
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med frekvens, tillförlitlighet och stor miljönytta ville 
Pilotprojekt GOTA/SOL SEA SHUTTLE effektivisera 
transportflödena och därmed öka hållbarheten i 
transportsystemen. Detta skulle åstadkommas med en trafik 
på Vänern mellan Göteborg och Kristinehamn. 
 
Pilotprojekt GOTA är ett tillämpat projekt 
uppdelat över två faser, en inledande och 
formerande utredningsdel och en tillämpad 
genomförande fas. Resultatet från de olika 
faserna redovisas i tre olika rapporter; 
Genomförbarhetsstudie, Momentanalys och 
Slutrapport.  
 
Under rådande marknadsförhållanden är det 
inte genomförbart trots att vi fyllt fartyget med 
exportlast. Dessvärre lyckades vi inte 
attrahera tillräckliga volymer av den 
speditörskontrollerade importlasten.   

Känslig balans  
För att göra sjöfarten attraktiv för varuägarna 
så krävs en balans mellan frekvens och pris. 
Därtill måste även hänsyn tas till hamnarnas 
produktionskapacitet. Detta styr rederiets val 
av fartyg, dess storlek och därmed 
intjäningspotential. Utöver fartygets egna 
kostnader så läggs därtill övriga avgifter så 
som farleds, lots och hamnavgifter. Dessa 
avgifter påverkar också fartygets storlek 
eftersom högre avgifter kräver större fartyg. 
Enbart Lotsavgiften innebär att fartyget 
behöver ha 25% högre intjäningsförmåga än 
om man inte hade behövt lots.  

Hållbarhet 
Inrikessjöfarten bidrar till ett mer hållbart 
samhälle och lever upp till de principer som 
regeringen har fastlagt i den maritima 
strategin och de transportpolitiska målen. Den 
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sjöfartslösning som Pilotprojekt GOTA 
byggde på, hade tänkt etablera en 
containerdepå i Kristinehamn som lätt till 
avsevärt minskat behovet av  
tompositionering i transportinfrastrukturen.  

 
Sjöfartsalternativet har en 
besparingspotential av samhällets 
externkostnader på 5,3 miljoner kronor per år 
för statskassan. Detta är lågt räknat eftersom 
järnvägens tomma transporter till/från 
Göteborg ej är medräknad. Den inrikes 
sjöfarten har dessutom ytterligare 
utvecklingspotential då sjöfarten just nu står 
in för ett stort tekniksprång vad avser fossilfria 
framdrivningssystem. 
 

Allt är nytt men inget har förändrats 

Efter att ha lagt ner ca 2700 timmar, vilket 
motsvarar en kostnad på 2,7 miljoner enligt 
vinnovas schablon, och där 
myndighetskontakter utgör en kostnad på ca 
300 000 kronor, måste vi tyvärr dra slutsatsen 

att det under nuvarande förutsättningar inte 
går att starta en trafik.  
 

Hantering i hamnarna 

En stor framgång för projektet är att 
omlastningshamnarna nu också ser kust och 
inlandssjöfart som en omlandstransport och 
behandlas och prissätts på samma sätt som ett 
tåg eller en lastbilstransport. Dessvärre 
prioriterar man inte inrikessjöfarten för att 
bidra till en överflyttning till sjöfart. Här 

behöver staten villkora de statliga 
investeringarna i infrastrukturen till och från 
hamnarna.  
 

Marknad 

Det finns en efterfrågan hos varuägarna för ett 
sjöfartsalternativt och responsen i marknaden 
har överlag varit mycket positiv, i synnerhet 
hos exportindustrin. Fraktmarknaden är 
väldigt fragmenterad och endast små flöden 
kontrolleras av företagen själva. En stor del 
köps antingen levererat eller säljs från fabrik. 
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vilket gör att en stor del av transporterna 
kontrolleras utifrån. 
 
Med det omfattande nyttjandet av 
mellanhänder tappar man ofta den lokala 
kännedomen och engagemanget samt att 
speditörer på genomförande nivån ofta verkar 
ha en lägre förändringsbenägenhet. Detta gör 
att det finns en inneboende tröghet i 
marknaden och till viss del saknar den en 
strategisk överblick. 
 
Speditörerna i Sverige har varit framgångsrika 
i att integrera sig i varuägarnas värdekedjor, 
vilket lett till att det uppstått en brist av 
transportköparkompetens hos många 
varuägare. Det är en stor diskrepans mellan 
marknadspris till varuägarna och de 
prisnivåer som krävts för att motivera 
speditionsbolagen att byta service. Detta blir 
en hämsko för nya och innovativa lösningar i 
transportsystemet eftersom det nuvarande 
systemet inte nödvändigtvis optimeras utifrån 
varuägarnas behov och kostnader, utan 
speditörens kundportfölj och intjäning. 

Likabehandling av trafikslagen 

Lastbilstrafiken är inte den stora konkurrenten 
för kust och inlandssjöfarten, snarare tvärtom. 
Åkerierna har stora utmaningar framöver och 
har sett detta projekt som en affärsmöjlighet 
för dem att utveckla sin verksamhet. Det är 
järnvägsspeditörerna som utgör den största 
utmanaren till sjöfarten, i synnerhet i 
intermodala upplägg där man kan dra nytta av 
laglig cabotagetrafik. Järnvägen åtnjuter 
dessutom, enligt Transportstyrelsen, ett 
förtäckt statsstöd vilket bryter mot både 
svensk lagstiftning och EU:s direktiv om 
statsstöd genom att ha de lägsta 
banavgifterna i hela Europa. Vidare är inte det 

statliga avgiftssystemet för sjöfarten anpassat 
för inrikes sjöfart. För att kunna täcka 
marginalkostnaderna i form av statliga 
avgifter behöver den här trafiken ha 25% högre 
intjäningsförmåga än om man ej hade erlagt 
några statliga avgifter.  

Styrmedel utan styrning 

Höjningen av de statliga avgifterna för 
sjöfarten gör också att de höjningar av 
banavgifterna som trots allt genomförts de 
senaste åren mer eller mindre neutraliserats. 
Tåget är fortfarande kraftigt subventionerat. 
De svarta rubrikerna om tillståndet på 
järnvägen verkar inte uppfattas av 
transportköparna, hamnoperatörerna eller 
speditörerna. Bristerna i järnvägssystemet är 
inte stora nog, ännu, för att man skall vara 
villiga att göra en förändring.  
I och med att regeringen beslutat om 
ytterligare 560 miljoner till järnvägen, för att 
ytterligare stärka dess konkurrenskraft, blir 
den ECO-Bonus som Pilotprojekt GOTA 
kalkylerat med verkningslös. Den signaleffekt 
regeringen och trafikverket dessutom uppnår 
med detta stöd gör det än svårare att 
introducera en ny produkt i marknaden.  
 
Rapportförfattarna är fortfarande övertygade 
om att inrikes sjöfarten har en stor och viktig 
roll att spela i det svenska transportarbetet, 
men för att få till stånd en förändring krävs en 
likabehandling av trafikslagen och en vilja att 
ta ansvar och prioritera hårdare från de 
myndigheter som kontrollerar den statliga 
infrastrukturen. Förutsättningen för att 
marknaden skall kunna ta rationella beslut är 
att trafikslagen bär sina egna kostnader 
utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. 



 

Sjöfarten ger mest samhällsnytta 

Sjöfarten är idag det mest ekonomiska 
transportalternativet för samhället. Det finns 
dessutom redan fossilfria lösningar för 
framdrivning, och inrikestrafik med korta 
relationer som den föreslagna, lämpar sig väl 
för denna teknik. Sjöfarten skulle inte bara bli 
den billigaste transportformen för staten, den 
skulle dessutom bli den mest miljövänliga. 
Hade det funnits ett fungerande 
marknadsunderlag kunde detta varit en 
realitet inom 36 månader.  
 

 

Samtliga rapporter finns att läsa på 
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