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Förord 

Vår målsättning, när vi startade Projekt Gota, var att vi också skulle förverkliga projektet genom att starta en trafik mellan 

Göteborg och Kristinehamn. Det fanns många goda skäl till att göra det och som vi beskriver i vår första rapport. I denna 

slutrapport tar vi upp vilka faktorer som till slut gjorde att vi inte kunde komma igång, åtminstone inte idag. 

Att starta ett projekt som detta kräver tålamod och stark ekonomi. Det kunde vi konstatera redan i vår första rapport. Det 

är en stor risk att ta på sig så höga kostnader som sjöfarten innebär och det behövs verkligen stöd så som den utlovade 

Eco-bonusen. Det är därför beklagligt att hanteringen av detta stöd har dragit ut på tiden och verkar nu inte komma 

igång förrän 2019. 

Tyvärr finner vi att verkligheten är sådan att det inte är så lätt att komma in med ett nytt koncept i en etablerad 

transportkultur, oavsett hur goda skäl det finns. Att vår politiska ledning vurmar för järnvägen, trots deras kostnader för 

samhället, hjälper inte sjöfartens sak. Det går dock inte att komma ifrån att sjöfarten är billig för samhället medan 

järnvägen är mycket dyr. 

Hos politikerna har man uttalat att man vill flytta gods från väg till järnväg/sjöfart. Detta är ett mycket bra initiativ och 

något vi absolut skriver under på. Järnvägens stora utmaning är den stora underhållsskuld som måste åtgärdas för att 

vi skall få mer tillförlitliga järnvägstransporter både för gods och passagerare. I ljuset av det är det rimligt att anta att om 

sjöfarten kan avlasta järnvägen så kan viktiga tåg ta sig fram och gods på vissa sträckor istället kan transporteras på sjön. 
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Där verkar vi dock ha olika uppfattningar eftersom regeringen nyligen beslöt att ge järnvägen ytterligare 560 miljoner 

över två år som ett bidrag för att stärka järnvägens konkurrenskraft. 

Vi var väl medvetna om att kunderna skulle vara svåra att övertala eftersom det alltid är svårt att göra förändringar, 

speciellt när de är av lite större format. Som människor är vi vanedjur och det krävs ledaskap för att få saker att ske, något 

vi tyvärr såg saknas i flera fall. Dessutom är mycket av transportkompetensen inom svensk industri överflyttad till 

diverse speditörer. Vi fann att deras förändringsvilja till stor del satt i plånboken och inte på något sätt i om upplägget 

skulle vara bättre för kunden eller ej. Tyvärr så har vi förstått att vårt öppna sätt att agera inte har fallit i god jord hos ett 

antal större internationella speditörer då vi talat pris direkt med industrin, åtminstone den del av industrin som 

fortfarande har någon transportansvarig med kunskap om transportupplägg och kostnader.  

Ett av de identifierade riskområdena från genomförandestudien var att hamnarna inte ville eller kunde hantera vårt 

fartyg. Vår farhåga var främst i Kristinehamn där de aldrig tidigare haft någon regelbunden containertrafik. Intresset 

från Vänerhamn var initialt svagt och vi var tvungna att driva dem framför oss för att något skulle ske. Vi fick god hjälp 

av politiken i Kristinehamn, som också är delägare i Vänerhamn, och efter påtryckningar började de att agera lite 

proaktivt. Det vi inte riktigt hade förväntat oss var den brist på intresse vi möttes av hos APM Terminals i Göteborg. Där 

såg man inte alls någon fördel med att starta den här typen av trafik utan var mer intresserade av att öka järnvägstrafiken. 

De ville se en affärsplan specificerad på kunder för att utröna om där fanns volymer som idag gick via andra hamnar. 

Om det fanns nya volymer kunde de tänka sig att vara med och serva en inrikestrafik. Vi anser att det är lite kortsiktigt 

med tanke på den volymökningspotential de nu har fått efter att staten går in med stöd för muddring så att terminalen 

kan ta in fler direktanlöpande fartyg. Med ökade volymer kommer det att krävas fler möjligheter att sprida godset och 

då är inrikessjöfarten ett hållbart och troligen nödvändigt alternativ. 	
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Först och främst vill vi tacka Michael Kjellberg och Ragnar Johansson på Svenska Orient Linien för det stöd och hjälp 

vi fått med att försöka starta. Vidare måste vi naturligtvis också tacka alla kunder som faktiskt ville vara med och som 

gav oss support genom att skriva på en LOI. 

Vi vill också tacka några organisationer och personer. SSPA, och framför allt Vendela Santén, för support och hjälp, 

Richard Engström på Svensk Sjöfart, som hjälpt till att sprida information till både politiken och allmänheten och 

Kristinehamns Kommun som verkligen har stöttat projektet från dag ett.  

 

Göteborg i juni 2018  

Kristofer Andrén, Projektledare  
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Sammanfattning 

Idén att starta en containerpendel på Vänern väcktes för cirka 4 år sedan då regeringen introducerade ett nytt tekniskt 

regelverk för inlandssjöfart. En ny enklare typ av fartyg gjorda för att endast trafikera inre vatten kunde vara möjligheten 

att starta någon form containerpendel i inrikes sjöfart. Senast det begav sig med inrikes sjöfart var de så kallade 

Vänernskyttlarna som dessvärre lades ner tidigt 2000 tal delvis på grund av ökad konkurrens från tåget. 

Allt är nytt, men ingenting har förändrats. 

Den stora förändringen i omvärldsförutsättningarna 2017–18 gentemot 2002 är den politiska viljan och ambitionen att 

åstadkomma en överflyttning av transporter från väg till sjöfart och järnväg. Det började pratas om en ECO-Bonus till 

sjöfarten under 2017 efter Trafikanalys utredning. Mot bakgrund av detta fanns det, enligt initiativtagarna till projektet, 

potential i att kunna realisera en inrikes trafik med container. I december 2017 när budgeten för 2018 fastslogs i riksdagen, 

fanns det 150 miljoner kronor i tre år till sjöfarten via ett ECO-bonussystem. 

Ytterligare en fundamental förutsättning för att projektet skulle gå att realisera var att oceanterminalen skulle hantera 

omlastningskostnaderna på samma sätt som man gör på kontinenten. Oceanterminalen beslutade under hösten att 

inkludera denna typ av trafik som en omlandstransport och prissatte hanteringen därefter, vilket får ses som en stor 

framgång för projektet. Även inlandsterminalen valde en mer långsiktig strategi gentemot projektet med en 

konkurrenskraftig prissättning. 
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Med dessa två strukturella förändringar uppfattade vi att det nu verkligen fanns förutsättningar för att realisera projektet. 

Efter att ha lagt ner ca 2700 timmar, vilket motsvarar en kostnad på 2,7 miljoner enligt vinnovas schablon, varav 

myndighetskontakter utgör en kostnad på ca 300 000 kronor, måste vi tyvärr dra slutsatsen att det under nuvarande 

förutsättningar trots allt inte går att starta en trafik. Detta trots att vi redan innan driftstart fått löfte, genom påskrivna 

”Letter of Intent” från kunder, om volymer som fyllt fartygen med exportlast. Dessvärre lyckades vi inte attrahera 

tillräckligt stora volymer av den speditörskontrollerade importlasten.   

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. Den analys kring Örebro/Hallsberg vad avser marknadspris 

till kund stämmer väl överens med den feedback vi fått från varuägarna. Men de prisnivåer som krävts för att motivera 

speditionsbolagen att byta service är väsentligt mycket lägre. Rapportförfattarna uppfattar att denna kunskapslucka är 

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. 

Lastbilstrafiken är inte den stora konkurrenten för sjötrafiken i inrikes transportarbete, snarare tvärtom. Åkerierna har 

stora utmaningar i den närmaste framtiden och har sett detta projekt som en affärsmöjlighet för dem att utveckla sin 

verksamhet. Järnvägsspeditörerna däremot utgör den största konkurrenten gentemot 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 sjötrafiken ha 25% högre 

intjäningsförmåga än om man ej hade erlagt några statliga avgifter. Sjöfarten åläggs alltså kostnader som inte står i 

proportion till den samhällsekonomiska effekt som uppstår genom lotsplikten och nuvarande dispenssystem.  
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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 och 

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 gör det väldigt svårt 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 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. Det skulle 

göra sjöfarten inte bara till 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.  
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1 Inledning 

Denna slutrapport är den sista av tre rapporter gjorda i anslutning till Pilotprojekt GOTA. Rapporten knyter samman 

med Genomförbarhetsstudien och gör en ansats till analys och rekommendationer utifrån det negativa utfall som 

projektet hade, Momentanalysen, som gjorts parallellt, skall ses dels som beskrivande av den insats som har krävts och 

dels som ett kvitto på insatsen. Målsättningen för projektet har hela tiden varit att starta trafik och samtidigt noggrant 

dokumentera projektet som ett akademiskt projekt. Det har vi gjort för att skapa ett underlag för framtiden då vi byggt 

den för att vara skalbar.  

Genomförbarhetsstudien beskriver de initiala utmaningarna medan vi här i slutrapporten hoppas beskriva 

utmaningarna i själva genomförandefasen samt vad det vad som till slut omöjliggjorde projektet.  

Kapitel 2 beskriver logiken bakom transportlösningen och de underliggande faktorer som gjorde att vi ansåg just 

Kristinehamn -Göteborg var den mest lämpliga relation för att starta denna typ av verksamhet. 

Kapitel 3 behandlar den momentanalys som projektet gjort för att kunna förstå vilka delar av arbetet som är betungande 

och var det är som de största ansträngningar behövs göras. 

Vidare i Kapitel 4 går vi igenom de risker som vi till dels hade identifierat i genomförandeanalysen, samt tar upp nya 

hinder som dök upp längs vägen vilka tillslut stjälpte projektet. 
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I analysen i kapitel 5 gör vi en ansats att sätta de olika faktorerna i ett sammanhang så att läsaren skall förstå hur 

marknaden påverkas av olika faktorer så som styrmedel, förtäckta statsstöd, avsaknaden av politiskt och byråkratiskt 

ansvar för sjöfarten. 

Avslutningsvis i kapitel 6 & 7 visar vi till den dialog vi initierat med olika forskningsinstitut, teknikleverantörer och 

fartygsingenjörer för att ta fram ett konceptfartyg som kan agera testbädd för framtidens fossilfira transportsystem. 

Slutligen gör rapportförfattarna en ansats till rekommendationer för vilka styrmedel och aktiviteter som förhoppningsvis 

kan på riktigt ge sjöfarten en framtid i det inrikes transportarbetet.  

 

  



Sida 12 

Pilotprojekt GOTAPilotprojekt GOTA 

2 Bakgrund 

Pilotprojekt GOTA, bygger på vattenvägens potential i en ny konkurrenskraftig och miljöeffektiv containerpendel 

mellan Göteborg och Kristinehamn. Den kunde blivit Sveriges första sjöfartsbaserade containerpendel inrikes, vilket 

inneburit något helt nytt för transportsystemet och som även hävdat sig prismässigt väl mot väg och järnväg. Trafiken 

byggde på den småskaliga IMO-sjöfartens fördelar i form av frekvens, precision och lastkapacitet. Varje fartyg till eller 

från Göteborg och Kristinehamn hade motsvarat ca 70 enheter med lastbil eller tåg på landinfrastrukturen. 

Containerpendeln, vände sig till import- och exportkunder i östra Värmland, västra Örebro län och södra Dalarna, och 

erbjöd möjligheter att kostnadseffektivt effektivisera kundernas flöden och minska transporternas miljöpåverkan. En 

sjöburen containertrafik skulle möta ett allt ökande transportbehov och därmed också kunna bidra i ett transportsystem 

som dras med stora investerings- och underhållsutmaningar. Att utnyttja vattenvägen mellan Göteborg och Vänern 

(som går parallellt med väg och järnväg) ökar den totala hållbarheten och samhällets möjligheter att nå regeringens 

miljömål för transportsektorn. Relationen Göteborg - Kristinehamn är dessutom den mest logiska relationen i Sverige 

för denna typ av trafik av tre skäl: 

1. Det är den längsta sjöfartsrelationen i inrikes trafik. 

2. Marknad och volymer finns för både import och export. 

3. Hubben är i Göteborg där Skandinaviens största containerterminal med direktanlöp av oceantrafik finns. 
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Trafiken kan avlasta både väg och 

järnväg med stora mängder gods och 

samtidigt minska transporternas 

miljöbelastning, trängsel och buller. 

Enligt gjorda beräkningar minskar de 

samhällsekonomiska kostnaderna för 

den tunga trafiken mellan Göteborg och 

Kristinehamn med hälften. I tillägg ökar 

säkerheten och den sociala urbana 

miljön förbättras.  

Containrarna kommer att lastas om på 

APM Terminals AB i Göteborgs hamn 

för transporter till upplandet. I 

Kristinehamns hamn väntas en 

containerdepå utvecklas. Med den depån 

försvinner flertalet tomma 

containertransporter och 

containerflödena blir balanserade i båda 

riktningarna. 

Kring Karlstad och Kristinehamn är marknadsunderlaget och volymerna de stora exportflöden och kring Örebro och 

Karlskoga finns de så viktiga importflödena som skapar balans. De nuvarande transportlösningarna med 

Figur 1 – Nuläge, godsflöden är primärt obalanserade det vill säga att de går tomma containers en 

väg. Karlstad – Export = tomt upp lastat ner, Hallsberg/Örebro - Import = lastat upp tomt ner. Karta: 

Google Maps 
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järnvägspendlar är primärt obalanserade, 

vilket innebär att man bara har last en väg. 

På den västra sidan Vänern transporterar 

man tomma containers upp och lastade 

ner, primärt med trä och 

pappersprodukter men även en del 

stålprodukter. Öster om sjön, längs västra 

stambanan mot Hallsberg och Örebro, är 

det i första hand importflöden. Det innebär 

att man har lastade containers upp med 

positionerar tillbaka tomma containers 

tillbaka till Göteborg. 

Den sjöfartslösning som Pilotprojekt 

GOTA byggde på hade etablerat en 

containerdepå i Kristinehamn vilket hade 

avsevärt minskat behovet av 

tompositionering i 

transportinfrastrukturen. Man kan få en 

lite längre ”första/sista milen” dragning 

med lastbil jämfört med nuläget, men 

samtliga lösningar kräver en omlastning antingen från järnväg eller sjöfart. 

Figur 2 - Inrikessjöfartens potential. En containerdepå i Kristinehamn försörjer både 

Karlstadsområdet och Möckelnområdet med containertransporter i balans mellan export och 

import. Karta: Google Maps 
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Att lägga om de järnvägsburna 

containerpendlarna till ett sjöalternativ skulle 

spara samhällsekonomin, dvs staten genom 

Trafikverket, ca 5,3 miljoner kronor per år i 

form av minskade externkostnader 1 

(Järnvägens tomtransport är ej inkluderad i 

beräkningen). Sjöfarten har dessutom 

potential att ytterligare reducera sina 

externkostnader avsevärt genom att hitta 

fossilfria framdrivnings-system. Järnvägen 

har redan låga utsläpp av växthusgaser men 

de dras med slitage, buller, trängsel och 

olyckor, där slitagekostnaderna är de stora 

kostnadsdrivarna av samhällsekonomiska 

kostnader. Dessa kostnader för järnvägen är till skillnad från sjöfarten svåra att reducera. I en så kort relation som mellan 

Göteborg och Kristinehamn kan sjöfarten effektivt nyttja t.ex. en elektrifierad lösning. Detta är inte någon framtidsvision, 

tekniken finns idag och det handlar snarast om att ta fram ett fartyg och paketera de olika produkterna vilket kan låta 

sig göras inom 24–36 månader. 

                                                        

1 (Trafikanalys, 2018) 

Lastkapacitet:   Kr /tonkm 
Järnväg 750 mt                0,06 kr  
Fartyg 2150 mt               0,012 kr  
Sträcka:  Antal Avgångar/år: 
Karlstad 263 km 200 
Hallsberg 272 km 350 
Kristinehamn 259 km 200 

    
    
Karlstad*    39 450 000     tonkm       2 367 000 kr  
Hallsberg*     71 400 000     tonkm       4 284 000 kr  
Kristinehamn    111 370 000     tonkm        1 336 440 kr  
    
 Besparingspotential:        5 314 560 kr  
*Järnvägens tom-ben är ej medräknat vilket innebär att det finns ytterligare 
besparing att realisera 

 Figur 3 - Jämförelseberäkning av icke internaliserade externkostnader. Källa Trafa 

Rapport 2018:7 Transportsektorns Samhällsekonomiska Kostnader 
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3 Momentanalys 

Som en del av projektet har vi genomfört en 

momentanalys 2  baserat den arbetsinsats som 

projektdeltagarna lagt in. Det finns ett visst 

tidsläckage på delar av arbetet som är svårt att 

redovisa. Projektet har därför valt att redovisa i 

underkant och vi har därför inte heller kompenserat 

för detta läckage. Redovisningsperioden sträcker 

sig från 1 april 2017 till 31 maj 2018. Tidsåtgången 

och de olika momenten har kategoriserats och 

delats in i undergrupper så att man kan läsa ut data, 

                                                        

2 (Andren & Rexius, Pilotprojekt GOTA Rapport 2 - Momentanalys, 2018) 

 

Arbetsfördelning

Finansiering & Admin Produktutveckling & Rapport

Marknadsbearbetning Riskhantering

Figur 4 - Arbetsfördelning källa: Pilotprojekt GOTA Rapport 2 - Momentanalys, 

Seadvise 
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beskrivs i figur 3 här ovan. När sedan denna data sätts i relation till periodisering och tidsåtgång får man en tydligare 

bild av projektets struktur och hur arbetet är indelat i faser. Momentanalysen är en indikation på det arbete som erfordras 

för att nå framgång med ett projekt av denna typen. 

Tidsredovisning är dessutom endast för de resurser som i huvudsak arbetat aktivt i projektet men styrgrupper och 

liknande resurser är inte inkluderade i underlaget. Projektet har nyttjat 2663 timmar vilket kan värderas med Vinnovas 

schablon till 2 770 000 kronor. Totalt åtgång i tid för myndighetskontakter uppgår till 268 timmar vilket innebär 

kostnader för projektet till 279 000 kronor enligt den beräkningsmodell vi har antagit. 
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4 Risker - Genomförandestudie vs utfall 

I detta kapitel går vi igenom de riskerna vi identifierade i genomförandestudien, samt ser på de risker som uppstod 

under projektets genomförande och som hanterades under projektets tillämpade genomförandefas. 

4.1 Dubbla signaler från Myndigheter, Regering & Riksdag 

4.1.1 Lotsplikten 

En av de viktigaste punkterna på agendan har varit att bearbeta samtliga kostnader och där är lotskostnaden är en av de 

större posterna. Denna typ av trafik är baserad på små fartyg med hög frekvens. Lotsdispens blir därför en förutsättning 

för att bedriva trafiken, men för att kunna erhålla dispenser krävs minst mellan 20 och 30 transiteringar. Det blir en 

orimligt hög uppstartströskel och systemet gör även trafiken sårbar då varje dispens är individbaserad. 

4.1.1.1 Underlag 

Utifrån tillgängliga fartyg på marknaden och storleken på slussarna i Trollhättan, skulle trafiken bedrivas med ett fartyg 

som faller inom kategori 2 i Sjöfartsverkets nya avgiftsmodell som trädde i kraft 2018-01-01. 

Nuvarande time-charter (T/C) kostnad, dvs dagshyra för fartyg och besättning exklusive bränsle, ligger kring EUR 3100 

vilket motsvarar enligt dagens EUR/SEK kurs cirka 30 500 kr. 

 En enkel resa mellan Göteborg till Kristinehamn tar uppskattningsvis 19 timmar. Lotskostnaden blir då SEK 35 289, med 

Vänernrabatt om 30% samt tidsrabatt för lotsad tid över 7 timmar om 40%, medräknat.  

Lotsavgiften blir då per timma 1875 kr medans T/C blir 1270 kr, lotskostnaden är således 45% högre än T/C kostnaden. 

Av de totala sjöfartskostnaderna, inklusive hantering i hamnarna, utgör lotskostnaderna ca 20%. 
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En relation som Göteborg – Uddevalla får ingen rabatt. Den sträckan är på 50 nm och tar ca. 6,5 timmar i 8 knops fart. 

Där skulle lotskostnad landa på 25 850 kr eller 3 976 kr i timman med samma storlek fartyg.  Det bör i detta 

sammanhanget också tas i beaktande att fartyget i detta fall spenderar procentuellt sett mer tid i hamn, vilket gör att den 

tid man har att ”segla in frakter” blir kortare. Lotsavgiften blir därför en ännu större andel av kostnadsmassan. Totalt sätt 

innebär det att en trafik av den typen blir helt omöjlig att genomföra pga. de höga statliga kostnaderna.  

4.1.1.2 Transportstyrelsens inställning 

Pilotprojekt GOTA har haft ett flertal kontakter med Transportstyrelsen i syfte att utröna möjligheten att rederiet 

anställer en rederilots/linjelots eller motsvarande. Enligt de sakkunniga medges detta inte av lotsförordningen, dock 

finns det utrymme att söka dispens. Företaget Avatar Logistics har i augusti 2017 tillskrivit regeringen med en liknande 

dispensförfrågan men har ej ännu, oss veterligen, fått svar från regeringskansliet. 

 I en lösare diskussion med Transportstyrelsen kring lotsplikt och förordningar framgår det tydligt att de sakkunniga i 

lotsfrågor på Transportstyrelsen ser det som sin uppgift att försvara lotsmonopolet. Man uppger att Transportstyrelsens 

tolkning är att nuvarande lotsförordning är skriven i syfte att skydda Sjöfartsverkets lotsmonopol.  

När deras sakkunnigas kompetensbaserade argument är synande, hänvisar de till en rapport som tagits fram på 

Transportstyrelsens uppdrag med titeln ”Samhällsekonomisk analys och värdering av en lättnad i lotsplikten på Vänern3. 

Utredaren, Henrik Swahn, är känd i transportakademiska kretsar som en mycket kunnig och insatt person. Man hävdar, 

med hänvisning till denna rapport, att det är motiverat att upprätthålla lotsplikten. När vi får rapporten skickad till oss 

                                                        

3 (Swahn, 2013) 
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framgår det tydligt att rapportens slutsatser är i direkt motsats till vad Transportstyrelsen hävdar. När detta påtalas så 

får vi följande till svar via e-mail: 

”Jo så är det ju (-12,4 m SEK) men man ska komma ihåg att politiken kan tycka att en flerfaldig 

säkerhet är värd den samhällsekonomiska kostnaden.”  

Rapporten visar att det är Transportstyrelsens egna regler och förordningar som styr Lotsplikten vilket gör att besluten 

fattas utan politiska ställningstaganden. 

 

4.1.1.3 Utredning av lotsplikten på Vänern 

Anledningen till rapporten anges bland annat vara för att: 

”Sjöfartsverket har för några år sedan föreslagit en lättnad i lotsplikten på sjön Vänern sedan vissa farledsförbättringar 

gjorts i passagen mellan västra och östra Vänern (Dalbosjön till Värmlandssjön) genom Lurö skärgård.” 

Men samtidigt återger rapportförfattaren att:  

”enligt TS (20120306) inte är möjligt att inom dagens regelsystem för lotsning ta bort kravet på lots i de öppna delarna av 

sjön Vänern. TS hänvisar till en av sina egna författningar som säger att på svenskt inre vatten gäller generellt lotsplikt4 

för alla fartyg>=70/14/4,5. Att ta bort lotsplikten i Vänern skulle därmed strida mot en mera generell av TS utfärdad 

reglering.” 

                                                        

4 (Swahn, 2013) 
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Rapporten ”indikerar att det är samhällsekonomiskt lönsamt att helt avskaffa nuvarande lotsplikt. Den 

samhällsekonomiska vinsten av att avskaffa lotsplikten uppskattas till ca 12,4 miljoner kronor per år. Beräkningarna 

innehåller dock osäkerheter och resultaten bör därför tolkas med försiktighet. Ett särskilt memento är att det 

samhällsekonomiska värdet av en eventuell skada på Vänern som dricksvattentäkt inte kunnat kvantifieras i 

beräkningarna. Å andra sidan visas i en känslighetsanalys att det krävs ett mycket stort utsläpp av t ex olja för att vända 

kalkylresultatet.” 

Den andra analysansatsen är en samhällsekonomisk avvägningsdiskussion. 

”Den analys av avvägningsproblemet som gjorts i denna utredning indikerar att nuvarande lotsplikt inte är väl avvägd i 

ett samhällsekonomiskt perspektiv. Kostnaderna ter sig alltför höga i relation till den nytta i form av säkerhetshöjningar 

som åstadkoms. En väl avvägd lotsplikt i sjön Vänern måste ha betydligt lägre marginalkostnader än dagens lotsplikt.” 

Enligt Swahns rapport till Transportstyrelsen kan han inte motivera ens gårdagensnivå av lotskostnader på en 

dricksvattentäkt. De riskvinster man gör motsvarar inte de externa kostnader eller riskkostnader som uppkommer i 

andra delar av transportsystemet.  

Transportstyrelsens egen utredning kommer fram till att Lotsplikten inte är samhällsekonomiskt motiverad, åtminstone 

inte för trafiken på Vänern. Transportstyrelsen har på eget bevåg startat en genomlysning av lotsplikten, utan tydlig 

instruktion från sin uppdragsgivare, en process som nu tagit mer än 2 år. Transportstyrelsens aktiva försvar av lotsplikten 

är dessutom direkt i strid med regeringens transportpolitiska mål.  Klart är dock att man tänker sig att ett system där det 

finns dispensförfaranden5. 

                                                        

5 (Transportstyrelsen, 2018) 
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4.1.2 Farleds & lotsavgiften 

För att göra sjöfarten attraktiv för varuägarna krävs en balans mellan frekvens och pris. Därtill måste även hänsyn tas till 

hamnarnas produktionskapacitet. Dessa delar styr rederiets val av storlek på fartyg och därmed intjäningspotential.  

Det är godsets betalningsförmåga som styr prissättningen av den tänkta servicen. Primärt konkurrerar en 

containerfeeder med lastbilstrafiken, men även tågpendlar kan utgör en del av konkurrensen. Det är därför 

prissättningen hos de konkurrerande trafikslagen som är definierande för servicen och inte annan konkurrerande sjöfart. 

Utöver fartygets egna kostnader läggs även avgifter såsom farleds-, lots- och hamnavgifter till. Dessa avgifter påverkar 

också fartygets storlek eftersom högre avgifter kräver större fartyg. Enbart Lotsavgiften innebär att fartyget behöver ha 

25% högre intjäningsförmåga. 

I Genomförandeanalysen6 uppfattade projektet att det skulle finnas underlag för att ta bort farledsvaruavgiften för 

inrikestrafiken då godset också betalar den via avgifter oceanrederiets erlägger. Vid ett telefonmöte (2018-02-21) med 

Sjöfartsverkets vice Generaldirektör och verkets chefsstrateg klargjordes att så inte var fallet. Sjöfartsverket var samtidigt 

positivt inställda till projektet och indikerade att verket hade utrymme att göra vissa tidsbegränsade reduktioner i sina 

avgifter. Man resonerade att detta är en trafik som inte existerar idag och därför skulle man istället öka intäkterna för 

verket eftersom man redan hade kostnaderna. Svenska Orient Linien författade en ansökan om avgiftsreduktion baserat 

på de samhälls-, socio- och miljöekonomiska besparingar som trafiken skulle innebära, som skickades till verket 2018-

                                                        

6 (Andren & Rexius, Pilotprojekt GOTA Rapport 2 - Momentanalys, 2018) 



Sida 23 

Pilotprojekt GOTAPilotprojekt GOTA 

03-027. Det skall noteras att Svenska Orient Liniens ansökan innebar att trafiken skulle betala en del av avgifterna men 

inte hela beloppet per resa.  

Efter påstötningar fick vi, i början av Maj, kontakt med handläggaren på verket som gav oss information om ärendet 

status, samt eventuella bevekelsegrunder för ett beslut. Den underhandsinformation vi fick var att verkets jurister var 

mycket tveksamma eftersom det kunde röra sig om förtäckt statsstöd, att andra delar av sjöfarten kunde komma att anses 

sig var orättvist behandlade samt att övrig sjöfart skulle kunna anse sig subventionera vår trafik. Därmed skulle det inte 

vara förenligt med EU regler etc. Det skall dock noteras att vi har ännu inte i skrivande stund 2018-06-21 fått något 

formellt besked eller beslut från Sjöfartsverket. 

4.1.3 ECO-Bonus 

Eco-bonussystem är ett samlingsnamn för stöd vars syfte är att överflytta gods från väg till sjöfart inom ramen för EU:s 

riktlinjer om statligt stöd till närsjöfart. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar från 

godstransporter8. Trafikanalys fick uppgiften av regeringen att föreslå en utformning av ett Eco-bonussystem i Sverige.  

Regeringen hade med ECO-bonus i budgetpropositionen (150 miljoner över tre år) hösten 2017 för implementering 2018.  

Dock har implementeringen blivit mycket försenad. Trafikverket som, sent omsider, fått ansvar för stödet uppskattar9 att 

man kan öppna för ansökningar under sista kvartalet 2018. Bonus skulle sedan kunna börja betalas ut från 2019 men det 

är oklart om de 50 miljoner kronor som var budgeterade för 2018 då fryser inne. 

                                                        

7 Se bilaga 1 
8 (Trafikanalys 2017) 
9 I samtal med handläggare av ECO-bonus på Trafikverket 
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Eco-bonus kan ges till 

antingen nya intermodala 

rutter, eller till 

uppgraderingar av 

befintliga rutter. I båda fall 

ska den sökande kunna visa 

att det egna projektet leder 

till överflyttning och kräver 

stöd för att vara ekonomiskt 

bärkraftigt initialt. Efter, som 

längst, tre års stödperiod ska 

projektet eller rutten vara 

ekonomiskt bärkraftig. 

I genomförbarhetsstudien konstaterades att Pilotprojekt GOTA var under rådande marknadsomständigheter avhängigt 

av stöd likt ECO-bonus under etableringsfasen. Sjöfartens behov kan beskrivas enklast med figur 5, där den initiala 

stödperioden under vilken produkten bygger sin egen bärkraft i transportsystemet. I skrivande stund är det ännu inte 

kommunicerat om systemets slutliga utformning eftersom det ännu inte är godkänt av EU-kommissionen. 

4.1.4 Järnvägen – transportsystemets gökunge 

Under den senare delen av projektarbetet har rapportförfattarna, av nödvändighet, satt sig in i järnvägens villkor och 

förutsättningar. Detta har lett till att vi skaffat oss kunskap om järnvägens kostnadsberäkningar bland annat genom 

 
Figur 6 - Teknologisk transformation beskriven genom en kurva Källa: Menon Business Economics AS 
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Trafikverkets mycket dugliga järnvägskalkylator10 som ger underlag för spårlägesavgifter, banavgifter och kostnader för 

drivmotorström mm. 

Trafikanalys (Trafa) rapport om Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader11 har beräknat kostnaden de olika 

trafikslagen orsakar samhället per tonkilometer. En tung lastbil med släp kostar samhället 0,05 kr per tonkm på 

landsbygden, vilket är billigare än tåget som kostar 0,06 kr per tonkm. Sjöfarten har i jämförelse en mycket låg kostnad 

på bara 0,012 kr per tonkm. Vidare kan man läsa i rapporten att ”Förekomsten av externa effekter utgör en form av 

marknadsmisslyckande som innebär att resurserna inte allokeras optimalt. Huvudsyftet med internalisering är att 

korrigera för detta marknadsmisslyckande samt dessutom att underlätta ett decentraliserat beslutsfattande om 

transporter för att understödja marknadslösningar på transportproblemen”12. 

Enligt Trafa betalar de privata järnvägsoperatörerna endast en liten del av det slitage man orsakar banan, närmare 

bestämt 20–35% av kostnaderna vad avser godstransporter. Utgår man ifrån Regeringens skrivelse ”Nationell planering 

för transportinfrastrukturen”13 är samma siffra 17% och innebär en kostnad för staten på 11,3 miljarder kronor årligen, 

frånräknat de 2,5 miljarder som Trafikverket får in i banavgifter.  

Transportstyrelsen har i april 2018, i sitt uppdrag om marknadstillsyn för järnvägen, förelagt14 Trafikverket att man måste 

ändra sitt sätt att ta ut banavgifter. Det innebär sannolikt att det kommer bli dyrare för järnvägsoperatörerna då 

                                                        

10 (Trafikverket, 2018) 
11 (Trafikanalys, 2018) 
12 (Trafikanalys, 2018) 
13 (Regeringen, 2018) 
14 (Transportstyrelsen, 2018) 
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nuvarande system strider mot svensk lag15 och EU direktiv16. ”Syftet med banavgifterna är dels att bidra till att täcka 

infrastrukturförvaltarens kostnader, dels att styra trafikutövarnas utnyttjande av järnvägsinfrastrukturen så att de 

konfronteras med de verkliga kostnader som trafiken orsakar samhället och därmed kan anpassa sina beslut om 

verksamheten efter vad som är optimalt för samhället.”17 

Regeringen18 beslutade i slutet av maj 2018 om ett extra stöd för godstransporter med tåg för miljöns skull. Motiveringen 

är att stärka tågoperatörernas konkurrenskraft. Stödet betalas ut under förutsättning att det används för att sänka priset 

till kunden. Vad avser containerpendlarna på järnväg är tågoperatörernas kunder mestadels, i en strikt tolkning, 

speditörer vilket innebär att detta stöd sannolikt inte kommer att komma varuägarna tillgodo, eller bara till mindre del. 

                                                        

15 (Järnvägslagen, 2004:519) 
16 (SERA Direktivet, 2012/34/EU) 
17 (Transportstyrelsen, 2018) 
18 (Regeringen, 2018) 

Figur 7 - Relationsbeskrivning containerpendlar för järnväg. Tågoperatörens kund är antingen en järnvägspeditör eller en speditör, väldigt sällan 

har järnvägsoperatören direkt relation med varuägaren.  



Sida 27 

Pilotprojekt GOTAPilotprojekt GOTA 

I figur 6 ovan beskrivs ett vanligt relationsscenario. Antalet mellanhänder i transportnäringen överlag är mycket stort 

och det är komplexa system. Det bör dock noteras att det är främst enhetsberedda godset som har den reella 

överflyttningspotentialen för att avlasta väg och järnvägsinfrastrukturen. 
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4.2 Marknad/Speditörer 

I vår första rapport av Projekt GOTA kunde vi 

konstatera att marknaden är mycket 

fragmenterad. Under Fas 2 har detta bekräftats 

och konsekvenserna av denna fragmentering 

också blivit tydliga, se figur 5. Då fraktköparna 

på många håll förlorat sin logistikkompetens 

har speditörerna fått arbeta sig längre in i 

bolagen. Detta är inte nödvändigtvis av ondo, 

men det gör att företagen har svårare att 

bedöma prisnivåer och logistikupplägg. När 

större företag också använder sig av fler än en 

speditör blir det också svårare för externa 

parter att få sin idé realiserad i företagen, då 

idén inte nödvändigtvis gynnar speditören på 

samma sätt som den hade gynnat företaget. 

Risken finns då att innovativa lösningar, som 

också kunnat vara kostnadsbesparande, aldrig kan realiseras. 

14%

9%

19%

28%

30%

Marknadsbearbetning

Kommunikation Rederi/Agent Speditör Varuägare Försäljnings arbete

Figur 8 - Marknadsbearbetning av en fragmenterad marknad. Källa: Pilotprojekt GOTA, 

Rapport 2 momentanalys, Seadvise AB 
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4.3 Trafikslagsanalys 

I Genomförandeanalysen19 gjordes ett gediget arbete för att kunna etablera ett jämförelseunderlag (JA) med andra 

trafikslag. Offerter inhämtades från flera olika åkerier och transportföretag. Dessa täckte dels de lokala transporterna i 

Värmland, Dalarna och Örebro men även kostnaderna till/från Göteborg till dessa områden. Vi fick också 

prisindikationer från kunder som idag har transporter i dessa relationer, inklusive priser för multimodala transporter via 

Örebro och Hallsberg. Den analys projektet gjort av konkurrensen på importgodset kring Örebro/Hallsberg stämmer 

väl överens med den feedback vi fått under fas 1 från varuägarna vad avser marknadspris till kund. Som beskrivits i 

stycke 4.2 här ovan, om speditörernas kontroll över transportköparnas godsflöden, har det visat sig att de prisnivåer som 

krävts för att motivera speditionsbolagen att byta service är väsentligt mycket lägre. Så låg att den inte är långsiktigt 

hållbar vare sig för sjöfarten eller järnvägen. 

Det som förbryllar rapportförfattarna är dock varför prisnivån på vissa järnvägspendlar är så låg eftersom prisnivån från 

lastbilen är så signifikant mycket högre. 

4.4 Hamnarna 

Oceanterminalen prioriterar inte inrikes sjöfart då tåghantering är billigare för dem. I diskussion med APM Terminals 

klargjorde de att för dem var fartyg det sämsta transportsystemet ur hanteringssynpunkt, då det krävde flest resurser. I 

deras ögon var järnvägen att prioritera då det bara krävdes 2 man för att operera kranarna, mot 8–10 man för 

                                                        

19 (Andren & Rexius, Pilotprojekt GOTA, Rapport 1, Genomförande analys, 2018) sid 37 
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fartygskranarna. Huruvida detta är pga. otidsenliga kollektivavtal eller av andra skäl låter vi vara osagt, men att en privat 

aktör i Skandinaviens största hamn direkt motarbetar inrikes sjöfart anser vi vara oroande.  

Hos Vänerhamn var intresset initialt inte speciellt stort, troligen pga. att företaget har en ägarandel i tågoperatören 

Vänerexpressen och detta då blev en intressekonflikt för dem. Först när deras ägare (kommunerna) gav ett tydligt 

styrdokument som visade att de skulle prioritera containertrafik, kände vi att de vaknade och ville utveckla trafiken. 

Trots att den stora intjäningspotentialen finns hos hamnarna har man tyvärr inte aktivt hjälpt till att bearbetat marknaden 

för att hjälpa till att sälja in projektet. I vissa fall har vi snarare upptäckt att man, inför kunder, ifrågasatt vårt projekts 

trovärdighet. För att en sådant här projekt skall bli bärkraftigt är det nödvändigt att få draghjälp av andra intressenter 

som terminalerna. I Kristinehamn fanns en stor intjäningspotential inte bara från fartygshanteringen, utan också av 

kringtjänster de kunde sälja. Exempel på detta är depåhantering, vägning av containers och stripp/stuff. Den lokala 

kund-kunskapen är också ovärderlig för utomstående företag som vill etablera sig och utan den draghjälpen blir arbetet 

mycket svårare, vilket skulle visa sig i vårt fall. 
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5 Analys 

Det är inte en enskild faktor som kan ges skulden för att Pilotprojekt GOTA/SOL SEA SHUTTLE inte kan genomföras, 

utan det är flera olika underliggande orsaker. I detta kapitel är det rapportförfattarnas ambition att kortfattat summera 

de olika anledningarna till projektets misslyckande samt sätta dem i ett sammanhang. Senast det bedrevs inrikes sjötrafik 

i Sverige med den typ av gods och systematik likställt med den vi föreslagit var de så kallade Vänerskyttlarna, en av 

anledningarna till att den trafiken lades ner var att statsmakten sänkte banavgiften för tåget för att stärka tågets 

konkurrens mot lastbilen. Det har skett väldigt små förändringar i den statliga avgiftsstrukturen mellan trafikslagen i 

transportsystemet sedan 2002. För sjöfarten har dock avgiftsmodellen förändrats och kostnaderna för trafik på Göta Älv 

och Vänern har ökat markant. Den förespeglade ECO-bonus på 150 miljoner över tre år som regeringen anslagit sjöfarten 

var positiv och kunde åstadkommit en förändring – i det sammanhanget tydligt att Regeringens beslut att skjuta till 560 

miljoner kronor i direkt stöd till tågoperatörerna var droppen som gjorde att vi inte längre kunde ge kunderna någon 

motivation till att de skulle fundera på vårt sjöburna alternativ. 

5.1 Potential 

Sjöfarten har stor potential att avlasta transportinfrastrukturen vilket det råder mer eller mindre konsensus om. I kapitel 

2 beskrivs hur åtminstone 14 långsamtgående godstågslägen med containertåg på den hårt belastade Västra Stambanan 
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och 8 tåglägen på Vänerbanan kan ersättas med 2 mindre ”Vänermax” fartyg och istället nyttja järnvägen för de 

transportrelationer som inte har möjlighet att enkelt flytta över till sjöfart.  

Det finns ytterligare potential i multimodala upplägg där sjöfarten och tåget i kombination kan få än större räckvidd.  

Järnvägen tappar en stor del av sin kostnadseffektivitet om man inte kan få till en rundtur inom 24 timmar. Att då flytta 

utgångspunkten för tåget till Kristinehamn ger en potential att kunna nå Östersund/Sundsvalls trakten och därmed 

kunna ge industrin ytterligare kostnadseffektiva transportalternativ. 

Vän av ordning noterar också att i denna rapport har ett stort fokus lagts på konkurrensen från järnvägen, konkurrens 

från lastbilen har knappt nämnts. Det beror på att i princip alla de varuägare som skrev ett ”Letter of Intent” med projektet 

har det gemensamt att de idag nyttjar lastbilen för att hantera sina containeriserade översjötransporter via Göteborg. 

Projektet var väl så konkurrenskraftigt mot lastbilen och det var en förhållandevis ”enkel” process att övertyga lastägare 

och speditörer om att flytta sitt gods från lastbil till sjö via Kristinehamn. 

5.2 Momentanalys  

Den momentanalys som genomförts som en del av projektet har gett en möjlighet att stärka vissa av de slutsatser som 

projektet kommit fram till. Det blir också ett kvitto på det jobb som har lagts ner och som krävs för att ens vara i närheten 

av att realisera ett projekt som detta. Projektet har en kostnad enligt Vinnovas schablon för personalkostnader och övriga 

indirekta kostnader på 2,7 miljoner kronor eller 2600 timmar.  Då är inte den tid som lagts av Styrgrupp i SOL och VD’s 

och övriga styrelseledamöters insatser med räknade.  Det bör också noteras att de två projekt-medarbetarna har 

tillsammans drygt 50 års erfarenhet från sjöfarts och containernäringen. Projektets uppfattning är att den erfarenhet och 

det nätverk som rapportförfattarna trots allt har, tillsammans med Svenska Orient Liniens varumärke varit i det närmaste 
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en hygienfaktor för att ens kunna gå in i det som vi kallade fas 2. Det kan därmed antas att arbetsinsatsen för att realisera 

liknande projekt i framtiden troligen kommer att ha en liknande prislapp. 

5.3 Lotsplikten 

Vår genomlysning av lotsplikten, och av kommande avgiftsstruktur på Vänern, visar att Transportstyrelsen ålägger, med 

sina egna författningar och regleringar, samhället kostnader genom: 

• Sjöfartsverket, i form av att de måste tillhandahålla en lotsservice på Vänern med höga kostnader pga. låg 
utnyttjandegrad. 

• Trafikverket i form av kostnader för slitage och investeringsbehov i infrastruktur på både väg och Järnväg  
• Miljökostnader i form av utsläpp av växthusgaser och övrig atmosfärisk nedsmutsning, genom ökad 

landsvägstrafik. 
• Samhällskostnader genom ökat buller, olyckor och trängsel 
• Näringslivet genom ökade transportkostnader. 

Transportstyrelsen motiverar dagens lotsplikt att det finns en politiks vilja för beslut som ligger till grund för dagens 

system, ett argument vi uppfattar som svagt baserat på att det är Transportstyrelsens egen förordning som styr dagens 

generella lotsplikt i svenskt inre vatten. 

Dagens system, där det finns möjlighet att söka och erhålla lotsdispens, är inte ett långsiktigt hållbart system eftersom 

det är personberoende och därmed oerhört sårbart för rederiet. 

5.4 Statliga avgifter 

De statliga avgifterna för sjöfarten som tas ut av Sjöfartsverket genom farledsavgift och lotsavgift står, enligt vårt 

förmenande, inte riktigt i proportion till fartygets intjäningsförmåga. Detta gäller i allmänhet för de mindre 

fartygsstorlekarna med torrlast och i synnerhet vad avser kust och inlandssjöfarten. För att kunna betala de statliga 
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avgifterna måste fartygen intjäningsförmåga, dvs lastkapacitet öka med ca 25%. Avgiftsnivåerna står inte i rimlig 

proportion till vad lasten är villig att betala, konkurrensen är inte gentemot andra fartyg utan mot lastbilen och tåget. Det 

statliga avgifterna utgör mycket höga och hämmande trösklar för inlands och kustsjöfarten. Det är för oss tydligt att 

sjöfartsverkets nya avgiftsmodell är baserad på när- och oceansjöfart med korta inseglingar med lots och fartygens större 

volymer. Kust och inlandssjöfarten bör därför inte inkluderas i dagens avgiftsmodell utan ha en egen struktur.  

5.5 Speditörernas framgång 

Speditörerna i Sverige har varit framgångsrika i att integrera sig i varuägarnas värdekedjor, vilket lett till att det enligt 

vår uppfattning nu uppstår en brist av transportköparkompetens hos många varuägare. Den analys projektet gjort på 

importgodset kring Örebro/Hallsberg vad avser marknadspris till kund stämmer väl överens med den feedback vi fått 

under fas 1 från varuägarna. De prisnivåer som krävts för att motivera speditionsbolagen att byta service är väsentligt 

mycket lägre. Rapportförfattarna uppfattar att denna kunskapslucka är en hämsko för nya och innovativa lösningar i 

transportsystemet eftersom det nuvarande systemet inte nödvändigtvis optimeras utifrån varuägarnas behov. 

5.6 Behandla trafikslagen lika 

Det har länge varit en outtalad sedvänja att trafikslag inte skall ställas mot varandra, sjöfarten har i synnerhet varit väldigt 

noggranna med detta. Men om riksdag och regering menar allvar med att man har som ambition att uppfylla de 

transportpolitiska målen bör det nog talas klartext åtminstone vad avser samhällets kostnader för de olika trafikslagen.  

Enligt Trafikanlays rapport om trafikslagens samhällsekonomiska kostnader, utgör förekomsten av externa effekter en 

form av marknadsmisslyckande som innebär att resurserna inte allokeras optimalt.  
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Som vi visade tidigare betalar de privata järnvägsbolagen endast 17% av sina kostnader i slitage på 

järnvägsanläggningen. Resten av notan, 11 miljarder i externa kostnader per år, bäras av skattebetalarna. 

5.6.1 Styrmedel utan styrning 

Med mindre än att samtliga trafikslag åtminstone bär en lika stor del av sina samhällskostnader blir de styrmedel som 

staten har att använda för att åstadkomma en långsiktigt hållbar användning av infrastrukturen, verkningslösa.  

Enligt Trafa innebär förekomsten av externa kostnader ett marknadsmisslyckande och transportköparna tar inte rätt 

beslut.  

Regeringens beslut om 

ytterligare 560 miljoner till 

järnvägen för att ytterligare 

stärka dess 

konkurrenskraft blev för 

vårt projekt den avgörande 

faktorn som gjorde att 

projektet lades i malpåse. 

Enligt vår uppfattning 

finns det alltid en 

överhängande risk med att 

introducera flera styrmedel 

samtidigt för att effekterna 
Figur 9 - Förskjutning av brytpunkt för innovativa produkter genom stöd till etablerad lösning. Källa: Menon Business 

Economics AS 
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av tenderar att ta ut varandra.  

Menongrafen visar hur spelplanen ändrades och hur effekterna ECO-Bonus stödet förlorar verkanskraft i och med stödet 

till järnvägen.  

Att Pilotprojekt GOTA i nuläget inte går att genomföra beror inte endast på de 560 miljonerna till Järnvägen, men 

Regering och Riskdag bör inte underskatta den psykologiska påverkan man har på marknadsaktörerna. Det signalvärde 

statsmakten åstadkommer med ett stöd till konkurrenten gör det i det närmaste omöjligt för en entreprenör att 

introducera en ny oprövad produkt i marknaden. 

6 Rekommendationer 

I detta kapitel gör vi en ansatts till att ge några övergripande rekommendationer av vad vi anser skulle på ett hållbart 

sätt förändra möjligheterna för sjöfarten och göra den till ett verkligt alternativ i det inrikes transportarbetet. 

Det finns ett behov av tjänstemän med erfarenhet från sjöfartsnäringen i sjöfartsverket, transportstyrelsen och 

trafikverket. Inte som idag när de nästan enbart har sjöbefälskompetens. Ingen myndighet vågar ta striden, eller besluten, 

utan skyller på allt och alla.  

• Trafikverket - Tänk om!  Trafikverket tillämpar fyrstegsprincipen för att säkerställa en god resurshushållning 

och för att åtgärder ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Den är vägledande i Trafikverkets arbete för att 

säkerställa effektiva och hållbara lösningar. Nummer 1: Tänk om - Det första steget handlar om att först och främst 

överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt. Det ligger 

sålunda i Trafikverkets makt att prioritera resursutnyttjandet, även mellan trafikslagen.  
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När det finns ett alternativ i Kristinehamn varför skall det tillåtas containerpendlar till Karlstad och Hallsberg, 

när den banornas kapacitet kan nyttjas till annan trafik som inte har några alternativ?  

 

• Sjöfartsverket – våga ta beslut som är positivt för sjöfarten. Sjöfartsverkets styrs av ett regleringsbrev där man 

dels mäts genom ekonomiska mål samt regeringens transportpolitiska mål. När dessa mål ställs emot varandra 

så vore det önskvärt att Sjöfartsverket fattade beslut FÖR sjöfarten i enlighet med de transportpolitiska målen. 

Den svenska näringen är hårt konkurrensutsatt och har inte tid och kraft att föra processer mot Sjöfartsverket, 

här behöver sjöfartsverket även dem tänka om. 

 

• Transportstyrelsen – Motarbetar etableringen av mer sjöfart i Sverige genom att inte fullt ut förstå sitt eget 

agerande i till lotsplikten för inrikes sjöfart. Egna rapporter visar att lotsplikten är förlegad och har en 

samhällskostnad som inte motsvarar riskerna. Transportstyrelsens förordning rår myndigheten själva över, inte 

politikerna. 

 

• Regeringen – Transportsystemet är sammanhängande och beslut måste tas utifrån helheten. Förekomsten av 

externkostnader i transportsystemet är ett tecken på marknadsmisslyckande. För att styrmedel skall bli effektiva 

måste trafikslagen likabehandlas och bära åtminstone lika stor del av sina egna kostnader som utgångspunkt. 

 

• Riksdag – I dag hanteras alla sjöfartsfrågor i trafikutskottet och utav infrastrukturministern, dessvärre är det 

tydligt för oss insatta att detta inte är en optimal lösning. När det gäller näringsvillkor och förutsättningar för 

ocean och närsjöfart dvs till och från Sverige bör detta hanteras under näring medan det som rör kust och inlands-
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sjöfart hanteras av infrastruktur departement och trafikutskottet. Förutsättningarna och villkoren för de olika 

typerna av sjöfart är vitt skilda och kan inte behandlas som en enhet. 

 

• Transportköparna – Argumenterar konsekvent för att transporterna i Sverige inte får blir dyrare genom 

vägslitageavgift eller höjda banavgifter, eftersom detta skulle medföra stora konsekvenser för glesbygden och 

industrin. Men genom att ta tillbaka transportlednings och inköpsfunktionerna finns det utrymme hos 

varuägarna att införa både vägslitageavgift och höjda banavgifter med bibehållen transportkostnad inklusive 

administration.   

För att det skall bli anledning att prata om ett växande kluster och näringsförutsättningar utöver det som redan gjorts är 

det på tid att man förstå vad det är som skapar tillväxt för det samlade klustret, nämligen mikrorederiet som arbetar med 

inrikestransportarbete på köl och avlastar och stärker den svenska infrastrukturen och skapar förutsättningar för jobb 

hälsa och miljö.  

 

7 Concept 2.0 – det som fortfarande kan bli  

Vi hade i projektet initierat diskussioner med några olika forskningsinstitutioner för att se vilka möjligheter som finns 

för att realisera det vi kallar Projekt GOTA 2.0. Samtliga vidtalade intressenter var mycket intresserade men på grund av 

utfallet i det initiala projektet försvann underlaget för att driva det vidare. Concept 2.0 som visar till ett integrerat 

transportsystem där effektiviteten i noderna höjts och kostnaderna sänkts. Trafiken skulle bedrivas med en ny fartygstyp 

som skulle ha ett diesel-hybrid-elektriskt framdrivningssystem vilket skulle kunna möjliggöra helt fossilfria transporter 
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på Älven och över 

Vänern. All teknik som 

var tänkt att användas i 

denna utveckling är 

befintlig och tillverkas 

av nordiska företag. 

Den utveckling som 

krävs är kring 

batteritekniken där 

denna trafik hade varit 

en ypperlig 

testplattform för 

svensk industri.  

Det är viktigt i 

sammanhanget att 

förstå att det är relativt 

kort ledtid för att detta fartyg hade kunnat bli verklighet. Efter säkrad finansiering räknade projektet med att det kunde 

ta ca 24 månader tills fartyget var i trafik på Göta Älv. 

 

Figur 10 - Tidig conceptstudie Pilotprojekt GOTA V 2.0 
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