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Förord 
Demonstratorprojektet GOTA syftar till att beskriva en projekteringsfas för ett industri och entreprenörsdrivet 

uppstartsbolag inom sjötransport och är en del av ett större Interreg-projekt NÖKS II (Närsjöfart -Öresund, Kattegatt 

och Skagerack).  Demonstratorprojektet GOTA syftar till att kartlägga och beskriva de affärsmässiga och administrativa 

ansträngningar som krävs för att nå fram till en potentiell driftstart. Denna rapport, genomförbarhetsstudien, är den 

första av två och utgör underlaget för den andra rapporten vilket är en momentanalys.  

Projektet har genomförts av Lars Rexius och Kristofer Andrén under 2017. Rapportförfattarna vill rikta ett stort tack till 

Vendela Santén & Christian Finnsgård som bistått med stöd inom ramen för Interreg-NÖKS II, glada tillrop men 

framförallt kritisk granskning av projektet och peer-review. Kristinehamns kommun, med Kalle Alexandersson har från 

deras sida bidragit med synpunkter som har gett den lokala vinklingar och Jens Larsson på Göteborgs Hamn som bistått 

med omvärldsbevakning. Projektet har även fått stöd från Region Värmland och Svensk Sjöfart. Sist men inte minst ett 

stort tack till Patric Grund tidigare på SMTF/RISE som gav oss kontakter och satte tankarna i rullning. Projektet är i 

skrivande stund inne i slutskedet med en möjlig drift start två månader bort. 

 

Göteborg i januari 2018 

Kristofer Andrén, Projektledare 
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Sammanfattning 
Pilotprojekt GOTA har som målsättning att starta upp 

en feederslinga för omlandstransport av översjö- 

containers på Göta älv och Vänern mellan 

Kristinehamns hamn och Göteborgs hamn. Projektet är 

den tredje demonstratorn inom ramen för ett större 

Interreg-projekt NÖKS II.  

 

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. Möjlighet att söka lotsdispens finns men det är en 

process som är tidskrävande och kostsam, vilket innebär 

höga, alternativt svåröverkomliga uppstartströsklar för 

ett entreprenörsdrivet rederi. 

Hållbarhet 
Pilotprojekt GOTA bidrar till ett mer hållbart samhälle 

och leva upp till de principer som Regeringen har 

fastlagt i den Maritima Strategin. Ett framgångsrikt 

projekt kan också komma att bidra till utveckling av kust 

och inlandssjöfart och på så sätt bidra till ytterligare 

positiva effekter för samhället baserat på de tre 

hållbarhetsparametrarna ekonomisk, social och 

miljömässig hållbarhet. Pilotprojekt GOTA har en 

besparingspotential av samhällets externkostnader på 

92 000 kr per enkelresa baserat på 80 enheter i snitt. På 

årsbasis motsvarar detta en besparing på 20 000 000 
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kronor för statskassan, det skall dock noteras att detta är 

före internaliserande avgifter.  

Höga uppstartströsklar 
Sjöfartsverkets avgiftsstrukturer som träder i kraft 2018-

01-01 utgör en hämsko. I kommande modell är avgifterna 

så höga att det finns en överhängande risk för att fasta 

resekostnader blir för stora, enskilda avgångar med låga 

volymer riskerar då att ställas in med en kraftigt 

försämrat kundförtroende som följd. Kostnaden för 

lotsning är per timma 45% högre än fartygets charterhyra 

inklusive besättningskostnader. Möjligheten finns att 

ansöka om lotsdispens men det tar tid och är både 

arbetsamt och förknippat med höga kostnader. 

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 en tåg eller lastbils 

transport, vilket tas upp i deras tariffer. 

Marknad 
Det finns en efterfrågan i marknaden för ett 

sjöfartsalternativt och responsen i marknaden har 

överlag varit mycket positiv. Det är ett marknadsmässigt 

stort pussel som måste läggas och som även kräver ett 

väl etablerat nätverk. Fraktmarknaden är väldigt 

fragmenterad och projektets empiriska erfarenheter 

styrks dessutom utav andra akademiska rapporter i det 

att endast små flöden kontrolleras av företagen själva. En 

stor del köps antingen levererat eller säljs från fabrik. 

Vilket gör att en stor del av transporterna kontrolleras 

utifrån. 

Med det omfattande nyttjandet av mellanhänder tappar 

man ofta den lokala kännedomen eller engagemanget 

samt att speditörer och forwarders på genomförande 

nivån ofta har lägre förändringsbenägenhet. Detta gör 

att det finns en tröghet inneboende i marknaden och till 

viss mån så saknar den tydligt och förankrat ledarskap. 

 

.
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1 Introduktion 
1.1 Syfte 

Syftet med denna genomförbarhetsanalys är att utröna huruvida det är marknadsmässigt, praktiskt och miljömässigt 

rekommenderbart att bedriva en feederslinga mellan Göteborg och Kristinehamn med mindre distributions fartyg, där 

frekvens framför volym är centralt. 

1.2 Avgränsningar 
Förstudien är begränsad till att endast omfatta relationen Kristinehamn och Göteborg.  Vad som avses med Göteborg 

enbart Skandiahamnen (APMT) då det handlar om att hantera containers. Eftersom projektet avser att analysera ett 

linjeupplägg så är det enbart Kristinehamn som avses som inlands hamns destination. Det finns givetvis möjligheter att 

vid vissa tillfällen deviera till Karlstad eller Vänersborg/Trollhättan, men utifrån denna studie är det endast Göteborg 

Kristinehamn som är relevant. 
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1.3 Metod 
Projektet är byggt på att starta ett 

entreprenörsdrivet och 

kommersiellt hållbart upplägg. Dett 

har inneburit att volymer har 

identifierats och beslutsfattare och 

påverkans faktorer har identifierats. 

Frågeställningen har hela tiden 

utgått ifrån att projektet skall 

driftsättas och frågeställningen till 

intressenterna har varit grundad i 

detta. Urvalet och identifiering av 

volymerna är baserad på projektets 

erfarenhet samt samtal med intressenterna.  

Kostnads- och prisberäkningskalkylerna bygger på etablerade beräkningsmodeller som Seadvise har utvecklat för att 

beräkna och budgetera rederiverksamhet. Kalkylerna bygger på sjötransport i linjeupplägg vilket kan liknas vid en 

busslinje.  

Genomförbarhetsanalysen fokuserar på de olika kostnader som uppkommer i ett obalanserat flöde för att kunna driva 

utvecklingen mot ett balanserat flöde i ett senare skede. Studien fokuserar således inte på flödet (eller tillgång på gods) 

utan snarare på respektive transportslags konkurrensyta avseende kostnad- och prisbild mot transportköparen. 

Tabell 1 - Beskrivning samhällsekonomiska kostnadskomponenter för respektive 
transportslag källa: WSP 

Sjötransport Lastbilstransport Järnvägstransport 
Overheadkostnader Overheadkostnad Overheadkostnad 
Kapitalkostnad Kapitalkostnad Kapitalkostnad 
Fartygets rörligakostnader Lastbilens operativa kostnader Tåget operativa kostnader 
Bränslekostnader Bränslekostnader Bränslekostnader 
Farledsavgifter  Banavgifter 
Lotsavgifter  Terminalkostnader 
Kanal & slussavgifter   
Hamnavgifter   
Terminalkostnader   
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Samtliga kalkyler baseras på ett års verksamhet, kostnader för igångsättande av sjötrafik kommer att redovisas i den 

tredje delen av Pilotprojekt GOTA. 

Vad avser de olika kostnadsparametrarna så har de inhämtats från respektive operatörer och för att efterlikna 

verkligheten i mesta möjliga mån har alltid det för kunden (transportköparen) mest förmånliga underlaget använts. 

Vid beräkning av transport mellan två eller flera hamnar så krävs ett antal antaganden för att skapa ett användbart 

beräkningsunderlag. Dessa avser så väl finansiell avkastning som detaljerade kostnadskomponenter vilka har gjorts 

inom ramen för kostnadsberäkning (bilaga 1). De ingående kostnadskomponenter som ges för respektive transportslag 

presenteras aggregerat nedan in tabell 1 
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2 Marknadsförutsättningar 
Målgruppen och kundbasen för verksamheten 

utgörs primärt utav tre olika kundsegment; 

varuägare, rederier och speditörer/forwarders. 

Transporterna kring Vänern och till och från 

målområdet domineras idag av väg och 

järnvägstransporter. Den kommersiella sjöfart 

som bedrivs på Vänern är primärt 

intraeuropeiskt bulk gods.  

2.1 Varuflöden 
Utöver detta sker det uppskattningsvis 3000 

lastbilstransporter1 åt vardera håll både på öst 

och västsidan Vänern, dessa volymer är 

baserade på Trafikverkets ÅDT (Års-dygn-

trafikdata) och omfattar även lokal distribution 

men åskådliggör att det finns ansenliga och överflyttningsbara volymer. 

                                                        
1 (Andrèn, Westermark och Börjesson 2016) 

Bild 1 - Karta över Göta Älv och Vänern källa: Vänerns vattenvårdsförbund. 
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2.2 volymer och balanser 
Projektet har, baserat på erfarenhet och intervjuer, 

identifierat de största varuägarna, rederierna och 

speditörerna för att närmare kartlägga deras 

volymer. På grund av sakens natur är dessa 

volymer anonymiserade och återges i nedan tabell 

endast i kategori, de redovisade volymerna är de 

som anses kunna attraheras av projektet i ett tidigt 

skede.  

Det finns en obalans i det totala flödet. För 

projektets långsiktiga hållbarhet så behöver flödet 

att balanseras i samarbete med de stora 

oceanrederierna. Initialt kommer projektet dock att 

behöva tompositionera från Göteborg för att sedan 

kunna skapa en balans på de olika flöden som 

projektet kan attrahera. 

Kategori Import TEU Export TEU Destination omr. 

Handelshus  10 Kristinehamn 

Industri  24 Kristinehamn 

Industri 6  Kristinehamn 

FMCG 10  Bergslagen 

FMCG 20  Bergslagen 

Industri 10  Karlstad 

Rederi 8 8  

Industri  24 Kristinehamn 

FMCG 6  Bergslagen 

FMCG 8  Bergslagen 

Industri  10 Karlstad 

FMCG 10  Mälardalen 

Handelshus  4 Karlstad 

Handelshus  50 Karlstad 

Industri  10 Kristinehamn 

Industri  20 Kristinehamn 

Totalt 78 160  

 Tabell 2 - Volymerna identifierade och bearbetade av projektet vilka på ett tidigt stadie 

anses villiga att allokera nämnd volym 
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2.3 Fragmenterad marknad. 
Vierth et.al 2 identifierar fyra typer av aktörer som är eller kan vara inblandade i att besluta om en varutransport, vilka är 

avsändare, mottagare, transportförmedlare och transportör. Vidare konstaterar samma rapport att; ”Baserat på̊ resultaten 

är det svårt att knyta beslutsfattaren till någon specifik funktion inom företagen. Snarare är det slående att den inte har 

någon enhetlig roll. Andra studier har visat att beslutsfattaren också̊ kan vara arbetsledare för den operativa 

verksamheten eller ekonomichef och att ansvaret för valet av trafikslag kan delas mellan olika avdelningar inom 

företaget, beroende på̊ om det gäller avgående eller ankommande sändningar.” 3 

Valet av trafikslag kan även skilja sig åt mellan strategisk nivå (årlig planering) och operationell nivå (daglig eller 

veckoplanering) inom företagen. 

Vår uppfattning utifrån de samtal och möten projektet genomfört för att attrahera godset är att beslutsfattandet är än 

mer fragmenterat, större koncerner har ofta en central global inköps organisation som gör affärer med större 

logistikföretag som också har centraliserade kontroll/styr funktioner. Ofta innebär detta ytterligare en svårpenetrerbar 

dimension. 

Fragmenteringen gör samtidigt att det är olika fraktköpare och beslutsfattare för olika volymer till och från samma 

”avlastare”. 

                                                        
2 (Vierth och Lindgren, Vad styr valet av trafikslag för godstransporter? En kunskapsöversikt 2017) 
3  (Vierth och Lindgren, Vad styr valet av trafikslag för godstransporter? En kunskapsöversikt 2017) 
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Det centrala problemet är att samtliga logistikchefer säger sig ha kontroll över flödet men när man väl kommer till 

genomförandet och utförandet så fattas de operativa besluten ofta av en speditör och som alla underleverantörer så styrs 

de av sina KPI ‘er gentemot sin huvudman. 

Efter ett 40 tal olika samtal med  varuägare och speditörer beslutade projketet att fokusera på ett tiotal nyckel kunder 

vilka har hög andel kontroll på sina flöden alternativt att det sker via speditören i samförstånd med varuägaren. 

2.4 ISO Containern 
ISO-Container är en lastbärare i storlekar standardiserade av ISO som kan lastas på lastbilar, järnvägsvagnar och fartyg.  

Den kommersiella användningen av containern började 1956. Med standardisering inom transportnäringen som 

containern medförde blev transporterna mycket billigare. Det gamla flödet var att lagra varor som skulle skeppas i 

magasin. När ett ledigt fartyg angjorde hamn flyttades godset ut på kaj för att sedan stuvas med kran och vinschar. Det 

hände ofta att fartygen inte gick enligt tidtabell och de låg ofta lika länge vid kajen som ute till havs. Den nya metoden 

med containrar blev mycket effektivare och mer än fördubblade hastigheten av att lasta på och av  

Den stora vinsten med containrar är vid omlastning mellan båt/lastbil/tåg. Om man kör bara ett trafikslag lastar man 

hellre pallar direkt på lastbilen eller vagnen. 

Kapaciteten (volym) för både hamnanläggningar och containerfartyg brukar anges i enheterna TEU eller FEU. Det vill 

säga hur många containrar av en given storlek de kan hantera. (1 FEU = 2 TEU) Dagens största containerfartyg har en 

kapacitet på över 22 000 TEU.  

Normalt körs en 40-fotare eller två 20-fotare per ekipage utom i Sverige och Finland som har längre vagn tåg och där 

kan ta med tre TEU. Transportstyrelsen har även beviljat dispens för ekipage med två 40-fotare vid särskilda tillfällen i 
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enlighet med EU’s HCT direktiv4. Man får då max vikt på lastbilar. På järnväg har man klart större möjlig lastkapacitet 

Figur 1 - Transportutveckling i förhållande till kondratieff-vågor källa: Van dorsser 
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än vad som containrar ger. I USA och några andra länder är det vanligt att lasta två containrar på varandra på tåg, men 

i Europa tillåts inte sådan höjd på tågen. Ett containertåg med maximal längd i Sverige (880 m) närmar sig ändå max 

tillåten tågvikt.5 

Containern och det tillhörande multimodala nätverket och dess livskraft ifrågasätts ofta. Men det kan också 

argumenteras för att vi ännu inte har utnyttjat till fullo de möjligheter som containern som lastbärare erbjuder6, vilket 

beskrivs här ovan i Figur 1. Enligt denna teori rör sig utvecklings cykler i långa cyklar innan man når en hög 

nyttjandegrad av ett transportsystems fulla potential. 

                                                        
4 RÅDETS DIREKTIV 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter 
i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen 
5 (Wikipedia, 2017) (Wikipedia u.d.) 
6 (Van Dorsser 2015) 
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3 Fartyg, Frekvens och resekalkylering 
Historiskt har sjöfarten alltid utnyttjat sina skalfördelar gentemot andra transportslag, detta är något som eftersträvas 

även idag. Skalfördelarna har inneburit att man mer effektivt (pris/ton km) kunnat frakta gods gentemot andra 

transportslag. Sedan 2013 har man tagit containerfartyg i drift med kapacitet för +18 000 TEU. Fartygen har inte 

nödvändigtvis blivit större vad avser längd och bredd däremot har de blivit fått ett större djupgående och fyrkantigare 

undervattenskropp samt att de fått ett svagare maskineri i förhållande till fartygets dödvikt eftersom marknaden 

accepterat ”Slow Steaming” som ett sätt att minska bränsleförbrukningen och därmed kostnaderna. 

Allt eftersom dessa gigantiska fartyg har introducerats i marknaden så har fartygen de ersatt i sin tur ersatt mindre och 

äldre fartyg på andra trader, vilket kallas ”cascading”. Men även om fartygen och dess kapacitet har blivit större så har 

inte nödvändigtvis godsvolymerna ökat i lika stor utsträckning7 vilket innebär att servicegraden har gått ner för att 

rederierna skall uppnå de skalfördelar som man kalkylerat med när man byggt nya och större fartyg. Enligt utsagor8 från 

varuägare kring Vänern som har en del försäljning i Japan så har ledtiden för en container via Göteborgs Hamn ökat 

med 16-21 dagar. 

Översjörederierna som utgör närsjöfartsrederiernas (Feeder) största kunder har utifrån ovan resonemang kring 

skalfördelar krävt likande utveckling utav feeder rederierna vad avser prissättning en konsekvens av detta är en 

                                                        
7 (Trafikverket 2017) 
8 I samtal med Claes Sundmark, Göteborgs Hamn 
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försämrad servicegrad för 

slutkunderna. Detta resulterade i sin 

tur att feederfartygen på 2000-talet 

ganska snabbt växte från ca 500 

TEU till 1500–2000 TEU idag9.  

Detta har inneburit att 

servicegraden inom sjöfarten har 

öppnat för konkurrens från Järnväg 

men framförallt Lastbilstransporter. 

I diskussion med varuägare har hög 

servicegrad uttryckts som en 

grundförutsättning för att skapa en 

attraktiv och konkurrenskraftig 

linje10. 

Det finns tre olika typer av regelverk och fartyg vilka samtliga kan utföra den trafik som projektet har tänkt att operera, 

Inlandsfartyg (IVV), Kustfartyg (PNF) och ett SOLAS klassat fartyg (IMO).  

                                                        
9 I samtal med Lars Rexius – VD Unifeeder 2007-2014 
10 (Andrèn, Westermark och Börjesson 2016) 

Bild 2 - Barge service center i Necerländerna med Rehnfartyg bild källa okänd 
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3.1.1 IVV 
IVV fartygen och det svenska 

tekniska regelverket som infördes 

16 januari 2015 är ännu inte prövat 

i Sverige. Det finns vissa 

begränsningar vad avser våghöjd 

och seglingsförhållanden över 

Vänern. De svenska särreglerna 

gör också att det inte finns fartyg 

som kan segla på Vänern utan 

begräsningar att tillgå, vilket ökar 

risken och kostnaderna med ett 

tänkt IVV fartyg att trafikera över Vänern.  

3.1.2 Nationell Kustfart 
De Nationella regelverket är en helt ny typ av regelverk där Sverige som ett pionjär-land skapat ett funktionsbaserat 

regelverk för kustfart. Genom föreskrifterna skapas ett sammanhållet regelverk för det nationella tonnaget, dvs. svenska 

fartyg som inte omfattas av krav på internationella säkerhetscertifikat. Föreskrifterna utgörs till stor del av 

funktionsbaserade krav i kombination med allmänna råd. För tonnaget etableras också ett tillsynssystem som i stor 

Bild 3 - Grootdesign - Indianfeeder 108TEU Geared källa: Grootdesign 
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utsträckning baseras på redarnas 

egenkontroll.11 Ett fartyg som 

eventuellt skulle kunna omfattas 

och segla under det nya regelverket 

är Grootdesigns Indianfeeder, ett 

mindre containerfartyg designat för 

indiska förhållanden med egen 

kran. Fartyget är 67 meter långt 

vilket innebär att det inte omfattas 

av lotsplikt på Vänern eller längs 

kusten.  

3.1.3 Konventionellt Fartyg 
Ett IMO klassat fartyg med 

internationella säkerhetscertifikat 

ger en hög flexibilitet och 

möjligheter med alternativa hamnar. Samtidigt så är det ett mer komplext och kostbart fartyg där normala men kostbara 

inspektioner krävs för att upprätthålla certifikatet. Det finns dessutom många fartyg att antingen chartra eller köpa. Den 

något högre tillgången på lämpligt tonnage minskar också risktagandet i projektet.  

                                                        
11 (Transportstyrelsen 2017) 

Bild 4 - Damen CombiCOaster 2750, bild: www.damen.com 
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3.2 Potentiellt fartyg (typfartyg) 
Begränsande och definierande för 

upplägget är givetvis slussarnas 

storlek om 87m X 12, 6m X 4,7m12 

(längd, bredd, djup) i nuvarande 

utförande.  

Med utgångspunkt i det 

behov/önskemål avseende hög 

frekvens och servicegrad som 

varuägarna uttryckt och de fysiska 

begränsningarna har vi utgått från 

ett lämpligt som typ fartyg DAMEN 

Shipyards Combi Coaster 2750, 

med en kapacitet på ca 108 TEU. 

Denna fartygstyp är inte optimerad 

för containertrafik men med sitt 

fyrkantiga lastutrymme lämpar det sig gott för att frakta containers. Det är ett väl beprövat fartyg som byggts i stor serie 

i Holland.  

                                                        
12 (Sjöfartsverket 2017) 

Dimensioner    

 DWT  2750 
  Loa   88,6 
  Bredd   11,3 
  Bruttoregisterton   1800 
  Djupgående   4,35 
Lastkapacitet  TEU kapasitet @ 9,4 t snitt 9,4 108 
  VSL Max Lastfall  40' 37 

    20' 36 
Prestanda Marschfart kn & km 10,7 20 
  Förbrukning MGO T/d   3,5 
  Förbrukning generator T/day   1,0 
Besättning Kapten + officerare   2 
  Snittlön Officer/månad   -          45 000 kr  

  Sjömän   2 
  Snittlön Sjöman/Månad   -           25 000 kr  

 Tabell 3 - Underlagsdata Typfartyg 
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3.3 Servicegrad 
Som nämnts i tidigare i detta kapitel är 

servicegrad centralt för lastägarna för 

att förmå dem att skifta transportslag. 

Servicegrad utgörs i detta fall av tre 

komponenter, frekvens, precision och 

tillförlitlighet.  

3.3.1 Seglingsschema 
För att kunna utröna kostnader i 

hamnarna och se till hur ett segling 

schema kan se ut har ett sådant gjorts. 

Hänsyn har tagits till de tidsfönster då 

den nya Hisingsbron är stängd. 

Schemat har även strukturerats så att 

arbete utanför normal arbetstid i 

hamnarna har i mest möjliga mån 

undvikits av kostnadshänsyn.  

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 
01:00        
02:00        
03:00        
04:00        
05:00        
06:00        
07:00        
08:00        
09:00 Last/Loss’       
10:00 GBG Last/Loss’’   Last/Loss’’   
11:00  KHM   KHM   
12:00        
13:00        
14:00   Last/Loss’     
15:00   GBG     
16:00        
17:00        
18:00        
19:00        
20:00 GBG-KHM KHM-GBG GBG-KHM  KHM-GBG   
21:00        
22:00        
23:00        
00:00        

 
Figur 2 - Seglingsschema normalvecka. *Beräknad kapacitet i APMT 25/tim, ** Beräknad kapacitet KHM 
20/tim, samtliga underlag baserade på fullastad båt om 146 enheter. Röd linje visar när passage i GBG 
ej är möjlig. 
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3.3.2 Frekvens 
Frekvensen bedöms tillräcklig initialt för kundernas behov med två avgångar i vardera riktningen per vecka.  

3.3.3 Skalbarhet 
Det finns utrymme för ytterligare en avgång i vardera riktningen men det innebär samtidigt att de båda tillkommande 

last och lossnings operationerna i respektive hamn infaller under helgen vilket medför övertidsarbete till en högre 

stuverikostnad. Det förutsätter 

också att Vänerhamn även klarar att 

öka sin lastförmåga från 

utgångspunkten 20 enheter/timma. 

En mer närliggande alternativ är 

snarare att chartra in ytterligare ett 

fartyg och därigenom öka frekvens 

utan att pressa systemet och öka 

redundansen.  

Vidare kan samma koncept med mindre fartyg och hög frekvens, och därmed en högre servicegrad än dagens alternativ, 

nå framgång över Skagerack och Kattegatt.   

Känslighetsanalys IRR 
Leverage 70%     
 Ränta (%)  
Residual 5,5% 6 5 4 3 
10% 1,75% 0,03% -8,58% 1,30% 2,06% 
40% -1,74% -2,57% -0,91% 0,76% 2,46% 
50% 2,72% 1,96% 3,49% 5,03% 6,60% 
60% 6,43% 5,72% 7,15% 8,60% 10,08% 
70% 9,63% 8,95% 10,31% 11,69% 13,09% 
80% 12,43% 11,79% 13,09% 14,41% 15,75% 
90% 14,94% 14,32% 15,58% 16,85% 18,15% 

 
Tabell 4 - Känslighetsanalys av akastning på investering (internal rate of return) 
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3.4 Underlagsberäkningar 
Underlaget hämtas från en större 

kalkylmodell som omfattar en total 

budget för driftsbolaget. Modellen 

värderar driftskostnader och 

eventuella charterkostnader, vilka 

även kan likställas med de 

kapitalkostnader som skulle uppstå 

vid ett eventuellt fartygsförvärv. 

Genom att använda en 

känslighetsanalys och värdera 

”internal rate of return” (IRR) 

genereras ett hållbart och trovärdigt 

underlag, vilket också definierar 

vilka kostnader som projektet måste 

bära, vilket kan utläsas i Tabell 4.  

Tabell 5 beskriver finansiella 

ingångsvärden som ger underlag 

för att ta fram en resekalkyl samt 

kapitalkostnaderna för fartyget.  

Finansiella ingångsvärden   

Finans Euribor 0,00% 

  Swap premium 5,00% 

  Spread 0,50% 

  Lånegrad 70% 

  Låneprofile (år) 15 

 Inlåningsränta 0,15% 

Valuta USD/SEK 7,98523 

  EUR/SEK 9,54915 

Marknadsrater Bunkerpris MGO $-487,00  $-3 888,81  

  skrot pris/current $/mt  $205,00  

Intervall Projektets livslängd (år) 25 

Fartygs pris Investering  1 254 290 €  

Residual och avskrivningar Residual kort (6yrs) 70% 

  Residual lång (25yrs) 10% 

  Avskrivningar (år) 25 

  Förväntat skrotvärde  $369 000,00  

Bareboat rater Charter intäkt/hyre/dag  222 €  

 Admin avg 13,50% 

  Mål admin avg/yr -11 000 €  

  Benchmark IRR short-term 10% 

 
Tabell 5 - Finansiella ingångsvärden och parametrar 
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3.5 Resekalkyl 
Resekalkylen bygger på 

sjötransport i linjeupplägg där 

rederiet står för den kommersiella 

risken i projektet. För beräkningen 

förutsätts en situation där 

beläggningen av fartyget är 

balanserat i båda riktningarna. Konkurrensytan mot andra transportslag är central, därför fokuserar kalkylen på prisbild 

mot transportköparen där sedan kostnadsfördelningen är ett verktyg för att kunna trimma kalkylen. 

Kalkylen baseras på ett års verksamhet, kostnader för igångsättande av sjötrafik är exkluderat i beräkningen. 

3.5.1 Grundantaganden 
Risken som uppstår vid driftsättande av en ny fartygslinje ligger i att uppnå en tillräcklig beläggningsgrad på fartyget. 

Det krävs en ekonomisk uthållighet från redarens sida då risken för initialt låg beläggningsgrad behöver täckas. De 

grundantagande som görs i tabell 6 är givetvis generella och baserade på erfarenhet och vad som anses vara motiverat 

i förhållande till risknivå. 

Avkastningskrav fartygets ägare 10% 

Beräknad ”Nollpunktsnivå” 70 % 

Krav på vinst vid nollpunkt 0,5-1,5% 

Finansieringsgrad i förhållande till eget kapital 1/5 

 
Tabell 6 - Grundantaganden avseende företagsekonomiska parametrar 
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För att kunna uppnå och leverera 

ett positivt resultat vid 70% 

fyllnadsgrad krävs att intäkten per 

enhet överstiger kostnaderna, den 

överskjutande intäkten benämns 

täckningsbidrag.  

För att den beräkning som 

genomförts skall baseras på ett 

realistiskt affärsupplägg har bl.a. 

ett grundantagande legat i att en 

sjötrafiklinje uppnår lönsamhet vid 

en fyllnadsgrad om 70% över tid.  

För att analysera en potentiell 

överflyttning av gods från land till 

sjö krävs en jämförelse av pris till 

kund. Täckningsbidraget är 

sålunda centralt i de företagsekonomiska beräkningarna för att ge de förutsättningar som krävs för att rederiet ska kunna 

uppnå en affärsmässig, långsiktig ekonomisk hållbarhet. Resekalkylen är baserad på dessa antaganden. 

Figur 3 - Nollpunktsanalys för att åskådliggöra täckningsbidragets relation till övriga kostnadsposter 



Sida 28 

 

 

Pilotprojekt GOTA - Rapport 1 - Genomförbarhetsstudie  

 

3.5.2 Resekalkyl Kristinehamn – Göteborg 
För sträckan Kristinehamn – Göteborg 

har underlaget i tabell 7 och 8 använts 

använts för beräkning av 

transportkostnad och pris mot 

transportköpare. 

 

De resespecifika kostnaderna är 

baserade på dels tillgängliga tariffer eller 

myndigheters föreskrifter eller på offert 

från leverantören. Bunkerpriset är 

baserat på världsmarknadspriset i 

Rotterdam på Marine Gas Oil (MGO) 

 

Resultatet från beräkningen presenteras 

i tabell 9 i form av totaltpris mot kund. 

Priset är baserat på det krav på 

avkastning som ställs av transportören 

(rederiet) vid en fyllnadsgrad om 70%. 

Transportrelation Kristinehamn – Göteborg 
Lastbärare Container 
Last Styckegods/enhetsberett gods 

Transportstråcka sjöfart 180 Nm 
Transportsträcka landsväg 259 km 
Utnyttjandegrad 71% 
Antal TEU i snit per resa 78 
Frekvens per vecka 2 
Omlopp per månad 8 

 

Bunkerkostnader Hours L/voy SEK/lr 

Kristinehamn - Göteborg 19,0 3228,0 -3,34 kr  

Resekostnader - Fartyg Leverantör  Unit  kr 

Hamnanlöpsavgift  Port Got kr/Gt -1,19 kr  

Sopor & Sludge avg Port Got kr/gt -450,00 kr  

Trossavgift (slusskostnader) Sjöfartsverket per resa (ej syd gående) kr 

Farledsavgift fartyg Sjöfartsverket 1 per resa -569,25 kr  

Pilotage (19 timmar) Lotsavgift Per resa -26 827,00 kr  

Resekostnader - Gods      

Lyft av/på Vänerhamn kr/unit -250,00 kr  

Varuhamnsavgift Vänerhamn kr/unit -220,00 kr  

Grind in/ut Vänerhamn kr/unit -120,00 kr  

Farledsvaruavgift  Sjöfartsverket kr/mt -2,00 kr  

Lift on/off APMT kr/unit -217,00 kr  

 

Tabell 7 - Ingångsvärden för beräkning av relationen Kristinehamn - Göteborg 

Tabell 8 - Underlag resekalkyl Kristinehamn-Göteborg 
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För att vidare tydliggöra fördelningen av 

kostnader som uppkommer vid transport 

för relationen Kristinehamn – Göteborg 

redovisas dessa i figur 3. 

3.6 Kostnadskomponenter 
3.6.1 Lotsavgifter 

Sjöfartsverket har beslutat att införa en ny 

avgiftsmodell från och med den 1:e januari 

201813 och riskkalkylerna är baserade på 

dessa modeller. Vi har antagit att fartyget 

har en Clean Shipping Index (CSI) score på 

105 vilket innebär att fartyget får miljöklass 

B och ett nettotonnage om 885 ton. 

Lotsplikten är obligatorisk för alla fartyg på 

Göta Älv över en längd 60 m, bredd 9 m och 

djup om 4 m och Vänern gäller lotsplikt för 

alla fartyg över 70 m14 och  

                                                        
13 (Sjöfartsverket 2014) 
14 (Transportstyrelsens föreskrifter och allmäna råd om lotsning, 2012) 

 40’ ISO Container 20’ ISO Container 

Transport GBG-KHM 2750 kr 2375 Kr 

 Tabell 9 - Beräknat pris mot kund, vid fyllnadsgrad 70%, där krav på avkastning uppfylls 

Figur 4 - Kostnadsfördelning Kristinehamn - Göteborg 
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lotsavgiften påverkar priset för 

sjöfrakt. I figur 4 har lotsavgiften enligt 

Sjöfartsverkets nya avgiftsmodell 

tagits med där lotsrabatten på Vänern 

sänkts från 65% till 30%. Lotsavgiften för en enkel resa Göteborg till Kristinehamn landar på 26 827 SEK vilket utgör 25% 

av kostnaderna. I relation till pris till kund så innebär det en ökning med 25% för en 40’ Container till eller från 

Kristinehamn. Givet dessa höga kostnader så blir det en grundförutsättning att fartyget och dess befäl måste ansöka om 

lotsdispens. Förändringen av lotsrabatten för Vänern från 65% till 30% motsvarar en prisökning till kund med 7,5%.  

Det mest betänkliga i sammanhanget är att Lotskostnaderna för en resa på 19 timmar kostar ca 26 000 kronor, vilket kan 

ställas i relation till fartygskostnader inklusive besättning och deras avlösning kostar ca 17850 kr. Per timma motsvarar 

detta 1368 för lotsen mot fartygets (inklusive 8 personers avlöning) 743 kronor i timman. 

Lotsavgiften utgör den högsta tröskeln i sig för projektet, det bör också noteras att i den utredning som Henrik Swahn 

genomförde på Transportstyrelsens uppdrag15, konstaterar att ett slopande av lotsplikten på sjön Vänern skulle ha en 

positiv samhällsnytta motsvarande 12,4 millioner kr, samhällsnyttan var fortsatt positiv även om ett större utsläpp 

inträffade. 

3.6.2 Lotsdispens 
Det är Transportstyrelsen som reglerar lotsplikten inom svenskt sjöterritorium och utfärdar eventuell lotsdispens.  

I Sverige gäller en generell lotsplikt på så kallat inre vatten.16 

                                                        
15 (Swahn 2013) 
16 (Transportstyrelsen, 2017) 

 Pris utan lots Pris med lots Skillnad 

Göteborg - Kristinehamn 2750 kr 3 440kr 25 % 

Tabell 10 - Transportkostnad 40' Container med eller utan lots 
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En lotsdispens är ett undantag från lotsplikten i en lotsled eller annat område. I lotsningsföreskriften finns utförliga 

instruktioner för hur en befälhavare eller annat fartygsbefäl kan ansöka om en lotsdispens. Föreskrifterna ger en utförlig 

instruktion för vilka moment som skall genomföras samt att man skall ha genomfört minst en informationslotsning i 

vardera riktningen av farleden. De berörda Nautikerna behöver studera farleden ingående genomföra en del studier och 

teoretiskt arbete innan man genomför 

både teoretiskt- och praktiskt-prov. Vilka 

arrangeras och bedöms av förordnad lots 

(lots utsedd av Transportstyrelsen) 

Kostnader förknippat med att erhålla 

lotsdispensen är något vaga klart är dock 

att det behövs ett antal lotsningar för att 

göra sig bekant med farleden, dock inte 

hur många. Att skaffa en lotsdispens kan 

liknas vid att ta körkort där övnings och 

utbildningsbehovet måste ställas i 

relation till individen17.  

I de ursprungliga kalkylerna har 

projektet kalkylerat med kostnader på 

                                                        
17 I samtal med Joakim Milton, Transportstyrelsen 

Figur 5 - Kostnadsfördelning Kristinehamn- Göteborg inklusive lotsavgifter 
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150 KSEK för Lotsdispens. Vilket motsvarar 6 enkelresor. Vidare har vi även fått klarlagt från Transportstyrelsen hur 

många dispenser som måste till eftersom de är personliga. För att överstyrman skall kunna använda sin dispens måste 

även Befälhavaren ha samma dispens. Överstyrman måste även ha befälhavarkompetens. För projektets del så krävs då 

6 dispenser som kostar 51000 kr styck för genomförande och administration samt att Sjöfartsverkets ordinarie lotstaxa 

på 26 827 kr tillkommer. Vilket innebär att dispenserna kostar 68000 kr styck för Älven respektive 60000 kr för Vänern. 

När man konsulterar lotsarna så ter sig dock verkligheten något annorlunda. Det finns idag nästan ingen som har 

dispens på älven. Detta beror dels på att ingen trafikerar älven så frekvent längre och dels på att man oftast har dispens 

för sjön och då sover man på älven i enlighet med vilotidsreglementet. 

Lotsarna ställer, enligt egen utsago, höga krav för att ge en lotsdispens på älven. Det är mycket att kunna svara på vid 

ett teoretiskt prov samt tuffa krav som ställs vid uppkörningen. Detta synsätt baserar sig på de speciella förhållanden 

som råder i kanalen samt slussningen. Framförallt lyfts ofta närvarande dimma upp som det värsta förhållandet och då 

gäller det att veta vad man gör.18 

Ett mer troligt scenario landar då i att projektet måste räkna med högre lotskostnader under det första året. Därför har 

ytterligare körningar i kalkylmodellen gjorts med lots i älven under hela det första året samt lots för sjön i 4 månader. 

Resultatet är redovisat i bilaga 1. 

Nuvarande förfarande för lotsdispens har en struktur som potentiellt kan vara föremål för en intressekonflikt. Det är 

lotsarna som har sin primära inkomstkälla i att lotsa som också är de som bedömer om villkoren för en lotsdispens har 

uppfyllts. Det finns också element i proven som snarare borde vara föremål för fartygets klass och flaggstat. 

                                                        
18 Enligt samtal med förordnad lots i Oktober 2017. 
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Nuvarande föreskrifter för Lotsplikt härstammar från 1980 talet och är enligt transport styrelsen föremål för en översyn, 

där syftet är att få fram mer enhetliga regler. Det har skett mycket stora förändringar vad avser elektroniska 

navigationshjälpmedel och för att främja överflyttning av gods från väg och järnväg så är det en förutsättning att tex vis 

enhetsbaserat gods i containers värderas utifrån en annan riskbedömning än tex kemikalietankers. 

3.6.3 Farledsavgifter 
Sjöfartsverkets farledsvaruavgifter påverkar också priset till kund men inte alls i samma utsträckning som lotsavgifterna, 

farledsvaruavgiften belastar endast den första sträckan som godset färdas i svenska farvatten och tas inte ut för 

importgodset men det måste betalas vilket sedan man får tillbaka efter att man ansökt om rabatt. För exportgodset blir 

det det inrikes transportarbetet som skall betala farledsvaruavgiften och inte själva exportbenet. 

Detta snedvrider dessvärre konkurrensen negativt för sjöfarten i förhållande till järnväg eller lastbilstrafik. För 

transportköparen är det helt egalt eftersom samma avgift kommer att belasta godset oavsett. För båda 

sjöfartsoperatörerna innebär dock detta ett mer-arbete administrativt eftersom dubbla avgifter skall erläggas och sedan 

betalas tillbaka av sjöfartsverket när det bevisats att dubbel avgift erlagts. 
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Intäktsmässigt för Sjöfartsverket så 

blir det i slutändan ingen skillnad men 

på grund av att inrikes sjöfart är så hårt 

konkurrensutsatt från andra 

transportslag kan detta potentiellt 

innebära att Sjöfartsverket går miste 

om beredskaps- och fartygsbaserade 

farledsavgifter, som inrikes sjöburet 

transportarbete hade kunnat bidraga 

med. Vilket även innebär att samhället 

går miste om de positiva 

samhällsekonomiska effekterna en 

överflyttning av godstransporter från 

väg till sjöfart hade kunnat innebära. 

Dessutom belastas både sjöfartsverket 

och operatören med ökade administrativa kostnader samt att det kan uppfattas försvårande av fraktköparna 

Rapportförfattarna uppfattar att den för alla parter enklaste lösningen vore om Sjöfartsverket undantar inrikes 

transportarbete av transitgods helt från farledsvaruavgift, samt att processen re-struktureras så att den administrativa 

bördan minimeras då den kan anses som direkt kontraproduktiv samt att den belastar rederiets likviditet negativt. 

Bild 5 - MV Ekern Bild: Thunbolagen 
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3.6.4 Hamn och hanteringskostnader 
Denna typ av kustsjöfart/inlandssjöfart existerar inte i Sverige idag, därför har projektet fört långa och ingående 

diskussioner med båda terminaloperatörerna med öppna böcker för gemensamt ta fram en långsiktigt hållbar kostnads 

nivå för verksamheten. 

Terminaloperatören i Göteborgs hamn har en skapat en prismodell likt det man har på kontinenten och på så sätt 

likställer omlandstransporterna i förhållande till andra trafikslag och man har beslutat att göra ett tillägg i sin tariff 

omfattande ”receipt and delivery via barge/pråm” – härunder all trafik som går ”inland waterways”. Indikativt pris som 

faktureras rederiet är SEK 56019.  

För att då kunna utläsa vad priset för omlastning från fartyg till fartyg blir skall det då ställas mot ”receipt/delivery” från 

lastbil på 343 SEK per enhet. Sjöfartstillägget blir då 217 SEK vilket måste ses som ett genombrott och en förutsättning 

för kommersiell kustsjöfart med containers. 

Otidsenliga kollektivavtal som lyftes fram i sjöfartsverkets rapport20 är en påverkansfaktor, även i inlands och 

kusthamnarna, som har inflytande på kostnaderna för hanteringen av fartyg i hamn. Olikheterna i flexibilitet mellan 

bangårdsarbetarna och hamnarbetarna, trots att man till hör samma fackförbund, är påfallande stora. Det finns exempel 

när man har samma arbetsgivare och kör samma maskiner men till helt olika kostnader. Vissa hamnar beskriver att upp 

emot 60% av deras kostnader är personalrelaterade. 

 Det finns en identifierad brist i krankapacitet och eventuellt även i bärighet i kajen i Kristinehamn, för att kunna hantera 

en större mobil containerkran. Därför har projektet även utvärderat huruvida det är görbart att använda ett fartyg med 

                                                        
19 Mail korrespondens från AP Möller Terminals Gothenburg 2017-10-06 
20 (Sjöfartsverket 2016) 
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egen kran. Svaren från hamnarna har varit väldigt trevande och otydliga man hänvisar till att man måste diskutera detta 

med facket. Detta kan tolkas som ett bekräftande av stuverimonopolet eftersom de lokala föreningarna har en mycket 

stark ställning och i princip verkar ha vetorätt för hur ett fartyg skall lastas eller lossas. Även om viss infrastruktur inte 

finns i en hamn utan tillhandahålls av det angörande fartyget, så kan facket kräva att det är deras medlemmar som skall 

operera utrustningen ombord på till mycket högre kostnad. Här finns en otydlighet som behöver åtgärdas. 

Det flesta hamnarna har en kommunal huvudman och i synnerhet de öppna hamnarna. Dessa hamnar ger ofta en god 

avkastning till sina huvudmän i form av utdelning på aktiekapital. Det finns dock risk för suboptimering utifrån ett 

samhällsekonomiskt perspektiv som i slutändan leder till försvagad skattebas i kommunen. Detta på grund av att 

hamnens värdehöjande aktiviteter inte optimeras utifrån ett sysselsättningsperspektiv utan utifrån ett vinstperspektiv. 

Detta är något som rapportförfattarna ser tendenser till vilket också bör studeras mer noggrant, i synnerhet då man 

beaktar det kommunala planmonopolet. 
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4 Jämförelseberäkning andra trafikslag 
För att kunna etablera ett jämförelseunderlag (JA) med andra trafikslag har offerter inhämtats från flera olika åkerier 

och speditionsföretag. Dels för de lokala transporterna i Värmland, Dalarna men även från transportörer som idag 

genomför transporter mellan det förväntade upptagningsområdet och Göteborgshamn.  

4.1 Grundantaganden 
Likt en verklig situation har det lägsta 

priset per sträcka valts. Detta gäller även 

för sista milen dragningen. Sträckan på 

land är baserat på det kortaste 

alternativet i öppna sökmotorer, vid detta 

tillfälle har Google maps använts. 

4.2 Destinationer och Trafikslag 
Priserna beskrivs i tabell 8 nedan och 

redovisas dels per mil samt totalt pris. 

Resultatet från resekalkyleringen visar 

att sjöresan inklusive hantering i hamnar 

till Kristinehamn kostar 107 kr per mil för 

en 40’ Container och 91 kr per mil för en 

20’ container. 

Från Göteborg Km JA Pris/mil Väg Jvg/Bil 
Karlstad 512 5802 113 kr E45 Bil 

Grums 462 5239 113 kr E45 Bil 

Forshaga 540 6275 116 kr E45 Bil 

Filipstad 620 7021 113 kr E20 Bil 

Kopparberg 742 6365 86 kr  Jvg 

Munkfors 618 6974 113 kr E20 Bil 

Lindesberg 662 5774 87 kr  Jvg 

Karlskoga 564 5090 90 kr  Jvg 

Örebro 582 4888 84 kr  Jvg 

Västerås 772 6537 85 kr  Jvg 

Kristinehamn 512 4754 113 kr E20 Bil 

 
Tabell 11 - Jämförelsekostnader, dragningskostnader alternativa transportslag 
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När man sedan kombinerar detta med 

”sista-Milen” dragning från 

Kristinehamn med lastbil får man ett 

utfall enligt tabell 12. 

Resultaten indikerar att 

sjötransportalternativet är ekonomiskt 

fördelaktigt till flertalet destinationer, 

det förutsätter dock att det finns 

erforderliga volymer för att hålla 

container i depå i Kristinehamn. 

  

Jämförelse beräkning 40’ Container     

 Pris GOTA JA Pris Skillnad Pris % 

Karlstad 4470 kr 5802 kr 23 % 

Grums 4937 kr 5239 kr 6 % 

Forshaga 5171 kr 6275 kr 18 % 

Filipstad 4821 kr 7021 kr 31 % 

Kopparberg 6340 kr 6365 kr 0 % 

Munkfors 5872 kr 6974 kr 16 % 

Lindesberg 5757 kr 5774 kr 0% 

Karlskoga 4049 kr 5090 kr 20% 

Örebro 5289 kr 4888 kr -8 % 

Västerås 7393 kr 6537 kr -13 % 

 Tabell 12 - Jämförelseberäkning Sjöfrakt mot landalternativ 
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4.3 ECO-Bonus – Statligt stöd för att flytta gods från land till sjö. 
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 

godstransporter21. Trafikanalys fick i 

uppgift av regeringen att föreslå en 

utformning av ett Eco-bonussystem i 

Sverige. 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 tre 

års stödperiod, som längst, ska projektet 

eller rutten vara ekonomiskt bärkraftig. Stödet ska antingen täcka upp till 30 procent av driftkostnaderna för sjöfarts-

ruttten, eller upp till 10 procent av kostnaderna för investering i omlastningsutrustning för projektet. 

                                                        
21 (Trafikanalys 2017) 

Eco-bonus beräkning    
      

Sträcka 259 km    

Eco-bonus  0,12 kr Ton/km    

 Resa Vecka Månad År  

Ton/km 498 575 1 994 300 7 977 200 95 726 400  

     % av tot 

Utfall stöd utrymme 59 829 kr 239 316 kr 957 264 kr 11 487 168 kr 64 % 

Operationella kostnader/budget    17 813 182 kr  

Potentiellt stöd med Eco-bonus   30% 5 343 955 kr 30% 

 Tabell 13 - Eco-bonus beräkning enligt Trafamodell 
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Baserat på den modell Trafikanalys22 utarbetat samt den kompensation som har föreslagits, har projektet utvärderat Eco-

bonus systemet utifrån de grundförutsättningar som redovisats tidigare i tabell 2, 4 & 5. 

Det tillgängliga Eco-bonus stödet skulle vid 70% fyllnadsgrad utgöra ca 5,4 miljoner kronor per år, vilket skulle innebära 

ett stöd motsvarande ca 30% av kostnaderna. Givet den inspiration som hämtats från det norska systemet så finns det 

anledning att anta att man ansöker över en treårsperiod. Utifrån den schedule som projektet baserats på finns det 

anledning att utgå ifrån att man efter ca 1,5 år har möjlighet att utöka trafiken med ytterligare ett fartyg vilket då innebär 

4 seglingar i veckan i vardera riktningen. Det potentiella Eco-bonus stödet skulle då vara, enligt nuvarande underlag  

24 o56 797 kr för hela perioden. 

                                                        
22 Per dags dato 2017-10-12 är ännu inget beslut fattat om systemets slutliga utformning. 
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5 Kostnadsberäkningar för balanser & Depå 
För att ett sjöfartsalternativ skall 

kunna konkurrera med andra 

trafikslag måste produkten antingen 

vara så billiga på en rundtur till och 

från Göteborg via Kristinehamn, 

alternativt att flödena balanseras och 

en depå upprättas i Kristinehamn. Då 

dagens ägarstruktur av containers är 

knuten till oceanrederierna blir det 

ytterligare en dimension till att 

etablera en sådan balans då det i 

dagsläget enbart låter sig göras med samma rederi. Rederierna i sin tur har dessvärre en väldigt oklar bild om var deras 

containers strippas eller stuffas i landet. Varuägarna å sin sida förlitar på sina speditörer och har själva dålig insikt i 

systemet utan det är speditörerna som har överblicken. Vi har i projektet arbetat hårt med relationen med speditörerna 

för att få fram volymer och destinationer för att på så sätt kartlägga potentiella volymer.  

Bild 6 - Industriell hamn och container yard Bild: Designed by anlyyouai/Freepik 
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5.1 Förutsättningar för containerdepå 

Eftersom ägarstrukturerna för Containers är styrt av de stora oceanrederierna så är det utmanande att som 

underleverantör motivera öppnandet av ytterligare en depå i Sverige. Det råder brist på containers främst ute i Asien 

vilket innebär att rederierna vill få tillbaka dem dit så fort som möjligt. Förutsättningarna för att öppna en depå är krav 

från slutkunder dvs. varuägarna och att det finns ett någorlunda balanserat flöde vilket i sin tur kräver en viss volym. 

5.2 Potentiell prisbild för Rundtur GBG – Kristinehamn 

För att kunna starta projektet krävs initialt att tompositionera containers från Göteborg till Kristinehamn under de första 

åren, för att bygga upp tillräckliga volymer och kunna balansera flödet. De stora export-volymerna från det förväntade 

upptagningsområdet, och som stuffar containers själva, hämtar sina containers mestadels i utskeppningshamnen. Det 

finns givetvis vissa speditörer som ordnar med viss triangulering och på så vis minskar behovet av tompositionering.  

Baserat på ett större antal samtal med lastägare och speditörer som rapportförfattarna genomfört inom ramen för detta 

projekt, uppskattas att en prisbild för en rundtur på ca 3900 kr23 för en 40’ container och 3300 kr för en 20’container, fritt24 

Kristinehamn är en konkurrenskraftig nivå. Därtill kommer sedan en ”last-mile” dragning ut till kund som även den 

måste vara konkurrenskraftig.  

För att uppnå denna prisnivå krävs att 

vissa förutsättningar: 

                                                        
23 3900 kr är ett subventionerat pris med ECO-Bonus, vilket är en förutsättning för ett så lågt rundturspris  
24 ”fritt” innebär att samtliga kostnader är betalda och endast lastbilstransport och lokal hantering tillkommer. 

 40’ ISO Container 20’ ISO Container 

Göteborg - Kristinehamn 2750 kr 2375 Kr 

 Tabell 14 - Beräknar pris mot transportköpare, vid 70% fyllnadsgrad, där krav på avkastning uppfylls 
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• Att projektet erhåller ECO-
Bonus för relationen 
Kristinehamn-Göteborg 

• Hanteringskostnader i 
Terminalerna enbart utgör 
totalt 25% av kostnaderna för 
trafiken. Vid början av 
projektfasen var utgångsläget 
ca 46% 

• Göteborgshamn undantar 
trafiken för att erlägga 
hamntrafikavgift. 

• Farledsavgiftsundantaget för 
Vänern upprätthålls,. 

• Lotsdispens erhålls alternativt 
att trafiken undantas från 
Lotsplikten. 

 

5.3 Potentiell prisbild med depå i Kristinehamn 
Den beräknade prisnivån för en enkel transport till eller från Kristinehamn är definierat i tabell 15. 

Jämförelse beräkning 40’ Container     

 Pris GOTA JA Pris Skillnad Pris % 

Karlstad 4470 kr 5802 kr 23 % 

Grums 4937 kr 5239 kr 6 % 

Forshaga 5171 kr 6275 kr 18 % 

Filipstad 4821 kr 7021 kr 31 % 

Kopparberg 6340 kr 6365 kr 0 % 

Munkfors 5872 kr 6974 kr 16 % 

Lindesberg 5757 kr 5774 kr 0% 

Karlskoga 4049 kr 5090 kr 20% 

Örebro 5289 kr 4888 kr -8 % 

Västerås 7393 kr 6537 kr -13 % 

 Tabell 15 - Jämförelseberäkning sjöfrakt + lastbil mot JA(landalternativ) 
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6 Hållbarhet 
Begreppet ”Hållbarhet” brukar definieras utifrån de tre komponenterna ekologisk, social och ekonomisk som, då de 

stödjer varandra, förväntas leda till hållbar utveckling25. Detta har blivit ett övergripande mål för svensk politik. Titeln på 

regeringens Maritima Strategi omfattar just detta med underrubriken ” för människor, jobb och miljö”26. Pilotprojekt 

GOTA strävar efter att bidra till hållbarhet inom samtliga områden.  

En förutsättning för handelssjöfart på Vänern är fungerande slussar i Trollhätte-kanal. Nuvarande slussled fyllde 100 år 

2016 och bedöms enligt Trafikverket27 vara uttjänta 2030, vilket innebär att ett beslut om slussarnas framtid och fortsatt 

handelssjöfart på Vänern måste fattas av regeringen inför Nationell Plan för transportsystemet 2018-2019. Slussarna är 

med i trafikverkets förslag till regeringen för Nationellplan för transportsystemet 2018-2029, dock endast delvis 

finansierat och med byggstart 2026.  

6.1 Ekonomisk hållbarhet 

Handelssjöfart på Vänern gör kustområdet på det innanhav som Vänern ofta omtalas som mer attraktivt. Slussfrågan 

mm. Stärker regionens konkurrenskraft. 

                                                        
25 (Lunds Universitet 2017) 
26 (Regeringskansliet 2015) 
27 (Persson och Vuorenmaa Berdica 2017) 
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6.1.1 Projektets konkurrenskraft 

För att åskådliggöra konkurrenskraften gentemot andra trafikslag så har den jämförelseberäkning som genomförts 

vilken redovisas här igen i tabell 16. Denna jämförelse bygger på att projektet initialt, och med stöd av ECO-Bonus, skapar 

förutsättningar för en container depå i Kristinehamn. När underlaget för en depå är etablerat kommer behovet av 

tompositionering av containers minska ganska drastiskt. Rent ekonomiskt innebär det en kostnadsbesparing för 

varuägaren upp emot 30%, det bör också noteras att prisunderlaget för Last mile dragningen är oförhandlad och baserat 

på ad hoc körningar. 

Efter etableringsfasen, tre år efter trafiken startats, förväntas två fartyg trafikera linjen med fyra avgångar i varje riktning 

per vecka.  

 

6.2 Social hållbarhet 

Handelssjöfarten till och från Vänern har under det senaste decenniet varit vikande men har nu stabiliserats kring ca 

1000 fartygsrörelser per år. Befintlig sjötrafik är primärt industrielltrafik och med destinationer i Europa och i Östersjön. 

För Region Värmland är handelssjöfart på Vänern av stor vikt för att bibehålla konkurrenskraften i "Paper Province", 

vilket antas försvagas kraftigt om handelssjöfarten avvecklas på Vänern28. Det uppskattas att de direkta 

samhällsekonomiska kostnaderna som en effekt av upphörande av handelssjöfarten på Vänern uppgår till 4,7 milliarders 

svenska kronor över en 7 års period efter att slussarna stängts29. 

                                                        
28 (Andrèn, Westermark och Börjesson 2016) 
29 (Andrèn, Westermark och Börjesson 2016) 
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Projekt GOTA kan bidra till att 

säkra sysselsättningen i Värmland 

och även öka regionens 

attraktionskraft 

6.3 miljömässighållbarhet 

På ett större transport & 

samhällsekonomiskt plan så finns 

det ett behov av att åstadkomma en 

överflyttning av gods från Landsväg 

till Sjöfart. Om projektet blir 

framgångsrikt har det i dess minsta 

omfattning potential att avlasta 

landsvägarna kring Vänern med ca 

15000 lastbilstransporter per år. Det 

finns en stor politisk vilja både regionalt och nationellt att åstadkomma ett större utnyttjande av vatten-infrastrukturen 

för att avlasta järnvägen och minska lastbilstrafikens miljöpåverkan, men trots lättnader och regelförändringar från stat 

och verk har någon kust eller inlands trafik ännu inte startats. Pilotprojekt GOTA kan bevisa motsatsen. 

Tåget är idag intressant vad avser föroreningar till luft i form av CO2, Kväve och partikelutsläpp. Inom den maritima 

näringen sker det dock stora framsteg vad avser utveckling inom miljöområdet. Första januari 2015 infördes det så 

EXTERNKOSTNAD Lastbil Euro 5 Kombitåg 75 TEU El  Fartyg 2500 dwt Tier III 

Slitage 95,83 kr 209,51 kr 0 kr 

Buller 80,29 kr 9,82 kr 0 kr 

Olyckor 98,42 57,94 kr 0 kr 

Trängsel/knapphet 0 kr 0 kr 0 kr 

NOx 72,76 kr 0,07 kr 70,97 kr 

SO2 4,45 kr 0,01 kr 5,02 kr 

PM 0 kr 0 kr 0 

Co2 355,64 kt 1,88 kr 180,04 

Total kostnad: 707,39 kr 279,23 kr 256,03 kr 

 
Tabell 16 - Totala externkostnader för transport av en 40’ Container med 22 mt gods mellan Göteborg och 

Kristinehamn per transportslag. (PM ej kostnadssatt regionalt varför den ej prissätts) källa: VTI & NTM Calc 
med bearbetning Seadvise 
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kallade svaveldirektivet vilket innebär att inom ett specificerat område SECA (Special Emissions Control Area) 

omfattande Engelska-kanalen, Nordsjön, Kattegatt, Skagerack och Östersjön, så har utsläppen av svavel i området 

sjunkit med 80%30. 2021 införs ett liknande reduktion för kväve (NOX) för nybyggda fartyg. NOX reglerna förväntas även 

att innebära stora förbättringar på partikelutsläppen. 

Men vad avser de miljömässiga 

föroreningar så som buller, slitage och 

olyckor så bedöms inte sjöfarten 

medföra några samhällskostnader 

enligt VTI31 till skillnad från lastbil och 

järnväg.  

I tabell 18 ovan som jämför 

externkostnader mellan trafikslagen, 

blir det ganska tydligt hur de ”andra” miljöeffekterna, som också har betydelse för hållbarhet och välbefinnande har 

direkt påverkan på samhällsekonomin. Det svenska ASEK underlaget har i dagsläget dock inga kostnader för knapphet 

och trängsel. Men även det borde tas i beaktande vad avser att avlasta infrastrukturen i och kring Göteborg som redan 

idag är hårt belastad. 

                                                        
30 (Göteborgs Hamn 2017) 
31 (Vierth och Soma, VTI rapport 848 2015) 

Bild 7 - YARA Birkeland designad utav Marin Teknikk bild: www.kongsberg.com 
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Det sjöfartsalternativ som utgör beräkningsunderlag är baserade på relativt gammal teknik vilket innebär att 

utvecklingspotentialen för sjöfarten är väldigt stor. Det finns mycket långtgående projekt där man kombinerar autonomi 

och helt elektriska framdrivningssystem32. Den relativt korta sträckan mellan Göteborg och Kristinehamn om 26 mil gör 

att det kan finnas en stor potential för att i ett senare skede utveckla innovativa fartyg. 

Sjöfartsalternativet har en besparingspotential av samhällets externkostnader på 92 000 kr per enkelresa baserat på 80 

enheter i snitt. På årsbasis motsvarar detta en besparing på 20 000 000 kronor för statskassan, det skall dock noteras att 

detta är före internaliserande avgifter. 

                                                        
32 (Kongsberg 2017) 
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7 Risk evaluering 
För att göra en prioritering och 

bedömning av de risker som kan stjälpa 

ett projekt likt detta, har en de större 

överhängande riskerna formulerats och 

plottats in i en riskmatris. 

 

1. Hamnkostnader inlands 
terminal 

2. Lojalitetskonflikter för styrelse i 
Vänerhamn 

3. Lotsavgifter & Lotsplikt 
4. Slussfrågan 
5. Krankapacitet & kajbärighet i 

Kristinehamn 
6. Trängsel på Älven och Göta 

Älvbron 
7. ECO-Bonus 

 

7.1 Hamnkostnader inlandsterminal 
Det är konkurrensen från andra 

trafikslag som styr vad den totala transporten får lov att kosta. Projektet har varit helt transparent mot Vänerhamn vad 

1 

2 

3 

6 

5 

4 

7 
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avser kostnadsnivån för hanteringen i hamnen. Projektet har även visat för Vänerhamn att om en containerfeeder blir 

en realitet så kommer det att uppstå andra möjligheter till intjäning för Vänerhamn, så som stuff och stripp av containers 

samt att tillhandahålla lagringstjänster. 

7.2 Lojalitetskonflikter för styrelse och ledning i Vänerhamn 
En risk som projektet har identifierat är eventuella lojalitetskonflikter som potentiellt kan uppstå i Vänerhamns ledning 

och Styrelse eftersom Vänerhamn är delägare i Vänerexpressen AB. Ett Järnvägsbolag som bl.a. erbjuder 5 avgångar i 

veckan mellan Karlstad och Göteborg. Terminalen i Karlstad är lokaliserad inom hamnområdet och opereras av 

Vänerhamn. Styrelseordföranden och VD i Vänerhamn sitter även i styrelsen för Vänerexpressen och Vänerhamn 

erhåller utöver direkta operativa intäkter även utdelning från Vänerexpressen AB. När projektet sökt underlag för JA 

hos det åkeri som också är delägare vill man ej offerera på grund av att man är delägare i Vänerexpressen. 

7.3 Lotsavgifter & Lotsplikt 
Lotsplikten för Göta Älv gäller för samtliga fartyg över 60 meter och för Vänern över 70 meter. Lotsdispens är en 

förutsättning för trafikens långsiktiga hållbarhet. Transportstyrelsen har just nu ett pågående projekt med att se över 

nuvarande föreskrifter då de nuvarande är från 1983, syftet med översynen är att ta fram en uniform lotsplikt. Ett 

alternativ är att nyttja ett fartyg som är under 70 meter och därigenom undviker lotsplikten på Vänern, vilket också ökar 

fartygets flexibilitet i att segla på andra hamnar i Sverige eftersom att den generella lotsplikten är satt till 70 meter. 
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7.4 Slussfrågan 
Trafikverkets förslag till Nationellplan33, i vilken slussarna är med men medlen som allokerats ligger sent under 

planperioden (2026) och enbart delvis finansierat. För projektets omedelbara vidkommande utgör detta snarast en fördel 

eftersom det finns en möjlighet att investeringen trots allt kan utebli i nästa plancykel, vilket ju t.ex. hände med 

järnvägsförbindelsen mellan Göteborg-Landvetter-Borås. Därmed blir det än mer angeläget för industrin i Värmland att 

öka sitt nyttjande av handelssjöfart på Vänern i ännu större utsträckning. 

7.5 Krankapacitet och kajens bärighet 
Nuvarande kranar i Kristinehamn är inte specifika containerkranar utan det är relativt gamla spårbundna ”giraffkranar” 

som med ett container-ok trots allt kan hantera containers. Dessvärre mäktar kranen endast med att hantera 28 MT i 

undantagsfall. Med en ok-vikt om 1,5 MT och en 40’ container egenvikt om ca 4,4 MT blir då möjlig last endast ca 22 MT. 

Pappersprodukter är till naturen tunga men känsliga för skador. Vid stuffning av containers packar man på ett sätt som 

gör att pappersrullarna låser varandra och man stuvar containern full så att de inte kan röra på sig. 

Vänerhamn återkom under början av september 2017 med besked om att kajens bärighet inte håller för den tänkta mobila 

containerkran man tittat på. Detta innebär att hamnoperatören nu skjuter över frågan till Kristinehamns Kommun 

eftersom det är kommunen som eventuellt måste göra investeringar i den fasta egendomen i hamnen.  

                                                        
33 (Trafikverket 2017) 
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I projektet ser vi potential i att du använda fartyg med egen kran vilket skulle kringgå alla dessa eventuella hinder för 

projektets genomförande. Det är ingen avancerad lösning utan väl vedertagen teknik. Hamninfrastrukturen längs 

Norges Västkust har ofta inte kranar utan man opererar dessa kuststräckor med fartyg som har egen kran. 

7.6 Trängsel på Älven och Göta Älvbron 
Det finns en viss risk för trängsel på Göta Älv. Under 2017 har älven varit stängd för trafik vissa perioder för underhålls 

och bärgningsarbete då två haverier skedde under tidig vår. Dessa stängningar, undantaget haveristerna, har varit 

planerade sedan länge vilket möjliggör framförhållning. Den nya Hisingsbron som nu byggs i Göteborg med seglingsfri 

höjd om 12 meter i nerfällt läge, är av Länsstyrelsen villkorad med att Göteborgs Kommun skall införa ett 

trafikledningssystem (GOTRIS) som bland annat skall ge en ”grön våg” genom Göteborg. Utmaningen med systemet är 

att det skall kunna hantera sjöfart vilket är dynamiskt och järnväg som är statiskt. Syftet med GOTRIS är att begränsa de 

ekonomiska konsekvenser den låga bron och trafikbegränsningarna har på sjöfarten. Projektets planerade 

seglingsschema tar hänsyn till stängningstiderna.  

7.7 ECO-Bonus 
Pilotprojekt GOTA är under rådande marknadsomständigheter avhängigt av stöd likt ECO-bonus under 

etableringsfasen, vilket beskrivits i kapitel 4 och 5. I skrivande stund är det ännu inte beslutat om systemets slutliga 

utformning och vilket departement och myndighet som kommer att administrera det.  Denna genomförbarhetsstudie är 

ett bra underlag inför kommande ansökningar av ECO-bonus och projektet är därmed väl förberett. 
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8 Slutsatser 
I följande kapitel redovisas och sammanfattas de observationer och slutsatser vilka rapportförfattarna anser sig kunna 

dra.   

Sammanfattningsvis, rapportförfattarna är av den uppfattning att projektet har ett fundament marknadsmässigt och att 

det finns en långsiktig ekonomisk hållbarhet i trafiken på älven. Affärsidén är baserad på små-skalighet, hög servicegrad 

och frekvens. Dessa parametrar är av vikt för kunderna. Att vara pionjärer på den svenska marknaden för att starta och 

bedriva denna typen av trafik kräver uthållighet. Det finns ett solitt godsunderlag men trösklarna är höga och en 

fragmenterad marknad med mycket fördomar och förutfattade meningar vad avser Sjöfarten och dess servicegrad, 

prisbild och förmåga är en utmaning som måste överbryggas. 

8.1 Känslig balans och höga trösklar 

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. Möjlighet att söka lotsdispens finns men det 

är en process som är tidskrävande och kostsam, vilket innebär höga, alternativt svåröverkomliga uppstartströsklar för 

ett entreprenörsdrivet rederi. 
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8.2 Hållbarhet 
Pilotprojekt GOTA ambition är att bidra till ett mer hållbart samhälle och leva upp till de principer som Regeringen har 

fastlagt i den Maritima Strategin. Ett framgångsrikt projekt kan också komma att bidra till utveckling av kust och 

inlandssjöfart och på så sätt bidra till ytterligare positiva effekter för samhället baserat på de tre hållbarhetsparametrarna 

ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 

8.2.1 Ekonomisk hållbarhet 
En trafik likt den som undersöks i detta projektet är ekonomiskt uthålligt och hållbart. Givet att ocean rederierna 

upprättar depå i Kristinehamn så finns förutsättningar att även bidra till svenskindustris ökade konkurrenskraft och 

ekonomiska hållbarhet. Vid etablering av en depå så finns det stor potential att ta fram kostnadsbesparingar för kunderna 

mellan 5%-30% i ren transportkostnad. Ett sjöfartsalternativ kan redan idag, beroende på vilket fartyg som används, vara 

potentiellt 82% billigare för samhället än lastbilen och det minst kostsamma.  

8.2.2 Socialhållbarhet 
Handelssjöfart på Vänern är viktigt för att kunna upprätthålla kompetensklustret ”Paper Province” kring Karlstad. I dess 

direkta närhet skulle en nedläggning av slussarna orsaka arbetslöshet och samhällsekonomiska kostnader på 4,7 mdr. 

Sjöfartsaktiviteten på Vänern har varit vikande sedan år 2000, projektets förespeglade trafik skulle öka antalet 

fartygsrörelser med nästan 20% årligen. Detta påverkar och potentiellt förbättrar den nyttokalkylsberäkning som ligger 

till grund för investeringen i slussarna. Med en ökad servicenivå och utbud av transporter så finns det också en stor 

potential med projektet att bidra till regionens konkurrenskraft vilket i sin tur bidrar till en ökad social hållbarhet. 

8.2.3 Miljömässighållbarhet 
En förutsättning för Sverige att uppnå de transport och miljöpolitiska målen är att utnyttja sjöfart som ett alternativ till 

lastbilstrafiken men även för att avlasta järnvägen.  
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Utvecklingen inom alternativa fartygsbränslen, elektrifiering och framdrivningssystem går framåt med en rasande fart 

och nya regelverk som avser utsläpp av kväveoxid träder ikraft 2021. Projekt GOTA har en potential att avlasta land 

infrastrukturen med motsvarande 24000 lastbilstransporter till och från Norra Vänerregionen, och därigenom bidra till 

en ökad miljömässig hållbarhet. 

8.3 Områden med förbättringspotential 
De avgiftsstrukturer som träder i kraft 2018-01-01 utgör en hämsko. I kommande modell är avgifterna så höga att det 

finns en överhängande risk för att fasta resekostnader blir för stora, enskilda avgångar med låga volymer riskerar då att 

ställas in med en kraftigt försämrat kundförtroende som följd. 

8.3.1 Lotsavgift, plikt & dispenser 
Det nya avgiftssystemet för lotsning har så höga avgifter att det inte är möjligt för fartyg mellan 70–100 meter längd kan 

trafikera lite längre sträckor som Göta-älv, Vänern och Mälaren utan lotsdispens. För att kunna erhålla en sådan så är en 

statlig subvention som ECO-Bonus eller liknande ett absolut måste. Vidare så blir det motsägelsefullt att både skeppare 

och överstyrman måste ha dispens för Vänern annars gäller inte Överstyrmans dispens, vilotidsreglerna låter inte 

skepparen vara på bryggan. Hade han kunnat vara på bryggan hade ju inte överstyrmans dispens varit nödvändig, detta 

understryker vikten av en översyn av regelverket. En översyn av lotsplikten sker nu av Transportstyrelsen och det är 

mycket viktigt att man tar hänsyn till alla typer av sjöfart inklusive småskalig containersjöfart.  

Med nuvarande modeller vad avser avgifter, lotsplikt och lotsdispenser, så anser rapportförfattarna att det blir för 

kostbart att starta kust och inlandssjöfart i mindre skala utan statliga stöd.   
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8.3.2 Farledsavgifter 
Farledsfartygsavgiften blir låg i denna typen av trafik eftersom man har så högfrekvens och många anlöp per månad. 

Men problematiken med farledsvaruavgiften är påtaglig vilket beskrivet i kapitel 3.6.3. Nuvarande system är inte till 

gagn för någon utan medför endast onödiga kostnader för såväl Sjöfartsverk som Rederi. 

 

8.3.3 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 en tåg eller lastbils transport, vilket tas upp i deras 

tariffer. 

• Otidsenliga kollektivavtal hamnkostnaderna är dock fortfarande stor påverkansfaktor även i inlands eller 

kusthamnarna. Olikheterna i flexibilitet mellan bangårdsarbetarna och hamnarbetarna trots att man till hör 

samma fackförbund är påfallande stora. Det finns exempel när man har samma arbetsgivare och kör samma 

maskiner men till helt olika kostnader.   

• Det så kallade Stuverimonopolet påverkar också ett projekt som vårt eftersom de lokala föreningarna har en 

mycket stark ställning och i princip kan har veto rätt för hur ett fartyg skall lastas eller lossa. Det gör att nuvarande 

system inte är förutsägbart. 

• Nuvarande struktur och relativa modesta volymer gör att hamnarna har lokala monopol samt att kommunerna 

har ett planmonopol vilket snedvrider konkurrensen mellan trafikslagen. Verksamheten blir suboptimerad 

utifrån avkastning från ett kommunalt bolag och inte utifrån samhällsekonomisknytta och kommunernas 

skattebas. 
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8.3.4 Marknad 
Fraktmarknaden är mycket fragmenterad och projektets empiriska erfarenheter styrks dessutom utav VTI i det att endast 

små flöden kontrolleras av företagen själva. En stor del köps antingen levererat eller säljs från fabrik. Vilket gör att en 

stor del av transporterna kontrolleras utifrån. 

Med det omfattande nyttjandet av mellanhänder tappar man ofta den lokala kännedomen eller engagemanget samt att 

speditörer och forwarders på genomförande nivån ofta har lägre förändringsbenägenhet. Detta gör att det finns en 

tröghet inneboende i marknaden och till viss mån så saknar den tydligt och förankrat ledarskap. 

 

8.3.5 Depå 
De stora containerflottorna kontrolleras idag utav rederierna, containers är också en bristvara och en kostnad för 

rederierna varför man är väldigt konservativa vad avser att öppna en så kallad depå. Förutsättningen för att det skall ske 

är att fraktköparna börjar ställa krav på en depå i Kristinehamn. När så sker så finns de stora transport-, företags-, 

samhälls- och miljöekonomiska vinster att göra.
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10 Bilagor 
Bilaga 1- Alternativkalkyl baserad på anpassade lotskostnader. 

I kalkylen redovisad i bilaga 1 så 

kan det utläsas att med de 

anpassade Lotsavgifterna det vill 

säga 12 månader full kostnad för 

Lots på Älven och 4 månaders 

lotskostnader på Vänern så är det 

en förlustaffär att bedriva 

verksamheten utan några stöd 

under det första året. 

Nolpunktsberäkningen ligger 

fortsatt vid ca 70% men i detta fall 

nås inte detta förrän under det 

andra året. 

 

  70% 70% 

Revenue streams   Total First 12 mth Total First 24 mth 

Container revenue   24 492 552 24 492 552 

Subtotal S-group   24 492 552 24 492 552 

    

Total Revenue   24 492 552 24 492 552 

    

Operational Costs   Total Total 

Fixedcosts Vessel   -2 380 727 -1 907 577 

Running costs Vessel   -4 895 032 -4 836 792 

Voyage Costs   -15 484 545 -13 693 611 

Operational costs   -22 760 304 -20 437 980 

    

TME & Admin Personell Costs   Total Total 

TME & Personell Costs   -2 935 446 -3 535 443 

    

Total Costs   -25 695 750 -23 973 423 

    

EBITDA   -1 203 198 519 130 

    

Contribution margin   -4,91% 2,12% 

Result after Financial costs   -1 263 592 506 463 

    

Taxes    -   kr  -112 623 kr  

Result   -1 257 176 kr   406 506 kr  

Tabell 10-1 - Alternativkalkyl baserad på anpassade lotskostnader 


