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Referat 

Målet med studien är att ge faktamaterial som belyser hur godstrafikens externa kostnader påverkas 

om dagens transportlösningar ersätts av lösningar som innebär en utökad användning av sjöfarten. Två 

fall studeras: Containerfallet avser en transport från Ostkusten/Stockholm till Hamburg. I Alternativ 1 

antas transporten gå på järnväg till Göteborgs hamn och därifrån med ett containerfartyg till Hamburg 

och i Alternativ 2 med ett containerfartyg direkt till Hamburg. Trailerfallet avser en transport från 

Ostkusten/Stockholm till Travemünde. I Alternativ 1 antas transporten gå på väg till Trelleborgs hamn 

och därifrån med ropax-färjan till Travemünde och i Alternativ 2 med ett roro-fartyg direkt till 

Travemünde. De externa kostnaderna värderas både enligt de rekommendationer som Trafikverkets 

arbetsgrupp för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder (ASEK) ger och enligt EU:s handbok 

för externa kostnader (Ricardo). Både i containerfallet och i trailerfallet beräknas de externa 

kostnaderna vara ungefär lika stora eller lägre för de direkta sjötransportalternativen än för de 

kombinerade land/sjö-alternativen (beroende på om ASEK- eller Ricardo-värderingen används). I 

containerfallet med ASEK-värdering är jämförelsen ofullständig eftersom ASEK inte värderar 

knapphet på järnvägen. Sjöfartens relativt låga internaliserande avgifter leder till högre externa 

kostnader för de direkta sjötransportalternativen än för de kombinerade land/sjö-alternativen när 

skatter och avgifter räknas bort. Resultaten är robusta i trailerfallet (oberoende av värdering) och 

container-fallet (med Ricardo-värdering). Med hänsyn till kapacitetsproblemen i flera delar av 

järnvägsnätet är det viktigt att ASEK värderar knappheten på järnväg. Det finns också ett behov att ta 

fram värderingar för luftföroreningar anpassade till sjötransporter åtminstone för de haven som ligger 

vid Sveriges kust. Mot bakgrund av att fartygshastigheterna påverkar mängden emissioner och varierar 

över tiden är det önskvärt med löpande uppdateringar av hastigheterna. De nämnda uppgifterna krävs 

för att öka kvaliteten på framtida studier av den här typen.  
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Abstract 

The goal of this study is to provide material that illustrates how the external costs caused by freight 

transports are affected when today’s transport solutions are replaced by alternatives that use sea 

transports to a larger extent. This is demonstrated for two cases. In the container case a transport from 

the Swedish east coast/Stockholm to the port of Hamburg is assumed. The transport goes in alternative 

1 by rail to the port of Gothenburg and from there by container vessel to Hamburg and in alternative 2 

directly by container vessel to Hamburg. In the trailer case a transport from the Swedish east coast/ 

Stockholm to the port of Travemünde in Northern Germany is assumed. The transport goes in 

alternative 1 on the road to the port of Trelleborg and from there by ropax-ferry to Travemünde and in 

alternative 2 directly by roro vessel to Travemünde. The external costs are valuated in accordance to 

the recommendations of the Swedish Transport Administration’s working group for socio economic 

analyses (ASEK) and the European Commission’s manual for the calculation of external costs 

(Ricardo). Both in the container case and in the trailer case the external costs are calculated to be 

about equal or lower for the direct sea alternatives than for the combined land/sea alternatives 

(depending on if ASEK or Ricardo is used for valuation). The comparison is uncomplete in the 

container case with ASEK-valuation as ASEK does not value scarcity for rail. The relatively low 

internalizing infrastructure charges for sea transports imply that the direct sea transport alternatives 

have higher external costs the combined land/sea alternatives when taxes and charges are deducted. 

The results are robust in the trailer case (regardless of valuation) and the container case (with Ricardo 

valuation). In the container case with ASEK-valuation the comparison is incomplete as ASEK does 

not valuate scarcity for rail. Having in mind the capacity problems in several parts of the Swedish rail 

network, it is important to valuate scarcity for rail. We see also a need to valuate air pollution from sea 

transports explicitly, at least for the waters close to the Swedish coast. With respect to the facts that 

emissions from sea transports depend largely on the vessels’ speed and that these speeds vary over 

time continuous updates are desirable. The information mentioned above is needed to increase the 

quality of future studies of this type. 
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Förord 

Ostkusthamnar i Samverkan, tio hamnar på den svenska ostkusten mellan Kalmar och Piteå (OHS) har 

gett VTI i uppdrag att undersöka de externa kostnaderna för ett containerfall och ett trailerfall som 

innebär en utökad användning utav hamnar på den svenska ostkusten. Projektet kan ses som en 

belysning av sjöfartens potential att avlasta landinfrastrukturen. Projektet har genomförts av Inge 

Vierth och Victor Sowa under första halvåret 2015. Rune Karlsson och Karin Andersson har tagit fram 

kartor och figurer. Författarna tackar Katarina Händel, Sjöfartsverket, och Henrik Swahn för 

synpunkter på en tidigare version av rapporten. 

Stockholm, november 2015 

 

Inge Vierth 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Externa kostnader i transportscenarier med utökad användning av sjöfart 

av Inge Vierth (VTI) och Victor Sowa (VTI) 

Målet med studien är att ge faktamaterial som belyser hur godstrafikens externa kostnader påverkas 

om dagens transportlösningar ersätts av lösningar som innebär en utökad användning av sjöfarten. Två 

fall studeras:  

 Containerfallet avser en transport från Ostkusten/Stockholm till Hamburg. I Alternativ 1 antas 

transporten gå på järnväg till Göteborgs hamn och därifrån med ett containerfartyg till 

Hamburg och i Alternativ 2 med ett containerfartyg direkt till Hamburg. 

 Trailerfallet avser en transport från Ostkusten/Stockholm till Travemünde. I Alternativ 1 antas 

transporten gå på väg till Trelleborgs hamn och därifrån med ropax-färjan till Travemünde och 

i Alternativ 2 med ett roro-fartyg direkt till Travemünde. 

De externa kostnaderna som transporterna ger upphov till och de skatter och infrastrukturavgifter som 

internaliserar de externa kostnaderna analyseras. De externa kostnaderna före och efter internali-

seringen jämförs för det kombinerade land/sjö-alternativet och det direkta sjöalternativet i 

containerfallet respektive trailerfallet. I trailerfallet görs en känslighetsanalys för ett roro-fartyg med 

lägre NOx-emissioner. 

De externa kostnaderna värderas både enligt de rekommendationer som Trafikverkets arbetsgrupp för 

samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder (ASEK) ger och enligt EU:s handbok för externa 

kostnader (Ricardo). Mängden emissioner per fordons- respektive fartygskilometer beräknas med 

hjälp av verktyget som Nätverket för Transporter och Miljö (NTM) har tagit fram. 

Både i containerfallet och i trailerfallet beräknas de externa kostnaderna vara ungefär lika stora eller 

lägre för de direkta sjötransportalternativen än för de kombinerade land/sjö-alternativen (beroende på 

om ASEK- eller Ricardo-värderingen används). Kostnaderna är mycket lägre när roro-fartyget med 

lägre NOx-emissioner förutsätts. I containerfallet med ASEK-värderingar är jämförelsen ofullständig 

eftersom ASEK inte värderar knapphet på järnvägen. Det är möjligt att de externa kostnaderna för 

land/sjö-alternativet ökar signifikant om knappheten på järnväg värderas. 

Sjöfartens relativt låga internaliserande avgifter leder till högre externa kostnader för de direkta 

sjötransportalternativen än de kombinerade land/sjö-alternativen när skatter och avgifter räknas bort. 

Resultaten är robusta i trailerfallet (oberoende av värdering) och containerfallet (med Ricardo-

värdering). I containerfallet med ASEK-värdering saknas de externa kostnaderna kopplade till 

knappheten på järnväg.  

Med hänsyn till kapacitetsproblemen i flera delar av järnvägsnätet är det viktigt att ASEK värderar 

knappheten på järnväg. Det finns också ett behov att ta fram värderingar för luftföroreningar 

anpassade till sjötransporter åtminstone för de hav som ligger vid Sveriges kust. Mot bakgrund av att 

fartygshastigheterna påverkar mängden emissioner och varierar över tid är det önskvärt med löpande 

uppdateringar av hastigheterna. De nämnda uppgifterna krävs för att öka kvaliteten på framtida studier 

av den här typen.   
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Summary 

External costs in the transport scenarios with increased use of sea transports  

by Inge Vierth (VTI) and Victor Sowa (VTI)  

The goal of this study is to provide material that illustrates how the external costs caused by freight 

transports are affected when today’s transport solutions are replaced by alternatives that use sea 

transports to a larger extent. This is demonstrated for two cases: 

 In the container case a transport from the Swedish east coast/Stockholm to the port of 

Hamburg is assumed. The transport goes in alternative 1 by rail to the port of Gothenburg and 

from there by container vessel to Hamburg and in alternative 2 directly by container vessel to 

Hamburg. 

 In the trailer case a transport from the Swedish east coast/Stockholm to the port of 

Travemünde in Northern Germany is assumed. The transport goes in alternative 1 on the road 

to the port of Trelleborg and from there by ropax-ferry to Travemünde and in alternative 2 

directly by roro vessel to Travemünde. 

The analysis comprises the external costs caused by the transport alternatives and the taxes and 

infrastructure charges that internalize the external costs. The external costs before and after 

internalization are compared for the combined land/sea alternative and the direct sea alternative in the 

container case and the trailer case. In the trailer case a sensitivity analysis for a roro-vessel with 

lower NOx emissions is included.    

The external costs are valuated in accordance to the recommendations of the Swedish Transport 

Administration’s working group for socio economic analyses (ASEK) and the European 

Commission’s manual for the calculation of external costs (Ricardo). The tool developed by the 

Network of Transport Measures (NTM) is used to calculate the amount of emissions that the vehicles 

and vessels cause per vehicle respectively vessel kilometer.   

Both in the container case and in the trailer case the external costs are calculated to be about equal or 

lower for the direct sea alternatives than for the combined land/sea alternatives (depending on if 

ASEK or Ricardo is used for valuation). The costs are much lower in the sensitivity analysis in the 

trailer case where lower NOx for the roro vessel are assumed. The comparison is uncomplete in the 

container case with ASEK-valuation as ASEK does not value scarcity for rail. It is possible that the 

external costs for the land/sea alternative increase significantly when the external costs for scarcity are 

included. 

The relatively low internalizing infrastructure charges for sea transports imply that the direct sea 

transport alternatives have higher external costs than the combined land/sea alternatives when taxes 

and charges are deducted. The results are robust in the trailer case (regardless of valuation) and the 

container case (with Ricardo valuation). In the container case with ASEK-valuation the comparison is 

incomplete as ASEK does not valuate scarcity for rail. 

Having in mind the capacity problems in several parts of the Swedish rail network, it is important to 

valuate scarcity for rail. We see also a need to valuate air pollution from sea transports explicitly, at 

least for the waters close to the Swedish coast. With respect to the facts that emissions from sea 

transports depend largely on the vessels’ speed and that these speeds vary over time continuous 

updates are desirable. The information mentioned above is needed to increase the quality of future 

studies of this type. 
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1. Inledning 

1.1. Problemformulering och syfte 

Målet med studien är att belysa hur godstrafikens externa kostnader påverkas av en omläggning av 

dagens transportlösningar i två specifika fall som båda innebär en utökad användning av sjöfarten. 

Ostkusthamnar i Samverkan, tio hamnar på den svenska ostkusten mellan Kalmar och Piteå, har 

uppdragit åt VTI att undersöka de externa kostnaderna för två sätt att utöka användningen av hamnar 

på den svenska ostkusten. Syftet är att belysa sjöfartens potential att avlasta landinfrastrukturen genom 

att ersätta långa anslutande landtransporter med sjötransporter till närmaste hamn som tas upp i 

Trafikverkets Kapacitetsutredning, Trafikverket (2011). Styhre et al. (2014) identifierar bland annat 

lägre kostnader för transportköpare, tillgänglig infrastruktur (jämfört med de andra trafikslagen), 

potential för lägre emissioner och mindre olyckor samt trängsel/kapacitetsproblem som de största 

fördelarna av utökad sjöfart jämfört med de andra trafikslagen.  

I containerfallet undersöks effekten av att containrar1, som idag går från hamnar runt Mälardalen2 och 

kombiterminalerna i Årsta och Eskilstuna på järnväg till Göteborgs hamn för vidaretransport till en 

kontinenthamn, transporteras med fartyg direkt från hamnarna runt Mälardalen. Volymen som antagits 

är 120 000 TEU3 vilket motsvarar den mängd som 2013 transporterades från Ostkusthamnarna och 

kombiterminalerna till Göteborg. Detta skulle innebära en utökning från 260 000 TEU till 380 000 

TEU att transportera till sjöss från Ostkusthamnarna. De externa kostnaderna för direkta sjötransporter 

från en fiktiv ostkusthamn till en kontinenthamn jämförs med järnvägstransporter till Göteborg och 

sjötransporter därifrån till kontinenthamnen.  

I trailerfallet undersöks en daglig avgång med roro-trafik från/till en fiktiv ostkusthamn till en 

färjehamn i Nordtyskland. Dagliga avgångar skulle innebära ca 50 000 trailers per år. De externa 

kostnaderna för roro-transporten jämförs med dagens lösning där trailers transporteras med lastbil till 

Trelleborg och sedan med ropax-färja till Nordtyskland. 4 I båda fallen har godset samma start och mål 

men det används olika transportkedjor. 

En samhällsekonomisk kalkyl består av interna kostnader (trafikeringskostnader, tidskostnader) och 

externa kostnader (t.ex. till följd av olyckor). Resultaten som presenteras i den här rapporten är inte en 

komplett samhällsekonomisk kalkyl då hänsyn inte tas till interna kostnader. Externa kostnader betalas 

inte av transportföretagen respektive transportköparna och beaktas därför inte av företagen vid val av 

transportlösning utan bärs av samhället. I brist på tillförlitliga kostnadsuppskattningar beaktas enbart 

de externa kostnaderna som uppstår ”undervägs” och inte externa kostnader i hamnar och terminaler. 

Jämförelsen mellan transportalternativen visar vilket alternativ som medför minst kostnader för andra 

än transportköparna och inte det som medför minst samhällsekonomiska kostnader.  

Analysen i rapporten avgränsas till kortsiktiga externa kostnader, vilket innebär att hänsyn tas till 

trängsel respektive knapphet i den befintliga infrastrukturen men inte till nyinvesteringar. Att 

långsiktiga externa kostnader inte analyseras innebär att aspekten som Handelskammaren i Mälardalen 

och Sweco tar upp (Sweco 2015), att ett ökat utnyttjande av sjöfarten går snabbare och billigare att 

realisera än en utbyggnad av landinfrastrukturen, inte inkluderas i denna rapport. Sweco (2015) 

påpekar att sjöfarten har en outnyttjad kapacitet som gör att användningen av den kan öka utan behov 

                                                      

1 Container används synonymt med TEU genom hela rapporten. 
2 Gävle, Stockholm, Västerås, Södertälje, Norrköping och Oxelösund. 
3 TEU = Twenty-foot equivalent unit motsvarande en 20 fotscontainer. 
4 Båda riktningar avses i containerfallet och i trailerfallet. 
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av nya investeringar till skillnad från stora delar av landinfrastrukturen. I den här rapporten används 

externa kostnader synonymt med kortsiktiga externa kostnader.5  

För att internalisera de externa kostnaderna, dvs. för att överföra externa kostnader till interna 

kostnader (hos företagen) kan olika åtgärder användas. Staten kan införa regleringar som tvingar 

företagen att minska de externa kostnaderna. T.ex. föreskriver svaveldirektivet de maximalt tillåtna 

svavelemissionerna för fartyg och Euroklasser föreskriver de maximalt tillåtna luftföroreningarna för 

nyregistrerade lastbilar. Staten kan också införa/justera en skatt/avgift där företagen kompenserar 

samhället och/eller ge incitament för att minska de externa kostnader transporterna ger upphov till. 

Slutligen kan företagen vidta frivilliga åtgärder för att minska de externa kostnaderna. 

1.2. Metod 

 I containerfallet och i trailerfallet jämförs de externa kostnaderna för två alternativa transportkedjor: 

dagens lösning (Alternativ 1) och en lösning med ett utökat utnyttjande av sjöfarten (Alternativ 2). I 

containerfallet förutsätts en fiktiv Ostkusthamn som utgångspunkt i Sverige och Hamburg som 

transocean hubb på kontinenten. Ostkusthamnen antas ligga i Stockholm. Vidare antas vägtransporter 

till/från hamnar och kombiterminaler och att containrarna fraktas mellan Sverige och en transocean 

destination. I trailerfallet används samma fiktiva Ostkusthamn och Travemünde som färjehamn i 

Nordtyskland.  

Källorna för den monetära värderingen av de externa effekterna är ASEK6 (Trafikverket, 2015) och 

den på uppdrag av EU-kommissionen framtagna handboken för värderingen av de externa 

kostnaderna, (Ricardo, 2014).  

Metoden för att beräkna de externa kostnaderna är i princip densamma som i rapporterna Externa 

kostnader och avgifter för fem svenska gränsöverskridande godstransporter (Vierth et al. (2013)) och 

Internalisation of external effects in European freight corridors (Mellin et al. (2013). Ett antal 

uppdateringar har dock skett avseende skattningar för de externa kostnaderna både i Sverige och på 

EU-nivå, av antaganden om fordonen och deras kapacitetsutnyttjande och om skatter och avgifter. 

För en fullständig analys av de externa kostnaderna krävs det också att hänsyn tas till skatter och 

avgifter som internaliserar externa kostnader. Därför beräknar vi även de inte internaliserade externa 

kostnaderna, (dvs. externa kostnader efter att skatter och avgifter har räknats bort) och internalise-

ringsgraden (kvoten mellan externa kostnader och skatter och avgifter). Resultatet av dessa presenteras 

i samband med de externa kostnaderna under respektive transportfall. 

I nästa kapitel behandlas externa kostnader och skatter och avgifter på ett övergripande plan. I kapitel 

3 beskrivs containerfallet och i kapitel 4 trailerfallet. I kapitel 5 dras sammanfattande slutsatser.  

                                                      

5 Kågeson (2011) beskriver hur ”EU-kommissionen i sitt arbete med internaliseringen av trafikens externa 

kostnader har vacklat mellan principen om kortsiktig marginalkostnadsprissättning och en internalisering av alla 

kostnader, inklusive de trafikoberoende”. 
6 ASEK står för ”Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom transportområdet”. 
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2. Beräkning av externa kostnader och skatter och avgifter 

2.1. Externa kostnader  

Olika källor till de externa kostnaderna kan identifieras: infrastrukturkostnader/slitage, olyckor, 

trängsel/knapphet, buller, luftföroreningar (främst kväveoxider (NOx), svaveldioxid (SO2) och 

partiklar (PM)), klimateffekter i form av koldioxidemissioner (CO2) samt emissioner i vatten och 

effekter på strandmiljö och botten. Se Tabell 1.  

Tabell 1. Externa kostnader för respektive trafikslag. 

Väg Järnväg Sjöfart 

Infrastrukturkostnader/slitage Infrastrukturkostnader/slitage   

Olyckor Olyckor  

Trängsel Knapphet  

Buller Buller  

Luftföroreningar  Luftföroreningar  Luftföroreningar 

Koldioxidemissioner Koldioxidemissioner Koldioxidemissioner 

  Utsläpp och buller i vatten, och 

effekter på strandmiljö och botten. 

 

De externa kostnaderna som transporterna ger upphov till påverkas bland annat av vilka fordon eller 

fartyg som används, på vilka sträckor (vägtyper, m.m.) de används och hur effekterna per kilometer 

värderas i monetära termer. Värderingarna för luftföroreningar och buller varierar i sin tur bland annat 

beroende på ifall transporten går genom landsbygden (regionalt) eller i tätorter (lokalt). Det sist-

nämnda gäller framför allt för de landbaserade trafikslagen.  

 Infrastrukturkostnader/slitage 

De externa infrastrukturkostnaderna beror på slitaget som användningen av väg- och järnvägsinfra-

strukturer medför. Slitagekostnaden antas vara noll för sjöfarten, enligt ASEK och Ricardo. 

Olyckor 

I den externa kostnaden för en olycka i väg- och järnvägstrafiken ingår bl.a. kostnader för sjukvård, 

produktionsbortfall och kostnaden för olycksdrabbade individers förlust av liv och hälsa. Kostnaden 

för olyckor antas vara noll för sjöfarten, både enligt ASEK och enligt Ricardo. Dessutom antas att 

regleringar som syftar till att höja trafiksäkerheten (t.ex. lotsplikt) gör att olyckor normalt sett inte 

uppstår. 

Trängsel/knapphet 

Trängsel på vägtrafiken existerar i Sverige i stort sett endast i storstadsregioner under rusningstider 

och knappast på motorvägar utanför städerna. I den här rapporten bortser vi från externa kostnader för 

trängsel på väg. ASEK antar inga trängselkostnader på väg och Ricardo differentierar med hänsyn till 

trafikflöden (och utgår ifrån att det inte finns externa trängselkostnader på motorvägar under fritt 

flöde).  
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Trängsel i vanlig mening existerar inte på järnvägen då trafikvolymen i järnvägsnätet är reglerad i och 

med att all trafik kräver tillstånd och är tidtabellslagd, istället talar vi om knapphet. Knapphet på 

järnvägen är till stor del avhängig på vilken tid på dygnet tågen körs, vilket betyder att även sträckor 

med mycket trafik kan ha god kapacitet under vissa tider på dygnet. ASEK anger ingen värdering för 

knapphet på järnvägen; vi har dock fört diskussioner om värdesättningen av knappheten med 

Trafikverket i containerfallet (se avsnitt 3.2). Ricardo anger ett intervall och ett europeiskt 

genomsnittsvärde för knappheten på spåret. Ricardo använder en ansats som framför allt är anpassat 

till trängsel på väg; aspekten att vissa tåglägen inte beviljas beaktas inte. Aspekten att det krävs mer 

kapacitet om tågens hastigheter skiljer sig mer (eftersom tågen kör ikapp) inkluderas inte heller. Man 

kan också nämna att ett ökat utnyttjande av spåren tenderar att minska robustheten och ökar risken för 

förseningar i järnvägssystemet.  

Problem med trängsel antas inte finnas inom sjöfarten i Sverige (Trafikanalys, 2015). 

Buller 

Den externa kostnaden för buller beräknas med hänsyn till hur många människor som påverkas och 

beror på fordonens längd, hastighet och tekniska egenskaper. Bullerkostnaden för väg och järnväg är 

en relativt ny komponent i ASEK och fanns därför inte med i Vierth et al. (2013) och Mellin et al. 

(2013). För väg används värdena som rekommenderas av ASEK. Dessa skiljer sig beroende på om 

lastbilen framförs på landsbygden eller genom tätorter. De värden som är presenterade i Tabell 2 och 3 

är specifika för just de sträckor som undersöks i den här studien. Lastbilen antas hålla konstant hög 

fart. För järnväg används värdena som rekommenderas av ASEK. För ett el-drivet godståg är den 

genomsnittliga externa kostnaden för buller 6,61 kr per tågkilometer oberoende av var tåget framförs. I 

Ricardo beror bullret från tåg på flera faktorer: dag/natt, tät/gles trafik och tätort/förort/landsbygd, den 

siffra som presenteras i Tabell 3 är därför en funktion av dessa. Vi har antagit att 15 procent går 

genom tätort och resterande på landsbygden (baserade på den i ASSET-projektet utvecklade metoden, 

se karta i Bilaga 1) och att 50 procent av trafiken går under dagen, samt att det endast är gles trafik. 

Bullerpåverkan från sjöfart och därmed en samhällsekonomisk kostnad uppkommer främst vid 

angöring samt lastning och lossning i hamnar och i trånga passager med omgivande bebyggelse. 

Eftersom att vi har avgränsat bort terminaler i denna rapport innebär det dock att detta inte inkluderas i 

rapporten. Vi antar att bullerpåverkan ifrån sjöfart är lika med noll i våra beräkningar, se ASEK och 

Ricardo. 

Luftföroreningar  

ASEK innehåller rekommendationer för externa kostnader för luftföroreningar och CO2-emissioner 

per fordonskilometer samt kostnader för mängd emissioner. Anledningen till att vi använder kostnaden 

per kilogram emissioner är att det ger oss en möjlighet att mer exakt specificera de fordon och fartyg 

som används och på så sett ge oss mera precisa estimat på de externa kostnaderna för luftföroreningar 

och CO2-emissioner. 

Externa kostnader för luftföroreningar för ett kilogram emissioner presenteras i Tabell 2 och 3. För 

lokala luftföroreningar används Kristianstad som representativ tätort (rekommenderas av ASEK).  

Beräkningen görs i två steg: I första steget beräknas med hjälp av Network for Transport Measures 

(NTM) verktyg hur många ton NOx, SO2 och PM som olika fordon/fartyg släpper ut per fordons-

/fartygskilometer. I andra steget värderas dessa emissioner med hjälp av ASEK:s/Ricardos värden, för 

NOx, SO2 och PM.  

Vi antar att tåg drivs med elektricitet, vilket dominerar i Sverige. Nedväxlingar till hamnarna sker idag 

med diesellok, dessa sträckor är dock så pass korta att de bortses ifrån. Kombitågen i containerfallet. 

har således inga direkta emissioner utan enbart indirekta från produktionen av el (som tas med i 

beräkningarna).  
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För sjötransporter tillämpas ASEK:s regionala värderingar; lokala luftföroreningar antas inte finnas. 

Ricardo gör separata värderingar för sjöfarten och dessa är i sin tur uppdelade på olika hav. Vi har i 

den här rapporten använt genomsnittet av värderingarna för Nordsjön och Östersjön.  

CO2-emissioner 

Externa kostnader för CO2-emissioner för ett kilogram emissioner presenteras i Tabell 2 och 3. 

Beräkningarna av externa kostnader för CO2-emissioner genomförs på samma sätt som de för 

luftföroreningar, dvs. mängden räknas ut från NTM och värderas med ASEK/Ricardo. För CO2-

emissioner spelar det inte någon roll om emissionen sker lokalt eller regionalt. 

CO2-emissioner från sjöfarten påverkas på samma sätt som luftföroreningar fartygens hastighet. 

Utsläpp i vatten och effekter på strandmiljö och botten. 

Utsläpp i vatten och effekter på strandmiljö och botten är kända orsaker till externa kostnader för 

sjöfarten. Det saknas dock kalkylvärden för dessa både i ASEK och i Ricardo, varför vi sätter 

kostnaden för dessa poster till noll i våra beräkningar. 

Externa kostnaderna för väg, järnväg och sjöfart enligt ASEK och Ricardo  

Tabell 2. Externa kostnader i SEK per fordons/fartygskilometer respektive per kilogram emissioner 

enligt ASEK.  

 Väg Järnväg Sjöfart 

 Kr per fordonskm  

för 40 tons lastbil 

Kr per tågkm 

för eldrivet kombitåg på 1300 

ton 

Kr per fartygskm  

Slitage  0,37* 23,9 (-) 

Olyckor  0,31 1,12 (-) 

Trängsel/knapphet  0 ? (-) 

Buller  Regionalt 0,38, lokalt 

2,72 

6,61 (-) 

 Kr per kg 

emissioner 

Kr per kg emissioner (el) Kr per kg emissioner 

NOx  Regionalt 80, lokalt 

10 

Regionalt 80, lokalt 10 Regionalt 80 

SO2  Regionalt 27, lokalt 

88 

Regionalt 27, lokalt 88 Regionalt 27 

PM  Regionalt 0, lokalt 

2992 

Regionalt 0, lokalt 2992 Regionalt 0  

CO2  1,08 1,08 1,08 

*Värdet gäller för en lastbil >16 ton med släp. **Baseras på uträkning som grundas i ASEKs rekommenderade värden och 

andel av sträckan som är i tätort. 
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Tabell 3. Externa kostnader i SEK (omräknat från Euro med växelkurs 8,83 EUR/SEK) per 

fordons/fartygskilometer per kilogram emissioner enligt Ricardo. 

 Väg Järnväg  Sjöfart 

 Kr per fordonskm  

för 40 tons lastbil 

Kr per tågkm 

för kombitåg på 1300 ton 

Kr per fartygskm  

Slitage  0,6 27 (-) 

Olyckor  0,093 2,41 (-) 

Trängsel/knapphet  0 2,2 (-) 

Buller  0,4 2,8 (-) 

 Kr per kg 

emissioner 

Kr per kg emissioner (el) Kr per kg emissioner 

NOx  49 49 46 

SO2  50 50 48 

PM  Regionalt 136, lokalt 

1836 

Regionalt 136, lokalt 1836 128  

CO2  0,8 0,8 0,8 

 

Det är bitvis stora skillnader mellan värderingarna enligt ASEK respektive Ricardo. På vissa poster 

skiljer sig det med mer än faktor två. Ricardo har en värdering för knapphet på järnvägen, något som 

ASEK saknar. På väg och järnväg skiljer sig värderingarna av luftföroreningarna åt på grund av att 

ASEK differentierar mellan emissioner som görs lokalt respektive regionalt i en större utsträckning. 

Problem ligger huvudsakligen i att samma huvudsakliga priser används till land och till sjöss utan 

hänsyn till de betydande skillnader i skadekostnader som kan finnas, Hämekoski, et.al. (2002). För 

sjöfarten värderar ASEK NOx och CO2 högre och SO2 och PM lägre.  

2.2. Skatter och avgifter  

För att överföra externa kostnader till interna kostnader kan staten antingen införa regleringar som 

tvingar företagen att minska de externa kostnaderna eller införa/justera en skatt/avgift där företagen 

kompenserar samhället för de externa kostnader som deras transporter ger upphov till. I Tabell 4 

presenteras de internaliserande skatter och avgifter för respektive trafikslag i containerfallet och i 

trailerfallet. De flesta skatter och avgifter kopplas till fordonskilometer, bruttotonkilometer 

(banavgifter), transporterad godsmängd (farledsavgifter) eller bränsleförbrukning (bränsleskatter) och 

är i viss mån rörliga i förhållande till trafikvolymen. 
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Tabell 4. Internaliserande skatter och avgifter för respektive trafikslag.  

 Väg Järnväg Sjöfart 

Containerfall (se kapitel 3)  Banavgifter  Farledsavgifter  

   Passageavgifter (Kielkanal) 

    

Trailerfall (se kapitel 4) Bränsleskatter   Farledsavgifter  

 

För vägtrafiken inkluderas endast bränsleskatten. Eurovinjetten och fordonsskatten för lastbilar betalas 

per år och går därmed endast att påverka på längre sikt. Nedan beräknas dock i en känslighetsanalys 

hur mycket Eurovinjetten och fordonsskatten skulle bidra till internaliseringen. Den svenska bränsle-

skatten består av två delar, koldioxidskatt (3,218 kr/l) och energiskatt (1,83 kr/l) (Skatteverket, 2015). 

Skatten per kilometer för dessa tas fram genom att dividera de aktuella skattesatserna med hur mycket 

en fjärrlastbil i genomsnitt förbrukar.7 

Järnvägens avgifter är samlade i banavgifterna som i sin helhet betraktas som rörliga och internali-

serande i den här rapporten.8 Värdena för banavgifterna är hämtade från Trafikverkets (2015) ban-

avgiftskalkylator som räknar ut avgifterna för ett angivet tåg utifrån avgiftsnivåerna i Järnvägs-

beskrivningen (JNB) 2015. De uppgifter angående tågen som matas in är i linje med de antaganden 

som beskrivs i avsnittet 3.1. ”Kombitåg”.  

Sjöfartens farledsavgifter är obligatoriska för fartyg som seglar i svenskt vatten. Den består av två 

delar: en fartygsavgift (baseras på fartygets GT9) och en godsavgift (beror på den lastade/lossade 

godsmängden). Avgiften är 2,55 kr per bruttoton (GT) och 2,75 kronor per ton last. Ett fartyg betalar 

endast avgift för bruttoton för de två första anlöpen till en hamn per månad, förutom passagerarfartyg 

(Trelleborg–Travemünde, i trailerfallet) som betalar för de fem första anlöpen. Storleken på 

farledsavgifterna har tagits fram med hjälp av Sjöfartsverkets författningar (Sjöfartsverket, 2014) för 

avgiftsnivåer och egna beräkningar. I containerfallet blir det aktuellt för fartyg som utgår ifrån 

Ostkusthamnen att gå genom Kielkanalen.10 För denna rutt tillkommer en passageavgift.  

Fartyg som anlöper svenska hamnar betalar en tvingande lotsavgift (om inte lotsdispens innehas av 

kaptenen). Lotsavgiften tas inte upp som en internaliserande avgift i beräkningarna då detta skulle leda 

till dubbelräkning när vi antar att de externa kostnaderna för olyckor inom sjöfarten är noll. (Detta 

bygger på antagandet att lotsplikten tar bort alla olyckskostnader, kostnaderna bestäms dock också av 

vind, väder, siktrestriktioner, bemanningsregler m.m.) I detta fall styr man genom en reglering som 

tvingar redarna att köpa lotstjänster eller genomföra lotsningen själva (som hindrar olyckskostnader 

från att uppstå) istället för att införa avgifter som motsvarar olyckskostnaden. Detta innebär att vi inte 

tar upp vare sig olyckskostnader eller lotsavgifter i vår analys. 

                                                      

7 0,45 liter per kilometer, enligt Såcalc (2015). 
8 De flesta banavgifter är avståndsberoende, ett undantag är passageavgiften. 
9 Gross Tonnage (GT) = Bruttodräktighet, som anges för att beskriva ett fartygs storlek. 
10 För alternativet containerfartyg Ostkusthamn-Hamburg krävs en passageavgift för Kielkanalen på 1 509 Euro. 
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3. Containerfall 

Totalt ca 260 000 TEU lastades/lossades över kaj i Ostkusthamnar under 2013.11 Förutom TEU över 

kaj sker ett omfattande arbete i hamnarna med att lasta om TEU från väg till järnväg. Förenklat kan 

dagens transportflöde beskrivas som att med hamnpendlarna fraktas godset till Göteborg och sedan 

vidare till en hubb på kontinenten där den återigen lastas om för vidare transport till sin slutdestina-

tion. Antalet TEU som lastades i hamnarna och kombiterminalerna i Mälardalsområdet till/från 

hamnpendlarna uppgick till ca 120 000 per år 2013. I containerfallet antas att godsvolymen som idag 

går via hamnpendlar ner till Göteborg och vidare till kontinenten flyttas över till fartyg som går från 

Ostkusthamnen till hubben på kontinenten.  

För att diskutera effekten av en utökad användning av sjöfarten som ett alternativ till järnväg till 

Göteborg och därifrån fartyg till kontinenten beräknas den externa kostnaden av att transportera en 

TEU med två transportalternativ som startar i Mälardalsområdet och avslutas i Hamburg. 

Alternativens sträckor finns illustrerade i Figur 1 och är definierade som följande:  

 Alternativ 1: Från Mälardalsområdet till Göteborg med kombitåg. Från Göteborg till Hamburg 

med containerfartyg. 

 Alternativ 2: Från Mälardalsområdet via en fiktiv Ostkusthamn till Hamburg med 

containerfartyg. 

 

Figur 1. Båda transportalternativen. Järnväg markeras med grönt och sjöfart med blått. (Illustration: 

Rune Karlsson). 

  

                                                      

11 Exakt 259 027 TEU. 



VTI rapport 848  21 

3.1. Beräkningsförutsättningar  

I Figur 2 illustreras att ett containerfartyg som utgår från ostkusthamn transporterar samma mängd som 

14 kombitåg. 

 

Figur 2. Varje containerfartyg från Ostkusthamnen ersätter ca 14 kombitåg. (Illustration: Karin 

Andersson). 

Nedan beskrivs specifika antaganden för fordon, fartyg, utnyttjandegrad osv. De bygger på antaganden 

som har gjorts enligt uppskattningar från Ostkusthamnar och samtal med speditörer. Källorna för varje 

enskilt antagande presenteras löpande nedan. 

Kombitåg 

Kombitågen antas i genomsnitt ha en bruttovikt på 1300 ton, en lastkapacitet på 650 ton och vara 500 

meter långa. Vi antar att varje tåg genomsnittligen transporterar 75 TEU, enligt uppskattningar från 

Södertälje hamn. Vi antar en största tillåtna axellast (STAX) på 22,5 ton för uträkningen av ban-

avgifter. Antagandenas rimlighet har förankrats med Rush Rail12. 

Avståndet på järnvägen är hämtat ifrån den nationella godstransportsmodellen Samgods. Ca 50 kilo-

meter av järnvägssträckan beräknas vara genom tätort, vilket motsvarar elva procent av den totala 

järnvägssträckan. Detta har räknats ut med hjälp av ett beräkningsverktyg framtaget inom EU-

projektet, ASSET (2015)13. 

Containerfartyg 

Från och med 1 januari 2015 har de tillåtna svavelemissionerna sänkts till max 0,1 procent inom 

svavelkontrollområdet (SECA) i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. Sjöfarten har minskat 

sina svavelemissioner genom att antingen använda lågsvavliga bränslen eller teknik för svavelrening. 

Fartygens 𝑁𝑂𝑥-emissioner är till stor del avhängiga på vilka motorer de använder. Det finns fyra 

klassificeringar: Tier 0, Tier 1, Tier 2 och Tier 3, som anger vilket krav ett fartygs motor uppfyller. 

Vilket krav som gäller beror på årsmodell. Containerfartygen antas uppfylla kraven för Tier 2, vilket 

innebär en årsmodell från 2011 eller senare. 

Uppgifterna för de containerfartyg som vi räknar på bygger på faktiska fartyg hos Unifeeder. Dessa 

fartyg uppskattas av Ostkusthamnarna vara representativa för sträckorna. Enligt uppgifter från 

Södertälje hamn (2015) är fartygen som utgår ifrån Göteborg större än de som utgår ifrån Ostkusten. 

Det fartyg som utgår ifrån Göteborg antas vara ekvivalent med Unifeeders fartyg Flottbek (Unifeeder, 

2015) och det från Ostkusten antas vara ekvivalent med Katharina Schepers (Unifeeder, 2015)14. 

                                                      

12 Pelle Bjurman, försäljningschef, Rush Rail. 2015-04-01. 
13 Se Bilaga 1. 
14 Båda valen av fartyg är gjorda efter Erik Frostes rekommendationer. 
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Flottbek har en kapacitet på 1 638 TEU, en dwt15 på 15 933 ton och en bruttodräktighet16 på 16 324. 

Katharina Scherpers har en kapacitet på 1 036 TEU, en dwt på 13 031 och en bruttodräktighet på 

10 318. Vi antar en nyttjandegrad på 90 procent17 (enligt uppskattning från MSC). Vi har i 

beräkningarna antagit att det är fyra fartyg som används för varje sträcka. Seglingsavstånden baseras 

på uppgifter ifrån sea-distances.org.  

Emissionerna från containerfartyg enligt NTMs verktyg NTM Calc är överskattade för att avse 2015. 

Vi har varit i kontakt med NTM och fått förklaringen att detta beror på att man räknar med ett 

effektuttag och sammanhängande hastighet som var aktuell för 8–15 år sedan. På senare år har de 

operativa hastigheterna sänkts för bulk-, olje- och containerfartyg, se Tabell 5 i IMO:s tredje Green 

House Gas report (IMO 2014). Enligt denna rapport har kvoten för containerfartyg i storleksklassen 

1 000–1 999 TEU mellan ”average at sea speed (v0)” och ”design speed (vd)” ändrats från 0,80 år 

2007 till 0,73 år 2012. Det innebär att den operativa hastigheten 2012 är 0,73/0,80 = 0,91 *hastigheten 

2007, givet oförändrad design speed. Effektuttaget är proportionellt mot (v0/vd)^2,5. Om v0 minskar 

till 0,91 * v0 för 2007 minskar därför effektuttaget till 0,91^2,5 =ca 80 procent av effektuttaget år 

2007. I och med detta utgår vi i våra beräkningar från 20 procent lägre emissioner än i NTM Calc.  

Tabell 5. Beräknad mängd emissioner för kombitåget och containerfartygen. Källa: NTM och egna 

beräkningar baserad på (IMO 2014).  

 𝑵𝑶𝒙 (g) 𝑺𝑶𝟐 (g) PM (g) 𝐂𝐎𝟐 (kg) 

Kombitåg (75 TEU) Mälardalen-Göteborg (456 km)  36 22 8 75 

Containerfartyg (1638 TEU) Göteborg-Hamburg  

(593 km) 2 596 800 135 760 20 728 126 320 

     

Containerfartyg (1036 TEU) Mälardalen-Hamburg  

(1074 km) 3 262 400 170 560 26 040 152 720 

 

3.2. Externa kostnader i alternativen 

Uträkningarna för transportalternativens externa kostnader presenteras i Tabell 6 och 7. Basen för 

uträkningarna är de externa kostnaderna som anges i Tabell 2 och 3 tillsammans med antaganden om 

fordonen i Beräkningsförutsättningar och mängden emissioner i Tabell 5. 

                                                      

15 Dödvikt, förkortat DWT efter det engelska deadweight tonnage, är ett mått på ett fartygs maximala 

lastförmåga och är den totala vikten av last, bränsle, förråd, besättning och passagerare som ett fartyg förmår 

bära när det lastats ned till lägsta tillåtna fribord. 
16 Bruttodräktigheten eller GT (gross tonnage) anger fartygets storlek och bygger på fartygets totala inneslutna 

rymd (volymen av samtliga slutna utrymmen). 
17 Enligt uppskattning från rederiet MSC. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Engelska
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fartyg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fribord
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Tabell 6. Externa kostnader i SEK enligt ASEK.  

 Avstånd 

(km) 

Slitage Olyckor Buller Knapphet Luft-

föroreningar 

𝑪𝑶𝟐 Per 

tåg/fartyg 

Per TEU 

Alternativ 1 Järnväg och sjöfart 

Kombitåg  

(75 TEU) 

456 10 898 511 3 014 ? 8 80 14 512 193 (?) 

Containerfartyg 

(1638 TEU) 

593     212 453 137 117 349 670 237 

Totalt 1 048        430 (?) 

Alternativ 2 Sjöfart direkt 

Sjö 1 074     253 418 163 555 416 873 447 

 

Tabell 7. Externa kostnader i SEK enligt Ricardo. 

 Avstånd 

(km) 

Slitag

e 

Olyckor Buller Knapp-

het 

Luft-

föroreningar 

𝑪𝑶𝟐 Totalt 

tåg/fartyg 

Totalt 

per TEU 

Alternativ 1 Järnväg och sjöfart 

Kombitåg (75 

TEU) 

456 12 129 1 103 1 281 1 102 5 59 15 679 209 

Containerfartyg 

(1638 TEU) 

593 0 0 0  141 225 106 266 247 490 168 

Totalt 1 048        377 

Alternativ 2 Sjöfart direkt 

Containerfartyg 

(1036 TEU) 

1 074 0 0 0  168 452 126 755 295 207 317 

 

Knapphet  

Det är viktigt att poängtera att i ASEK:s värderingar ingår inte knapphet på spårutrymmet på järnväg, 

dvs. den alternativkostnaden för det tågläge som inte kan tillgodoses på de befintliga spåren för att 

köra fler person- eller godståg mellan Stockholm och Göteborg samt kostnaden av att järnvägs-

systemet tenderar att bli mindre robust då säkerhetsmarginaler minskar då antalet beviljade tåglägen 

växer på befintliga spår. Om en större andel av godstransporterna använder direkta sjötransporter 

mellan Mälardalen och kontinenten frigörs kapacitet för andra tåg18. Frigjord kapacitet kan användas 

för annan godstransport eller för persontrafik på tåg.  

                                                      

18 Ur Trafikverkets sammanställning för Tågplan 2015 (Trafikverket, 2014(a)) framgår läget efter fastställd 

tågplan och efter att nya ansökningar kommit in på befintligt järnvägsnät. Dokumentet beskriver vilka 

begränsningar Trafikverket har varit tvungna att införa för att vara tydliga med hur mycket kapacitet som finns 

kvar. Det är uppenbart att det finns kapacitetsproblem på sträckan Stockholm–Göteborg.  
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Figuren nedan visar antalet tåg på sträckan Stockholm–Göteborg (Västra Stambanan) per delsträcka. 

Kartorna i Figur 3 visar kapacitetsbegränsningarna på järnvägsnätet. Det framgår att en del av de 

största flaskhalsarna ligger på Västra Stambanan.  

 

Figur 3. Karta över kapacitetsbegränsningar på järnvägsnätet på sträckan mellan Stockholm och 

Göteborg. Källa: Trafikverkets årsredovisning för 2014, Trafikverket (2014(c )).  

Kapacitetsutnyttjandet på sträckan Göteborgs Skandiahamn och Mälardalen skiftar från hög belastning 

till låg belastning. På kartorna från Trafikverkets årsredovisning för 2014 så redovisas hög belastning 

med röd färg, medelbelastning med gul och låg belastning med grön färg. Belastningen beskriver 

trafiken över hela dygnet. 

Baserat på informationen i figuren ovan är det inte möjligt att avgöra hur stor efterfrågan på 

spårkapacitet är. I vissa fall efterfrågar järnvägsföretagen inte spårkapacitet eftersom de vet att det inte 

finns en chans att få tåglägen. I många fall har företagen behov av tåglägen vid specifika tidpunkter på 

dygnet. Enligt information från Ostkusthamnarna både på dag- och nattid.19 

Med de antaganden vi har gjort skulle sjöfartsalternativet varje år kunna ersätta ca 1 60020,21 godståg 

som idag går mellan Mälardalsregionen och Göteborg. Den utökade användningen av sjöfarten skulle 

innebära att fyra till fem färre godståg per dag skulle trafikera sträckan. De fyra till fem godstågen 

utgör ca 15–20 procent av samtliga godståg och ca 4–5 procent av samtliga tåg. Det skulle därmed 

minska knappheten på järnvägsnätet och sänka de externa kostnaderna. Som nämns ger ASEK inga 

siffror som visar hur en minskad knapphet ska värderas.  

Ricardo sätter ett värde på knapphet till 0,26 € per tågkilometer som ett europeiskt snitt. Detta 

översätts till 1 102 kr per tåg eller 15 kr per TEU i järnväg/sjöalternativet. Den för Europa beräknade 

knapphetskostnaden ligger i intervallet 0,13 till 0,65 € per tågkilometer. Det finns anledning att tro att 

                                                      

19 Trafikverkets (2014(b)) indikerar ett kvarstående problem med knapphet på vissa delar av järnvägsnätet. 

Trafikverket identifierar själva två huvudsakliga problem med knappheten på järnvägen. För det första kan en 

knapphet omöjliggöra en operatörs önskemål för tidtabellägen. För det andra leder en tätare tidtabell till större 

problem med sekundärförseningar och ju fler tåg som ges utrymme i tidtabellen desto större är risken för att en 

primär försening ska sprida sig i systemet och ge upphov till följdförseningar. Det ska dock påpekas att 

knappheten varierar mellan olika tider på dygnet och även den hårdast utnyttjade delen av systemet kan ha ledig 

kapacitet under delar av dygnet.  
20 Anders Ekmark, Trafikverket, e-mail 2015-05-25. 
21 
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Sverige hamnar i den övre delen av det här intervallet då Sverige har förhållandevis många över-

belastade bandelar (Hylén och Wikberg (2013))22. Sträckan mellan Stockholm och Göteborg är 

dessutom en av de mest belastade sträckorna i Sverige.  

Övriga externa kostnader  

För järnvägen är den största externa kostnaden slitaget. Den står för över ca 75 procent av de totala 

externa kostnaderna. För sjöfarten är luftföroreningar den största externa kostnaden, ca 60 procent. 

Inom kategorin luftföroreningar hos sjöfarten står NOx-emissioner för 98 procent (med ASEK:s 

värdering), se Tabell 2 och 5. 

Kostnaderna per TEU är lägre för Alternativ 1: Järnväg/sjö än för Alternativ 2: Direkt sjö. I Alternativ 

2 betalar företagen de externa kostnaderna i mindre utsträckning än Alternativ 1 om man inte betraktar 

knappheten på spåret. Det är viktigt att poängtera att detta inte med nödvändighet betyder att 

Alternativ 2 är dyrare för samhället då interna kostnader också behöver tas hänsyn till för en 

samhällsekonomisk kalkyl. Detta gäller för både ASEK och Ricardo. 

Detta resultat skiljer sig från det som Vierth et al. (2013) kommer fram till i ett liknande transportfall. 

Huvudanledningen är att det antas 25 stycken 40 fots containrar per tåg (50 TEU) och att tåget har en 

totalvikt på 960 ton i 2013 års rapport jämfört med 75 TEU och 1 300 ton i denna rapport. Ytterligare 

skillnader är att de externa kostnaderna och skatterna och avgifterna har förändrats. 

3.3. Internalisering i alternativen 

De internaliserande avgifterna (se avsnitt 2.2 för förklaring) är betydligt högre för järnväg än för 

sjöfart, dvs. avgifterna per TEU är högre för Alternativ 1: Järnväg/sjö (152 kr) än för Alternativ 2: 

Direkt sjö (49 kr). Anledningen till att sjöfarten har en lägre avgift i Alternativ 1 (39 kr) trots att det 

handlar om ett större fartyg är att det i Alternativ 2 (49 kr) också betalas en passageavgift för Kiel 

kanalen. Se Tabell 8. 

Tabell 8. Avgifter i alternativen.  

 Kr per tåg/fartyg Kr per TEU 

Alternativ 1 Järnväg och sjöfart 

Kombitåg (75 TEU) 8 456 113 

Containerfartyg (1638 TEU) 57 878 39 

Totalt  152 

Alternativ 2 Sjöfart 

Containerfartyg (1036 TEU) 45 348 49 

 

När skatterna och infrastrukturavgifterna som företagen betalar i samband med transporten subtraheras 

från de externa kostnaderna är Alternativ 1: Järnväg/sjö ytterligare mer fördelaktigt. De externa 

kostnaderna efter avgifter beräknas till 278 kr per TEU för järnväg/sjöalternativet jämfört med 308 kr 

per TEU för sjöalternativet. Avgifter för sjöfarten är inte avståndsberoende till skillnad från de andra 

                                                      

22 Sverige har nio överbelastade bandelar, att jämföra med Tyskland och Österrike som har en vardera samt 

Frankrike och Schweiz som inte har några överbelastade bandelar. 
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trafikslagens avgifter, detta leder till att sjöfarten har en lägre internaliseringsgrad desto längre sträcka 

de seglar.  

Tabell 9. Externa kostnader efter internalisering samt internaliseringsgrad. ASEK. 

 Kr per TEU23 Internaliseringsgrad24 

Alternativ 1 Järnväg och sjöfart 

Kombitåg (75 TEU) 80 59 % 

Containerfartyg (1638 TEU) 198 16 % 

Totalt 278 35 % 

Alternativ 2 Sjöfart 

Containerfartyg (1036 TEU) 308 11 % 

 

I Tabell 10 när Ricardo används ser vi samma resultat vad det gäller rangordningen av alternativen, 

både när de icke internaliserade externa kostnaderna betraktas och när internaliseringsgraden 

betraktas. Skillnaden mellan alternativen är dock mindre än enligt ASEK. Detta är till störst del på 

grund av att sjöfarten beräknas ha lägre externa kostnader. 

Tabell 10. Externa kostnader efter internalisering. Ricardo. 

 Kr per TEU Internaliseringsgrad 

Alternativ 1 Järnväg och sjöfart 

Kombitåg (75 TEU) 96 54 % 

Containerfartyg (1638 TEU) 129 23 % 

Totalt 225 40 % 

Alternativ 2 Sjöfart  

Containerfartyg (1036 TEU) 268 15 % 

 

3.4. Slutsatser i containerfall 

Sett till de inkluderade externa kostnaderna är det minst kostsamma alternativet att transportera 

containergods från Mälardalsområdet till Hamburg med järnvägen till Göteborg och därifrån med 

fartyg. Baserade på ASEK:s rekommendationer beräknas de externa kostnaderna till 430 kr per TEU 

för järnväg/sjöalternativet jämfört med 447 kr per TEU för sjöalternativet. När värden från Ricardo 

används ser vi däremot att de externa kostnaderna blir högst för järnväg-/sjöalternativet: 377 kr per 

                                                      

23 Externa kostnader – Skatter och avgifter. 
24 Skatter och avgifter / Externa kostnader. 
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TEU jämfört med 317 kr per TEU för sjöalternativet. I Figur 4 kan man utläsa skillnaderna mellan 

ASEK och Ricardo.  

En förklaring till att de externa kostnaderna skiljer sig mellan Ricardo och ASEK är att Ricardo har en 

värdering för knapphet på järnväg. Flera faktorer tyder på att värderingen av kapaciteten på sträckan 

Stockholm–Göteborg ligger över det europeiska genomsnittsvärdet som Ricardo anger. Ytterligare en 

förklaring är att ASEK värderar NOx 63 procent högre (80 kr per ton regionalt) än Ricardo (49 kr per 

ton). Det bör poängteras att Ricardo, till skillnad från ASEK, har kostnadsvärderingar som är 

anpassade enbart för sjöfart vilket ger anledning att tro att det sanna värdet ligger närmare Ricardos 

värdering.  

 

 

Figur 4. Jämförelse av alternativen i containerfallet. 

Ur Figur 4 framgår att de externa kostnaderna i de betraktade alternativen ligger nära varandra oavsett 

vilken värdering som används. Järnvägen har högre internaliserande avgifter per TEU än sjöfarten. 

När avgifterna som företagen betalar i samband med transporten subtraheras från de externa 

kostnaderna är resultatet för Alternativ 1, Järnväg/sjö, mer fördelaktigt. Detta stämmer med 

beräkningarna både från ASEK och från Ricardo. 

För den i containerfallet betraktade volymen på 120 000 TEU innebär detta att den externa kostnaden 

(exklusive knapphet på järnväg) i Alternativ 1 uppgår till 52 miljoner kr per år och i Alternativ 2 till 

54 miljoner kr per år. Efter avgifter innebär Alternativ 1 33 miljoner kronor per år och Alternativ 2 37 

miljoner kronor per år (med ASEK:s värdering). Skillnaden mellan alternativen beror till största delen 

på att järnvägen betalar högre avgifter än sjöfarten. Siffrorna ovan ger dock ingen heltäckande bild 

eftersom knapphetskostnaderna som är relaterade till enligt våra beräkningar ca 1 600 godståg per år 

inte är inkluderade.  
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4. Trailerfall  

Det krävs dagliga avgångar för att erbjuda ett attraktivt transportalternativ till norra Tyskland men i 

dagsläget går det ingen roro-trafik med hög frekvens ifrån Ostkusthamnarna. Idag fraktas trailers mest 

på lastbil till en färjehamn i Södra Sverige och därifrån vidare med en ropax-färja. Nedan undersöks 

en daglig avgång med roro-trafik från den fiktiva Ostkusthamnen till Travemünde i Nordtyskland. 

Från Travemünde fraktas trailern med lastbil till slutdestinationen. En daglig avgång skulle innebära 

ca 50 000 trailers per år. De externa kostnaderna för den direkta roro-transporten jämförs med dagens 

lastbil/ropax-lösning (Tier 2). En känslighetsanalys görs för roro-fartyg som uppfyller Tier 3-kraven 

som är obligatoriska för nya fartyg från 2016. Detta görs eftersom ett nytt upplägg förutsätter 

långsiktighet, stabilitet och en bred samhällsacceptans. Åtminstone på längre sikt är det antagligen 

aktuellt att skaffa rorofartyg som är väl anpassade till just detta transportupplägg.  

Transportalternativens sträckor finns illustrerade i Figur 5: 

 Alternativ 1: Från Mälardalsområdet till Trelleborg med lastbil. Från Trelleborg till 

Travemünde med ropax-färja. 

 Alternativ 2: Från Mälardalsområdet via Ostkusthamnen till Travemünde med roro-fartyg. 

 

Figur 5. Illustration av transportalternativ i trailerfall. Röd linje: Lastbil, Blå linje: Sjöfart 

(Illustration: Rune Karlsson). 

4.1. Beräkningsförutsättningar  

Uppskattad godsvolym 

För att avgöra om dagliga avgångar är motiverade uppskattas importen och exporten från den fiktiva 

hamnens upptagningsområde. Vi har valt att anta att upptagningsområdet för Ostkusthamnen omfattar 

Stockholms län, Västmanlands län, Upplands län och Södermanlands län. Upptagningsområdet finns 

illustrerat i Figur 6.  
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Figur 6. Antagit upptagningsområde för trailergods via Ostkusthamn. (Illustration: Rune Karlsson). 

Den mängd gods som idag antas transporteras till/från utlandet i detta område presenteras i Tabell 11. 

Data kommer ifrån efterfrågematrisen 2006 i den nationella godstransportmodellen Samgods. Från det 

ursprungliga datasetet har tagits bort länder som inte antas kommunicera med Sverige via lastbil25 och 

varuslag som inte antas transporteras med trailer till Tyskland26. Antaganden har fastslagits i samråd 

med Ostkusthamnarna. 

I tabellen nedan visas att det importeras tillräckligt med gods för att fylla 8,4 ankomster per dag och 

det exporteras tillräckligt med gods för att fylla 4,2 avgångar per dag. Utgångspunkten är att en trailer 

har en medellastvikt på 24 ton och att roro-fartygen som avgår har en kapacitet på 164 trailers och att 

dessa har en 80 procentig nyttjandegrad. Vi anser därmed att antagandet om att det finns tillräckligt 

med gods i området för att daglig avgång är rimligt. 

Tabell 11. Import- och exportmängd i Ostkusthamnens uppskattade upptagningsområde. 

 Import Export 

Totalt antal ton (per år) 9 640 168 4 850 103 

Antal trailers (per år) 401 674 202 088 

Antal fartyg (per år) 3 062 1 540 

Avgångar per dag 8,4 4,2 

                                                      

25 Estland, Lettland, Litauen, Finland, Grönland, Irland, Norge och Storbritannien.  
26 ”Rundvirke”, ”Flis/Sågavfall”, ”Stenkol, brunkol och torv samt koks och briketter därav”, ”Råolja”, 

”Mineraloljeprodukter”, ” Järnmalm, järn- och stålskrot samt masugnsdamm”, ”Jord, sten, grus och sand”, 

”Annan rå och obearbetad mineral”, ”Virke till sågverk”. 
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Figur 7. Antal lastbilar som ett roro-fartyg från ostkusthamn ersätter. (Illustration: Karin Andersson). 

Lastbil 

Som fordon för vägtransporter antas en fjärrlastbil med 40 tons maxvikt. Vi antar att denna lastbil har 

en maximal lastkapacitet på 28 ton och att den i genomsnitt lastas med 24 ton gods.27 Vi antar att en 

fjärrlastbil i genomsnitt har en årlig körsträcka på 12 500 mil, Såcalc (2015). En fjärrlastbil antas 

förbruka 4,5 liter diesel per mil. Lastbilen antas tillhöra miljöklass Euro 528. Varje lastbil antas kunna 

frakta en trailer. Lastbilarna antas aldrig gå tomma.29 Sträckorna för lastbil har räknats ut via resa-

mellan.se (2015). 

Ropax-färja och roro-fartyg 

I samråd med Oxelösunds hamn antar vi för färjetransporter från Trelleborg till Travemünde att ropax-

färjan Nils Dacke som idag seglar den sträckan är representativ för färjetrafiken mellan dessa 

destinationer30. Nils Dacke har en maximal lastkapacitet på 160 trailers, en dwt på 6 600 ton och en 

bruttodräktighet på 26 800, (Unifeeder, 2015). För roro-transporter mellan Ostkusthamnen och 

Travemünde antas ett roro-fartyg med en maximal kapacitet på 164 trailers, en dwt på 7 910 ton och 

en bruttodräktighet på 25 518.31 Båda fartygen antas ha en nyttjandegrad på 80 procent32. Vi har i 

beräkningarna antagit att det är fyra fartyg som används för varje sträcka. Antaganden om avstånd för 

sjöfarten är uträknade ifrån sea-distances.org. 

Från och med 1 januari 2015 har de tillåtna svavelemissionerna sänkts till max 0,1 procent inom 

SECA. Fartygens 𝑁𝑂𝑥-emissioner är till stor del avhängiga på vilka motorer de använder. Det finns 

fyra klassificeringar: Tier 0, Tier 1, Tier 2 och Tier 3, som anger vilket krav ett fartygs motor 

uppfyller. Ropax-färjan och roro-fartyget antas uppfylla kraven för Tier 2. För roro-fartyget 

presenteras också en känslighetsanalys med fartyg som uppfyller Tier 3, som nya fartyg måste 

uppfylla från 2016.  

Tabell 12 visar den mängd emissioner som en lastbil, ropax-färja och roro-fartyg orsakar på den 

angivna sträckan, enligt de antaganden vi gör. De externa kostnaderna för sjöfartens emissioner 

redovisas i Tabell 2 och 3. 

                                                      

27 Fredriksson, David; Europatransport. Telefonintervju 2015-04-02. 
28 Blev obligatoriskt för nyproducerade lastbilar 2009. Euroklassen anger maxvärden för luftföroreningar. 
29 Fredriksson, David; Europatransport. Telefonintervju 2015-04-02. 
30 Heilborn, Douglas; Oxelösunds Hamn. Mailkonversation 2015-03-08. 
31 Heilborn, Douglas; Oxelösunds Hamn. Mailkonversation 2015-03-08. 
32 Zetterlund, Erik; VD, Oxelösunds Hamn. Samtal under möte 2015-03-08. 
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Tabell 12. Beräknad mängd emissioner för lastbilen, ropax-färja och roro-fartyg. Källa: NTM. 

 𝑵𝑶𝒙 (g) 𝑺𝑶𝟐 (g) PM (g) 𝐂𝐎𝟐 (kg) 

Lastbil Ostkusthamn–Trelleborg (649 km)  2247 426 32 851 

Ropax-färja Trelleborg–Travemünde (222 km)  710 700 46 980 6 890 43 680 

     

Roro-fartyg Ostkusthamn–Travemünde (898 km) (Tier 2) 2 682 000 177 300 26 040 164 800 

Roro-fartyg Ostkusthamn–Travemünde (898 km) (Tier 3) 692 800 177 300 26 040 164 800 

 

4.2. Externa kostnader i alternativen 

Nedan presenteras de externa kostnaderna för de två alternativen i trailerfallet. Alternativ 1: Väg och 

sjöfart beräknas ha något lägre externa kostnader än Alternativ 2: Sjöfart. Basen för uträkningarna är 

de externa kostnaderna som anges i Tabell 2 och 3 tillsammans med antaganden om fordonen i 

Beräkningsförutsättningar och mängden emissioner i Tabell 12. 

Tabell 13. Externa kostnader i SEK enligt ASEK.  

 

Tidigare studier har kommit fram till liknande resultat. Att roro-fartyget har en högre extern kostnad 

än vägtrafiken är också det Vanherle och Delhaye (2012) kommer fram till i sin studie som avser 

fartyg som seglar i svenska farvatten. Tzannatos et al. (2014) finner i sin studie där kostnader mellan 

vägtransport och roro-transport i Grekland jämförs, att roro-fartyget har lägre interna kostnader men 

högre externa kostnader än vägtrafiken. Dessa studier behandlar dock, som vi har förstått det, inte 

fartyg som uppfyller krav för Tier 3. 

 Avstånd 

(km) 

Slitage Olyckor Buller Luft- 

föroreningar 

𝑪𝑶𝟐 Totalt per 

lastbil/fartyg 

Totalt per 

trailer 

Alternativ 1 Väg och sjöfart 

Väg 649 247 201 474 181 919 2021 2 021 

Ropax-färja 222 0 0 0 58 124 47 174 105 299 823 

Totalt 871       2 844 

Alternativ 2 Sjöfart direkt 

Roro-fartyg 

(Tier 2) 

898 0 0 0 219 347 177 984 397 331 3 028 

Roro-fartyg  

(Tier 3) 

898 0 0 0 60 211 177 984 238 195 1 816 
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Tabell 14. Externa kostnader i SEK enligt Ricardo.  

 Avstånd 

(km) 

Slitage Olyckor Buller Luft-

föroreningar 

𝑪𝑶𝟐 Totalt 

lastbil/fartyg 

Totalt per 

trailer 

Alternativ 1 Väg och sjöfart 

Väg  649 398 60 262 234 677 1631 1631 

Ropax-

färja 

222 0 0 0 39 272 26 560 65832 514 

Totalt 871       2145 

Alternativ 2 Sjöfart 

Roro-

fartyg 

(Tier 2) 

898 0 0 0 148 209 131 840 280 049 2 135 

Roro-

fartyg 

(Tier 3) 

898 0 0 0 43 712 131 840 175 552 1 338 

 

Både Alternativ 1 och Alternativ 2 uppvisar betydligt lägre kostnader när Ricardo används. 

Anledningen till detta är nästan uteslutande de olika värderingarna av NOx för sjöfarten (46 i Ricardo 

jämfört med 80 i ASEK). NOx är i sin tur 98 procent av den totala externa kostnaden för sjöfartens 

luftföroreningar. För vägtransporter är CO2 den största posten med 42 procent av dess totala externa 

kostnad.  

Då roro-fartyget uppfyller krav på Tier 2 skiljer sig rangordningen av alternativen åt beroende på 

vilken värdering (ASEK eller Ricardo) vi använder. I känslighetsanalysen då roro-fartygen uppfyller 

Tier 3 är Alternativ 2 Sjöfart det alternativ som innebär lägst externa kostnader oavsett vilken 

värdering som används. (Ropax-färjan antas genomgående uppfylla Tier 2) 

4.3. Internalisering i alternativen 

Som nämns ovan är skatter och avgifter som förknippas med användandet av vägtransporter höga i 

jämförelse mot sjötransporter.33 På grund av den relativt långa lastbilssträckan Stockholm–Trelleborg 

är de samlade bränsleskatterna i Alternativ 1: Väg och sjöfart mycket högre än i Alternativ 2: Direkt 

sjöfart. Att avgifterna mellan Trelleborg och Travemünde i Alternativ 1 är relativt höga jämfört med 

de som gäller för Ostkusthamnen–Travemünde i Alternativ 2 kan till stor del förklaras av att fartyget 

som seglar sträckan Trelleborg–Travemünde transporterar passagerare och på grund av det har andra 

regler vad det gäller bruttodräktighetdelen av farledsavgiften. För passagerartrafik betalar fartyget för 

de fem första anlöpen per månad istället för de två första som gäller för ren godstrafik.  

 

                                                      

33 Det är framförallt skatten på blankdiesel, ca fem kronor per liter enligt Skatteverket (2015), som leder till att 

skatterna och avgifterna för vägtrafiken är så pass höga. 
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Tabell 15. Skatter och avgifter för båda alternativen. 

 Kr per fordon/fartyg Kr per trailer 

Alternativ 1 Väg och sjöfart 

Lastbil 1 499 1 499 

Ropax-färja 30 368 237 

Totalt  1 736 

Alternativ 2 Sjöfart direkt 

Roro-fartyg 25 773 196 

 

Lastbilarnas externa kostnader internaliseras till ca 75 procent om det antas att all förbrukad diesel är 

beskattad i Sverige. Detta gör att den externa kostnad som inte är internaliserad är högre för Alternativ 

2: Direkt sjöfart (se Tabell 16) än för Alternativ 1. Resultatet förstärker således resultatet vi fann för de 

externa kostnaderna i Tabell 13, Alternativ 2 innebär högre externa kostnader än Alternativ 1. Den 

delsträcka av Alternativ 1 som fraktas med sjö (Trelleborg–Travemünde) har en högre 

internaliseringsgrad än Alternativ 2 (Ostkusthamn–Travemünde). Detta beror bl.a. på olika rabatter för 

ropax-färjor respektive roro-fartyg och att farledsavgiften inte är avståndsoberoende. 

Internaliseringsgraden blir därmed lägre ju längre sträcka som ett fartyg seglar.  

Tabell 16. Externa kostnader efter internalisering samt internaliseringsgrad. ASEK. 

 Kr per trailer34 Internaliseringsgrad35  

Alternativ 1 Väg och sjöfart 

Lastbil 522 75 % 

Ropax-färja 466 29 % 

Totalt 988 61 % 

Alternativ 2 Sjöfart 

Roro-fartyg (Tier 2) 2 832 
6 % 

Roro-fartyg (Tier 3) 1 620 
11 % 

 

                                                      

34 Externa kostnader – Skatter och avgifter. 
35 Skatter och avgifter/Externa kostnader. 
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Tabell 17. Externa kostnader efter internalisering. Källa: Ricardo. 

 Kr per trailer Internaliserings-grad  

Alternativ 1 Väg och sjöfart 

Lastbil 132 92 % 

Ropax-färja 355 40 % 

Totalt 499 83 % 

Alternativ 2 Sjöfart 

Roro-fartyg (Tier 2) 1 939 9 % 

Roro-fartyg (Tier 3) 1 142 15 % 

 

Oberoende av vilken av värderingarna (ASEK och Ricardo) som används och om roro-fartygen 

uppfyller kraven för Tier 3 eller inte, uppvisar Alternativ 2: Sjöfart högre externa kostnader efter 

skatter och avgifter. 

Det är inte självklart att all diesel som konsumeras av lastbilar på sträckan Stockholm–Trelleborg är 

beskattad i Sverige. Anledningen är att utländska lastbilar utför en stor del av de godstransporterna 

till/från Sverige och att bränsleskatter skiljer sig inom Europa. Luxemburg, som har en av de lägsta 

dieselskatterna i Europa, har en dieselskatt som är ca 40 procent lägre än den i Sverige. Det finns 

därmed anledning att tro att internaliseringsgraden som presenteras i trailerfallet är något överskattad 

(se avsnitt 4.4). Om enbart diesel som tankas i Luxemburg förutsätts sjunker internaliseringsgraden 

från 75 procent till 44 procent (med ASEKs värderingar, se Tabell 16).  

Som en ytterligare känslighetsanalys har vi testat hur uteslutandet av fordonsskatten och Eurovinjetten 

påverkar den totala mängden skatter/avgifter för vägtrafiken. Vi tar fram avgiften/skatten per kilo-

meter för Eurovinjetten och fordonsskatten genom att dividera de aktuella nivåerna36 (Skatteverket, 

2015) med en schablon för hur många kilometer per år som en fjärrlastbil körs i genomsnitt37 (ges av 

Såcalc38). Analysen visar att bränsleskatten med stor marginal, ca 9639 procent av totalen, är den 

största posten för skatter och avgifter för vägtrafiken.  

4.4. Slutsatser i trailerfallet 

De externa kostnaderna beräknas vara ungefär lika stora om trailern transporteras med lastbil och 

ropax-färja som om den transporterar med ett roro-fartyg som uppfyller Tier 2, se Figur 8. Om roro-

fartyget istället uppfyller Tier 3 kraven är de externa kostnaderna lägre i Alternativ 2 Sjöfart.  

Oavsett ASEK- eller Ricardovärderingar är de externa kostnaderna, efter att skatter och avgifter har 

räknats bort, lägre i det kombinerade lastbils- och ropax-alternativet. Lastbilstransporter har högre 

internaliserande skatter och infrastrukturavgifter per trailer än sjöfarten. När bränsleskatter som 

företagen betalar subtraheras från de externa kostnaderna är resultatet för Alternativ 1 väg/sjö mer 

fördelaktigt än för Alternativ 2 Sjö direkt. Avgifterna för sjöfarten är inte lika avståndsberoende som 

                                                      

36 Eurovinjett = 6 819 kr, Fordonsskatt = 5 486 kr. 
37 125 000 km/år. 
38 Sveriges Åkeriföretags verktyg för kostnadsberäkningar för lastbilstransporter. 

39 
(3,218+1,83)∗0,45

(3,218+1,83)∗0,45+
(6819+5486)

125000

= 0,958 
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vägtrafikens bränsleskatter. Detta leder till att sjöfarten har en lägre internaliseringsgrad ju längre 

sträcka fartygen seglar. 

 

  

Figur 8. Jämförelse av alternativen i trailerfallet.  

För den i trailerfallet betraktade volymen40 innebär detta att den externa kostnaden (med ASEK:s 

värdering) i Alternativ 1 Väg och Sjöfart uppgår till 143 miljoner kr per år, i Alternativ 2 Sjöfart (med 

Tier 2 roro-fartyg) till 145 miljoner kr per år och i Alternativ 2 Sjöfart (med Tier 3 roro-fartyg) till 87 

miljoner kronor per år. Efter att skatter och avgifter räknats bort återstår i Alternativ 1 52 miljoner 

kronor per år, i Alternativ 2 (Tier 2) återstår 107 miljoner kronor per år och i Alternativ 2 (Tier 3) 

återstår 78 miljoner kronor per år.  

                                                      

40 4 888 trailers. 
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5. Övergripande slutsatser 

Målet med studien är att belysa hur godstrafikens externa kostnader påverkas av en omläggning av 

dagens transportlösningar i ett containerfall och ett trailerfall som innebär en utökad användning av 

sjöfarten. I båda fallen avses transportkedjor mellan Mälardalsområdet och Norra Tyskland.  

Det är viktigt att poängtera att resultaten som presenteras i den här rapporten inte ska tolkas som ett 

mått på samhällsekonomiska kostnader eller samhällsekonomisk effektivitet. Externa kostnader är 

endast en del av den totala samhällsekonomiska kostnaden och det går därmed inte utifrån enbart våra 

resultat att säga vilket av de studerade transportalternativen som är det minst kostsamma för samhället.  

Beräkning av externa kostnader och deras internalisering 

Vi beräknar de externa kostnader som de olika transportkedjorna ger upphov till uttryckt i kronor/TEU 

resp. kr/trailer. Ambitionen är att inkludera de externa kostnaderna för slitage, olyckor, luftföroren-

ingar, CO2-emissioner och trängsel/knapphet. Vi beräknar även de inte internaliserade externa 

kostnaderna, (dvs. externa kostnader efter skatter och avgifter har räknats bort) och internaliserings-

graden (kvoten mellan externa kostnader och skatter och avgifter). Uträkningarna bygger på en rad 

antaganden avseende typ av fordon/fartyg, fyllnadsgrader, rutter, emissionsfaktorer och värderingar 

m.m. Siffrorna ska ge en fingervisning vad gäller kostnadernas storleksordning men ska inte tolkas 

som exakta uträkningar på kronan.  

Sjöfartens externa kostnader beror till stor del på fartygens motorer och hastighet som påverkar 

bränsleförbrukningen och därmed luftföroreningar och CO2-emissioner. Med hänsyn till bränsle-

priserna och det konjunkturella läget varierar fartygens hastigheter, vilket innebär att de externa 

kostnaderna varierar över tid. Här skulle det vara önskvärt med löpande uppdateringar av 

emissionsfaktorerna.  

Huvudkällor för värderingen av de externa effekterna är Trafikverkets ASEK-rekommendationer och 

EU-kommissionens Ricardo-rapport. En viktig skillnad mellan ASEK och Ricardo består i att NOx-

värderingen skiljer sig markant ifrån varandra, 49 kr per ton i Ricardo och 80 kr per ton i ASEK. En 

annan skillnad är att Ricardo differentierar mellan luftföroreningar på land och till sjöss (och mellan 

olika hav). För att öka kvaliteten på den här typen av studier behöver ASEK ta fram värden anpassade 

till sjötransporter, åtminstone för de hav som ligger vid Sveriges kust eller använder de europeiska 

värdena.  

Värderingar för knapphet på järnväg ingår i Ricardo men inte i ASEK. Ricardo använder dock samma 

metod för att räkna ut trängsel på väg och fångar därmed inte effekten av att inte alla sökta tåglägen 

kan beviljas. Med hänsyn till de befintliga, och enligt Trafikverkets prognoser ökande kapacitets-

problem i flera delar av järnvägsnätet, ser vi ett behov att komplettera ASEK med externa kostnader 

för knappheten på järnvägen. Dessa uppgifter behövs också med hänsyn till att utnyttjandet av spåren 

påverkar järnvägssystemets robusthet och risken för förseningar m.m. Det är också önskvärt att knyta 

samman det kortsiktiga perspektivet, som förutsätter utnyttjandet av den befintliga infrastrukturen, och 

det långsiktiga perspektivet, som inkluderar nyinvesteringar för att både utnyttja infrastrukturen 

optimalt och undvika att överinvestera i ny infrastruktur. 

Externa kostnader och deras internalisering i transportfallen 

I container- och i trailerfallet har sjöfartsalternativen ungefär lika stora eller lägre (beroende om 

ASEK- eller Ricardo-värderingen används) externa kostnader än de kombinerade land/sjö-

alternativen. Kostnaderna beräknas vara lägre i trailerfallet när roro-fartygets motor antas uppfylla 

Tier 3 (som är obligatoriskt för nya fartyg från 2016). Jämförelsen i containerfallet med ASEK-

värdering är ofullständig eftersom ASEK inte värderar knapphet på järnvägen.  
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Sjöfartens relativt låga internaliserande avgifter leder till att sjöfartsalternativen har i både container- 

och trailerfallet de högsta externa kostnaderna när skatter och avgifter har räknats bort. Resultaten är 

robusta i trailerfallet (oberoende av värdering) och containerfallet (med Ricardo-värdering). I 

containerfallet med ASEK-värdering saknas de externa kostnaderna kopplade till knappheten på 

järnväg. Högre banavgifter och ett införande av en kilometerskatt för tunga lastbilar skulle ytterligare 

öka internaliseringsgraden för de landbaserade trafikslagen. 

Jämförelse mellan trafikslagen 

Sjöfartens höga, relativt de andra trafikslagen, NOx-emissioner utgör en stor del av de externa 

kostnaderna för direkta sjötransporter. Figur 9 visar antalet gram NOx per lastbärarkilometer (TEU-km 

resp. trailer-km). Med våra antaganden om genomsnitt per TEU respektive trailer kan man göra 

tolkningen att containerfartygen förorsakar mindre CO2-emissioner och luftföroreningar också 

beräknat per transporterat ton. Containerfallet är inte direkt jämförbart med trailerfallet då en TEU 

antas lasta ett mindre antal ton gods än en trailer och uppgifterna i Figur 9 bör inte tolkas som att 

containerfartygen orsakar mindre luftföroreningar per ton gods än lastbilar.  

 

Figur 9. Luftföroreningar per lastbärarkilometer.  

Figuren visar tydligt att ropax-färjans och roro-fartygets motorer som uppfyller Tier 2 med stor 

marginal har de högsta NOx-emissionerna av alla fordon och fartyg. Detta beror på den, i förhållande 

till deras storlek, låga lastkapacitet och Tier-2 motorerna. Med Tier 3, som blir obligatoriskt för nya 

fartyg från 2016, förändras bilden då mängden emissioner av NOx beräknas minska med ca 75 procent. 

Eftersom införandet endast gäller nya fartyg kommer förändringen ske succesivt. I detta sammanhang 

är det viktigt att studera vilken typ av styrmedel som kan användas för att minska fartygens emissioner 

av NOx, SO2 och partiklar m.m. Genom införandet av euroklassystemet i början av 1990-talet, dvs. 

minimikrav avseende luftföroreningar för nya tunga lastbilar, har man lyckats att sänka emissionerna 

av NOx, SO2, PM osv. Sjöfarten har stor potential att genomföra liknande förbättringar. 
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Bilaga 1. Uträkning av andel tätort 

Den andel av sträckan som går genom en tätort har räknats ut med hjälp av ett beräkningsverktyg som 

är framtaget inom EU-projektet, ASSET (2015). Figuren innehåller en karta som visar en bit av 

sträckan i trailerfallet där det går att utläsa hur stor del av sträckan som går genom en tätort. Genom 

att följa sträckan som har specificerats för respektive transportfall och räkna antalet röda kvadrater 

(motsvarar en kvadratkilometer) och dividera detta med totala körsträckan erhålls andel av sträckan 

som går genom en tätort.  

 

Figur 10. Karta där tätorter finns markerade. Källa ASSET. 
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