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FÖRORD OCH INLEDNING

Nationella kommittén för hållbar sjöfart tillsattes i syfte att kasta ljus på ett område som Gröna Städer
upplever inte får tillräcklig uppmärksamhet i förhållande till dess betydelse för klimatet, nämligen sjöfarten. Klimatutmaningen som världen står inför kräver kraftfulla åtgärder. De globala utsläppen av
växthusgaser måste minska kraftigt. Sverige måste ta sin del av det globala ansvaret genom ambitiösa
nationella klimatmål och handlingsplaner. Sveriges utsläpp är små men det är ändå viktigt att göra det
vi kan och att vara ett föregångsland.
FN:s klimatpanel offentliggjorde nyligen specialrapporten om 1,5 graders uppvärmning. Skillnaderna i
konsekvenser vid 1,5 graders global uppvärmning jämfört med 2 graders global uppvärmning visar på
angelägenheten i att alla delar av samhället gör sitt yttersta för att reducera utsläpp. Sjöfarten behöver
bidra med stora ansträngningar och vi har därför valt att titta extra på hur engagerade våra nationella
politiker är när det gäller att uppmärksamma sjöfarten, systemförändringar hos ansvarig myndighet
kan bidra till att öka stimulanserna för sjöfarten att avancera mot fossilfri sjöfart samt behovet av mer
forskning på området.
Riksdagen har beslutat om ett klimatmål för transportsektorn. Målet innebär att växthusgasutsläppen
ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. Sjöfarten har ledig kapacitet och kan
därmed snabbt vara en del av lösningen för att nå målet.
I samband med att regeringen sett till att det placeras en nationell samordnare för inrikes sjöfart och
närsjöfart hos Trafikverket, vill vi med denna rapport göra ett medskick till samordnarens fortsatta
arbete, där vi förtydligar vikten av ökade incitament för en hållbar sjöfartsnäring. En ny regering i början på en ny mandatperiod har också ett unikt tillfälle att ta sig an stora utmaningar, dit vi räknar
sjöfarten. Vi vill att regeringen;
1. tillsätter en statlig utredning om hur vi kan få en mer hållbar sjöfart
2. möjliggör långsiktiga ramprogram för forskningsprojekt inom sjöfarten som fokuserar på innovation och demonstration
3. ger Vinnova öronmärkta medel för forskning kring hållbar sjöfart
4. reformerar Sjöfartsverket i en myndighetsdel som är anslagsfinansierad och en del som består
av tjänster som finansieras av de som använder dem
5. inför miljödifferentierade farledsavgifter där miljöpassade fartyg inte betalar farledsavgifter
och där de som ändå gör insatser för att minska sitt klimatavtryck märker detta i avgiftssystemen.
6. inför en ny avgiftsmodell som ska driva aktörer att välja sjötransporter i högre utsträckning.
7. medverkar till att sjöfarten får generellt sett mer investeringsmedel.
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Nationella kommittén för hållbar sjöfart har utgjorts av ordförande Leif Zetterberg, tidigare statssekreterare på Näringsdepartementet, huvudsekreterare Lars Eriksson, generalsekreterare Gröna Städer,
Carola Alzén, VD Mälarhamnar, Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna, Anna Löfmarck,
samhällsanalytiker, Johan Röstin, VD ForSea, Ann-Chatrine Zetterdahl, tidigare generaldirektör Sjöfartsverket och Anders Åkesson riksdagsledamot.
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SYFTE OCH GENOMFÖRANDE

Syftet med denna rapport är att bidra till att lyfta upp frågan om hållbar sjöfart på den nationella
agendan och även lämna förslag till regeringen så att en hållbar sjöfart får bättre förutsättningar att
gynnas. Rapporten har inte ambitionen att vara heltäckande på något vis. Vi lyfter några perspektiv väl
medvetna om att det finns fler. Ytterligare rapporter på området där fler perspektiv vägs in blir en
fråga för fortsatt arbete i Gröna Städer.
Gröna Städer är en ideell tvärsektoriell organisation som vill bidra till förverkligandet av Agenda 2030.
Arbetet med denna rapport har skett i samarbete med Niras som räknat på samhällsnyttan av förslagen rapporten.
Rapporten inleds med en beskrivning av sjöfartens påverkan på miljön samt vilken forskning och utveckling som bedrivs inom sjöfarten och fortsätter sedan med en granskning av det politiska arbetet i
såväl riksdag som i regeringen. Detta följs av en genomgång av sjöfarten utifrån flertalet olika aspekter
samt en redogörelse över sjöfartens organisation, avgiftsmodell och miljöincitament. Rapporten avslutas med en sammanfattning samt Nationella kommittén för hållbar sjöfarts egna åtgärdsförslag för
att nå målet om en mer hållbar, svensk sjöfart.
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EN BREDARE BILD

Det finns stora möjligheter med sjöfarten. Sjötransporter är energieffektiva jämfört med andra trafikslag, på grund av den låga drivmedelsförbrukningen per vikt och sträcka av transporterat gods. Mycket
av infrastrukturen finns där redan. Regeringen bedömer dock att investeringarna i sjöfartens infrastruktur behöver öka. I sin trafikslagsövergripande plan 2018-2029 fördubblas investeringarna i sjöfartsobjekt som slussar, farleder och muddring. Relativt andra trafikslag handlar det fortfarande om
blygsamma belopp. Den stora utmaningen handlar snarare om att bättre utnyttja infrastrukturen maximalt. Den största och snabbaste möjligheten att öka kapaciteten finns i vårt befintliga system. Systemet behöver användas på ett smartare och effektivare och mer hållbart sätt. Trafikanalys (2017:11
Ecobonus för sjöfart) beräknar att en överflyttning från väg till sjöfart innebär en halvering av koldioxidutsläppen för varje tonkilometer som flyttas över, baserat på Trafikanalys beräkningar av trafikslagens marginalkostnader för koldioxid. Räknas alla externa effekter, innebär en överflyttning från väg
till sjöfart att de externa effekterna minskar med cirka 70 procent för varje tonkilometer som flyttas
över.
Sjöfartens andel av växthusgasutsläppen är mycket små. Till följd av den stora mängden sjötransporter
och de långa sträckorna står sjöfarten globalt sett ändå för drygt 2 procent av de totala växthusgasutsläppen som genereras av människor. Samtidigt som tex FNs klimatpanel och sjöfartsorganisation IMO
pekar på behoven om att minska växthusgasutsläppen. För att nå målet i Parisavtalet om att hålla den
globala temperaturökningen långt under 2 grader behöver även sjöfarten minska utsläppen av växthusgaser till nära noll. Här finns det en problematik i att flera stora nationer väljer att antingen hota
med att kliva ur avtal och överenskommelser eller inte underteckna dem. Forskning och utveckling för
en mer hållbar sjöfart går ändå framåt och Sverige och svensk industri ligger långt fram. Förmågan att
gå före kommer i slutändan spela roll för svensk konkurrenskraft.
För att sjöfarten ska kunna bli fossilfri behöver samhället bli mer transporteffektivt, fartygen bli mer
energieffektiva och förnybara drivmedel behöver användas på bred front. Det kommer att krävas såväl
strukturella, operationella och tekniska åtgärder i kombination med att förnybara drivmedel utvecklas
och anpassas för olika segment och marknader inom sjöfarten.
Den svenskregistrerade handelsflottan, mätt i antal fartyg, var vid utgången av 2016 den minsta sedan
1970. Handelsfartygen, med en bruttodräktighet om minst 100, bestod då av 310 fartyg fördelade på
31 tankfartyg, 6 bulkfartyg, 81 torrlastfartyg och 192 passagerarfartyg (varav 40 färjor). Regeringen har
arbetat för att vända utvecklingen och vill se fler svenskregistrerade fartyg, bland annat genom att
införa ett svenskt tonnagebeskattningssystem. Under 2017 kunde en brytning av trenden skönjas och
flera fartyg är på väg in i det svenska registret. (Den nationella godstransportstrategin 2018) Regeringen menar även att fler svenskregistrerade fartyg är viktigt för att kunna bedriva ett framgångsrikt
internationellt arbete för att minska sjöfartens miljöpåverkan.
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SJÖFARTENS PÅVERKAN PÅ MILJÖN

Sjöfartens påverkan på miljön kan delas in i tre delar. Luft, vatten och buller. För Nationella kommittén
för hållbar sjöfarts del har det varit av större intresse att titta på hur ett förändrat resultat vad gäller
påverkan av framförallt luft, och i någon mån vatten, skulle kunna stimuleras. Trafikanalys har nyligen
genomfört en kartläggning av detta ur vilka följande fakta härrör (2017:9). Naturvårdsverket kommer
under 2019 med en fördjupad utvärdering (FU19) av sjöfartens miljöpåverkan. Den har inte kunnat
vägas in i detta avsnitt. Kommittén har ändå tyckt att det varit av intresse att ge en bild av sjöfartens
miljöpåverkan för att visa på angelägenheten i att statsmakten gör sitt yttersta för att sjöfarten ska
välja de fossilfria alternativen.

Utsläpp i luften
Växthusgaser
På grund av den samlade sjöfartens stora beroende av fossila bränslen, samt det faktum att dessa
utsläpp inte är lika reglerade jämfört med de flesta andra (landbaserade) utsläppskällor, så har sektorn
en betydande påverkan på både luftkvalitet och klimat. De viktigaste miljöpåverkande luftutsläppen
från sjöfarten är koldioxid, svaveloxider, kväveoxider och partiklar.
Växthusgasutsläppen från internationell sjöfart (och luftfart) omfattas dock inte av befintliga globala
klimatavtal. Kyotoprotokollet, som trädde i kraft 2005, angav att utsläppen av växthusgaser från marina bunkerbränslen ska begränsas eller reduceras, och att detta arbete ska ske genom IMO. IMO:s
medlemsländer har dock hittills inte lyckats enas om några internationella styrmedel som skulle kunna
leda till minskade totala utsläpp från sjöfartssektorn. I Parisavtalet, det nya globala klimatavtal som
beslutades i december 2015, nämns inte sjöfarten över huvud taget.
Svaveloxider
Svaveloxider bildas vid förbränning av svavelhaltiga bränslen såsom kol och eldningsolja. Utsläpp av
svaveloxider bidrar till försurning av mark och vatten samt till negativa hälsoeffekter, framförallt via
bildning av hälsofarliga partiklar. Svaveloxider bidrar också till korrosion av olika material, och därmed
skador på byggnader och andra strukturer.
De totala globala utsläppen av svaveloxider har minskat kraftigt sedan 1970-talet, främst tack vare
minskade utsläpp från landbaserade källor (t.ex. industrianläggningar) i Europa och Nordamerika.
Sjöfartens svaveloxidutsläpp har dock inte följt samma kurva; de har istället ökat kraftigt från 1990 till
2010 (Klimont et al, 2013) uppskattar att sjöfartens utsläpp år 2010 uppgick till ca 13,6 miljoner ton,
att jämföra med de totala antropogena utsläppen som uppskattades till 103 miljoner ton. Utifrån dessa
siffror stod sjöfarten alltså för drygt 13 procent av de totala utsläppen. Enligt Naturvårdsverket (2015)
var motsvarande siffra för Europa år 2012 20 procent. I en studie från 2009 bedömdes 15 till 25 procent
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av våtdepositionen av svavel över Skandinavien härstamma från sjöfarten. I kontrast till sjöfartens globala utsläpp har svaveloxidutsläppen från sjöfarten i Östersjön (inklusive Kattegatt) minskat gradvis de
senaste tio åren. Mellan år 2014 och 2015 minskade utsläppen kraftigt, med 88 procent, tack vare
införandet av SECA-bestämmelserna (svavelkontrollområden). År 2015 var utsläppen ca 10 000 ton.
De beräknade utsläppen från det sjöfartsbränsle som bunkrades i svenska hamnar år 2015, och som
gick till utrikes sjöfart, minskade med 20 procent jämfört med året innan. Även denna minskning beror
huvudsakligen på SECA-bestämmelserna. IMO:s konvention om förhindrande av havsföroreningar från
fartyg, MARPOL, innehåller bl.a. bestämmelser om hur mycket svavel som får finnas i bränslen som
används ombord på fartyg. Sådana regler finns också i EU:s svaveldirektiv. EU-lagstiftningen är införlivad i svensk lag genom svavelförordningen.
Kväveoxider
Kväveoxider bildas då luftens syre och kväve reagerar vid höga temperaturer. Utsläpp av kväveoxider
är därför starkt kopplat till förbränningsprocesser, i t.ex. fordons- och fartygsmotorer eller i
förbränningsanläggningar. Utsläpp av kväveoxider bidrar till övergödning, försurning, förkortad
livslängd och ökad ohälsa hos människor (främst via bildning av partiklar och marknära ozon) samt
skador på grödor (via bildning av marknära ozon).
Utsläppen av kväveoxider från EU:s medlemsländer minskade kraftigt, med nära 40 procent, under
perioden 2000 till 2014. Under i stort sett samma period har sjöfartens andel av de totala kväveoxidutsläppen i Europa ökat. År 2014 uppgick de sammantagna nationella utsläppen av kväveoxider från
EU:s medlemsländer till ca 7,82 miljoner ton, enligt ländernas rapportering till FN-konventionen om
långväga gränsöverskridande luftföroreningar (CLRTAP). I denna siffra ingår utsläpp från inrikes sjöfart,
men inte utrikes. Samma år uppskattades utsläppen från internationell sjöfart i europeiska vatten till
3,19 miljoner ton. Utifrån dessa siffror stod internationell sjöfart alltså för knappt 30 procent av
kväveoxidutsläppen i Europa.
Enligt EEA (2013) står sjöfarten i genomsnitt för knappt 15 procent av koncentrationerna av kväveoxider i luften i kustområden i Europa. Det finns dock ”hot spot-områden” där sjöfartens bidrag kan nå
upp till 80 procent. För Sveriges del anger Naturvårdsverket att sjöfarten ger betydande bidrag till
kväveoxidkoncentrationer i många tätorter, även om vägtrafiken är den största källan. Drygt 20 procent av nedfallet av kväveoxider över Sverige kommer från Östersjö- och Nordsjöfarten.
Partiklar
Luftburna partiklar brukar delas in i två storleksklasser; PM 10 (<10 μm) respektive PM 2,5 (<2,5 μm),
där PM står för ”particulate matter”. Partiklarnas storlek har stor betydelse för de hälsoeffekter de
orsakar, och stora och små partiklar härstammar generellt från olika källor. De större partiklarna kommer från mekanisk nötning, exempelvis från dubbdäck. De mindre partiklarna kommer framförallt från
förbrännings- och industriprocesser. Partiklar kan också bildas som en följd av utsläpp av andra
luftföroreningar, t.ex. genom att kväve- och svaveloxider omvandlas i atmosfären till nitrater och sulfater. Sådana partiklar brukar benämnas sekundära partiklar (till skillnad från primära partiklar, som
avges i partikelform direkt från utsläppskällan). Förhöjda halter av partiklar i luft ger upphov till olika
typer av kort- och långsiktiga hälsoeffekter, såsom hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Enligt Naturvårdsverket är partiklar sannolikt den mest hälsoskadliga luftföroreningen.
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Sjöfarten ger upphov till primära partiklar via ofullständig förbränning av bränslen, och till sekundära
partiklar genom utsläpp av kväve- och svaveloxider som omvandlas i atmosfären till nitrater och sulfater. De primära partiklarna utgörs av bl.a. sot, men också av sulfater (om bränslet innehåller svavel).
Omfattningen av ett fartygs utsläpp av primära partiklar beror på bränslets kvalitet och svavelinnehåll,
motorbelastning och motortyp. Sjöfarten i europeiska vatten släppte under år 2011 ut ca 200 000 ton
PM 2,5. Detta motsvarar ca 13 procent av de totala europeiska utsläppen av PM 2,5 under samma år.
Till skillnad från exempelvi bilindustrin så finns det gällande sjöfarten ingen direkt reglering av dess
partikelutsläpp idag. En del av utsläppen regleras dock indirekt genom IMO:s regler för svavelinnehåll
i sjöfartsbränslen (se ovan). Även om svavelreglerna kommer att leda till kraftigt minskade utsläpp av
partiklar från fartyg, så kommer andra ämnen i marina bränslen fortfarande att leda till partikelbildning
vid förbränningen. Frågan om sjöfartens partikelutsläpp är därför inte löst i och med den skärpta
svavelregleringen. Reglerna gäller motorer som installerats på fartyg efter år 2007. Gränsvärdena för
partikelutsläpp i direktivet, 0,2 till 0,5 g/kWh, motsvarar Euro II-standarden för lastbilar.
Övriga utsläpp till luft och flyktiga organiska ämnen
Flyktiga organiska ämnen (NMVOC) används bl.a. som råvara i industriella processer samt som
lösningsmedel i färger och lacker. De avdunstar lätt till luften, och skapar då problem genom att de
bl.a. bidrar till bildning av hälsofarligt marknära ozon. NMVOC ingår också naturligt i råolja och oljeprodukter (såsom diesel och bensin), och kan både avdunsta vid hantering samt avges till luften vid
ofullständig förbränning.
Sjöfartens utsläpp av NMVOC uppstår främst vid lastning, lossning och transport av råolja. Enligt IMO
(2014) gav sjöfartens råoljetransporter på global nivå upphov till utsläpp av 2,4 miljoner ton NMVOC
under år 2012. Till detta kom knappt 700 000 ton NMVOC från sjöfartens egen förbränning av marina
bränslen. Enligt Huang et al (2017) uppgick de totala globala, antropogena utsläppen av NMVOC under
2012 till ca 169 miljoner ton. Utsläppen av NMVOC från tankfartyg regleras i MARPOL. Dessa fartyg ska
vara utrustade med ett gasåterföringssystem, som uppfyller gällande säkerhetsstandarder. Dessutom
ska tankfartyg som transporterar råolja ha en godkänd handlingsplan med bl.a. rutiner för att minimera
utsläpp av NMVOC under lastning, transport och lossning.
Ozonnedbrytande ämnen
Ozonnedbrytande ämnen, såsom klorflourkarboner (CFC) och klorerade flourkolväten (HCFC), har
traditionellt används som köldmedier olika typer av kyl-, frys- och klimatanläggningar. Ombord på fartyg används de i kylanläggningar på särskilda kylfartyg, i luftkonditioneringsanläggningar, i kylcontainrar samt i kylar och frysar där livsmedel till besättning och passagerare förvaras.
Idag används flourkolväten (HFC) ofta som ett alternativ till CFC och HCFC, eftersom HFC inte är ozonnedbrytande. HFC är dock (liksom CFC och HCFC) en kraftfull växthusgas. Utsläpp av CFC, HCFC och
HFC från kylanläggningar kan ske genom kontinuerligt läckage på grund av otätheter, vid påfyllning
och hantering av köldmediet samt vid skrotning av anläggningarna. Utsläppen av köldmedier från
gamla kylsystem har uppskattats till ca 20 till 40 procent per år, och ca 5 till 10 procent i nyare system.
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År 2006 hade ca 60 000 handelsfartyg kylsystem för luftkonditionering och för livsmedel till passagerare och/eller besättning. Endast ca 1 200 fartyg hade kylanläggningar för godset. Transporter av gods
i kylda containrar har dock ökat snabbt på senare år. Ungefär 80 procent av handelsfartygen använder
HCFC som köldmedium, och största delen av resterande fartyg använder HFC. CFC används idag endast
i liten utsträckning. I statistiken betraktas utsläppen från befintliga köldmedieinnehållande produkter
(inklusive skrotade sådana) som utsläpp från ”banker”. De totala globala utsläppen av CFC och HCFC
från banker (inom alla sektorer) uppgick under perioden 2005 till 2014 till cirka 114 000 ton per år,
räknat som ODP. År 2006 släppte sjöfartssektorn ut ca 1 000 ton CFC, 6 750 ton HCFC och 270 ton HFC,
globalt sett (alla dessa utsläpp räknas som utsläpp från banker). Utifrån det kan man konstatera att
sjöfartens andel av de totala globala utsläppen från banker är liten (ca 1 procent), men inte helt obetydlig. Utsläpp av CFC och HCFC regleras av det internationella Montrealprotokollet, som trädde i kraft
1989. Sverige har ett miljökvalitetsmål som lyder ”ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger
skydd mot skadlig UV-strålning”. Enligt Naturvårdsverkets uppföljning kommer detta mål att nås inom
utsatt tid.

Utsläpp till vatten
Sjöfarten ger upphov till flera olika typer av utsläpp till vatten. Vissa utsläpp, t.ex. större oljeutsläpp,
sker i samband med olyckor. Andra sker kontinuerligt, antingen i form av oavsiktligt spill eller läckage
eller genom att man avsiktligt släpper ut t.ex. avloppsvatten eller dumpar avfall.
Olja
Utsläpp av olja från fartyg kan ske på olika sätt – genom olyckor som leder till stora momentana utsläpp, eller genom små kontinuerliga läckage från t.ex. propelleraxellager. Olycksrelaterade utsläpp
från sjöfarten har minskat sedan 1970-talet, och idag utgör driftsrelaterade utsläpp en större källa. År
2004 beräknades sjöfarten stå för ca 34 procent av de totala oljeutsläppen till marina miljöer (naturliga
läckage från oljekällor under havsbotten beräknades stå för drygt 47 procent). Under perioden 1988
till 1997 beräknas driftsrelaterade oljeutsläpp från sjöfarten (inklusive utsläpp från länsvatten och
olaglig rengöring av tankar) ha uppgått till ca 200 000 ton årligen. Detta kan jämföras med de totala
uppskattade (naturliga och antropogena) utsläppen av olja till marina miljöer, som år 2004 uppgick till
ca 1 270 000 ton.
Internationell reglering har haft stor betydelse för att minska antalet stora oljeutsläpp. MARPOL reglerar både olycksrelaterade och driftsrelaterade utsläpp av olja. Reglerna innehåller utsläppsförbud, konstruktionsbestämmelser, utrustningsbestämmelser samt krav på dokumentation och avfallshantering.
Bestämmelser kring konstruktion och utrustning, utsläppsförbud samt eventuellt havsplanering är mer
lämpliga styrmedel för denna typ av utsläpp.
Avloppsvatten
Avloppsvatten från fartyg utgörs av svartvatten (toalettvatten) respektive gråvatten (vatten från t.ex.
disk- och tvättmaskiner, duschar, badkar och handfat). Svartvatten innehåller organiskt material och
näringsämnen som bidrar till övergödning, men kan också innehålla sjukdomsalstrande organismer
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(bakterier, virus, parasiter etc) och läkemedelsrester. Gråvatten kan innehålla bl.a. rengöringsmedel,
oljor och fetter, livsmedelsrester, mikroplaster etc.
Ju fler människor som finns ombord på ett fartyg, desto större mängder avloppsvatten alstras. Följaktligen kommer de största utsläppen från passagerarfartyg (inklusive kryssningsfartyg). Sjöfartens utsläpp av övergödande ämnen via avloppsvatten till Östersjön utgör en mycket liten del av de totala
utsläppen (från landbaserade källor och atmosfäriskt nedfall). Sjöfartens utsläpp kan ändå ha betydelse för algblomningen lokalt, t.ex. i närheten av farleder.
Båtbottenfärger
Tidigare, under 1900-talet och början av 2000-talet, användes ofta bottenfärger med tributyltenn
(TBT). TBT är ett av de giftigaste ämnena som har släppts ut i den marina miljön, och ämnet har idag
ersatts med framförallt koppar. Man vet från laboratoriestudier att större mängder koppar är giftigt
för många olika organismer, men exakt vilka konsekvenser utsläpp av koppar får i ekosystemet är ännu
okänt. Enligt Osparkommissionen uppskattas sjöfarten på Nordsjön totalt släppa ifrån sig tiotals ton
koppar årligen genom läckage från bottenfärger. I kopparfärgerna tillsätts ofta s.k. boosterämnen som
ska komplettera effekten av koppar. Även dessa ämnen kan vara skadliga för miljön. Intensiv forskning
pågår för att hitta mer miljövänliga alternativ till dagens bottenfärger.
Användning av bottenfärger med TBT är förbjudet sedan 2008, enligt den internationella konventionen
om kontroll av skadliga antifoulingsystem (AFS-konventionen). Den europeiska biocidförordningen
(528/2012/EU) reglerar vilka bekämpningsmedel som är tillåtna i bottenfärger inom EU. I svenska vatten är bara ett fåtal bekämpningsmedel godkända för användning i bottenfärger. Olika regler gäller för
Västerhavet och Östersjön och i dagsläget är inga produkter godkända på fartyg som har sin huvudsakliga förtöjningsplats i Bottniska viken. Trots ovanstående regleringar hittar man längs den svenska
kusten bekämpningsmedel från bottenfärger som är förbjudna att använda i Sverige. Sannolikt kommer de från besökande fartyg.
Invasiva arter
När fartyg fyller på, transporterar och tömmer ut barlastvatten förflyttar man samtidigt oavsiktligt
mängder av vattenlevande organismer från påfyllningsplatsen till tömningsplatsen. Dessa organismer
hamnar då i ett nytt ekosystem, där de i vissa fall kan rubba ekosystembalansen genom att föröka sig
okontrollerat (t.ex. för att de saknar naturliga fiender på den nya platsen). Detta kan bl.a. leda till att
ekonomiskt och ekologiskt viktiga inhemska arter konkurreras ut.
Sjöfarten utgör en problematisk spridningsväg för organismer mellan olika ekosystem världen över,
och den allra viktigaste för införsel av främmande arter i olika havsområden. Arterna sprids både via
barlastvatten och genom påväxt på fartygsskrov. Uppskattningsvis 4 000 olika arter förflyttas varje dag
med fartyg på detta sätt. I september 2017 träder en internationell konvention om kontroll och hantering av barlastvatten i kraft. Enligt konventionen kommer fartyg i internationell trafik att behöva
rena barlastvattnet ombord innan det släpps ut, eller lämna barlastvattnet till en mottagningsanordning i land. I och med ikraftträdandet av barlastvattenkonventionen kan problemet med spridning av
invasiva arter via barlastvatten betraktas som i stort sett löst.
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Dumpning av avfall
En vanlig bedömning är att ca 20 procent av det skräp som finns i haven kommer från havsbaserade
källor (sjöfart, fiske, olje- och gasutvinning till havs etc). En nyligen utförd studie tyder dock på att
andelen marint skräp från havsbaserade källor varierar mellan 20 och 75 procent. Variationen beror
på osäkerheter i mätmetoderna, men också på faktiska skillnader mellan olika havsregioner. I studien
undersökte man också hur mycket fast avfall som den europeiska sjöfarten genererar, och jämförde
detta med hur mycket fast avfall som lämnas till mottagningsanläggningar i hamnar inom EU. Utifrån
detta konstaterar man att mellan något tiotusental och något hundratusentals ton avfall inte lämnas
till mottagningsanläggningar, utan troligen hamnar i havet.
Utsläpp av fartygsgenererat fast avfall regleras i MARPOL. Enligt dessa regler är det förbjudet att
dumpa fast avfall från fartyg, dock med undantag för matavfall, djurkadaver, icke miljöfarliga lastrester
samt icke miljöfarliga rengöringsmedel och tillsatser i spolvatten. Det finns bestämmelser för hur långt
från land dessa avfallstyper får släppas ut, och i områden som är utpekade som ”specialområden”
(däribland Östersjön) är dessa bestämmelser extra strikta.
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FORSKNING OCH UTVECKLING INOM SJÖFART

Bakgrund
Sjöfart är en central del av den globala ekonomin. Det går därför inte att behandla sjöfartsfrågor enbart
som en nationell fråga. En hållbar sjöfart kräver både hållbara internationella spelregler och nationella
insatser som tar särskild hänsyn till behovet av konkurrensneutralitet.
Fram till år 2050 bedöms de globala sjötransporterna öka med närmare 430 procent (International
Transport Forum). Sett till mängden gods som kan transporteras, är sjöfart ett miljöeffektivt sätt att
transportera gods på. Uppemot 85-90 procent av landets export- och importgods transporteras till
sjöss, vilket gör sjöfarten till det viktigaste trafikslaget för utrikeshandeln. För vissa varor är sjötransporten det enda möjliga trafikslaget. Under perioden 1990–2012 ökade antalet utrikes tonkilometer
med över 40 procent, och prognoserna pekar på att mängden godstransporter via sjöfart kommer att
öka (Underlagsrapport till inriktningsunderlag 2018–2029 Sjöfart, Trafikverket, TRV 2015/42946, samt
The Review of Maritime Transport 2018a, UNCTAD). År 2017 uppgick det totala transportarbetet i Sverige till 35,6 miljarder tonkilometer, 81 procent utrikes och 19 procent inrikes. Dessutom ankom 13,4
miljoner passagerare ankom till Sverige från utländska hamnar (Sjötrafik 2017, Trafikanalys). Hamnar
och sjöfart är således en fundamental del för hållbara transporter i ett globalt handelssystem.

En stor del av transportvolymerna genereras av basindustrin, vilken i första hand är koncentrerad till
norra Sverige. Konsumtion sker i huvudsak i befolkningsrika områden i södra Sverige och StockholmMälardalsområdet. Landets viktigaste distributionspunkter återfinns i första hand i områdena kring
Jönköping och Örebro.
Den svenska exporten är koncentrerad till Europa och då i synnerhet till Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och de nordiska grannländerna. Importen kommer till stor del från Norge, Finland, Tyskland och Ryssland. De största in- och utkörsportarna för svensk utrikeshandel är hamnarna i Skåne och
på västkusten.
För godstransporter med start och målpunkt i Sverige ser bilden annorlunda ut. I inrikestrafiken dominerar de tunga lastbilarna. 2014 stod dessa för 88 procent av den fraktade godsmängden,
medan järnvägen stod för 9 procent och sjöfarten för 3 procent.
Sjöfartsverket fick 2016 ett regeringsuppdrag att analysera utvecklingspotentialen för inlands- och
kustsjöfart i Sverige. I detta beskrivs den största potentialen ligga i nya närsjöfartslösningar som knyter
ihop svenska inlands- och kusthamnar med andra europeiska hamnar. Transportavstånden är långa
eller medellånga, det totala transportarbetet är högt och de positiva effekterna vid en överflyttning
blir därmed signifikanta. Närsjöfarten kan med ett anpassat upplägg också hantera godstransporter
med start- och målpunkt i Sverige.
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Enligt IMOs tredje studie över sjöfartens klimatgasutsläpp från 2014 är bedömningen att de maritima
CO2-utsläppen kommer att öka beroende på framtida ekonomisk och energimässig utveckling. IMO
har räknat fram fyra olika scenarier där den lägsta utsläppsökningen stannar vid 50 procent medan det
högsta scenariet visar en ökning med 250 procent fram till 2050.

Om ytterligare effektiviseringar och åtgärder mot utsläpp vidtas kan utsläppen minskas, men i alla scenarier utom ett bedöms ändå att utsläppen kommer att öka i jämförelse med 2012-års nivå.
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I en studie från ICCT, the International Council on Clean Transportation, 2017 ökar utsläppen av CO2
mellan 2013-2015, trots att fartygen blivit mer effektiva. Huvudförklaringen är att antalet transporter
ökar, liksom hastigheten på de större tank- och containerfartygen.
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Studien visar också att det i huvudsak är tre fartygstyper, samt sex flaggstater (där fartygen är registrerade), som står för majoriteten av utsläppen. (Se figur nedan)

I regeringens marina strategi slås det fast att en överföring av gods från land till sjötransporter bidrar
till att minska såväl den samlade miljöbelastningen från transportsektorn, som trängselproblematiken
på land. Det betyder dock inte att sjöfart är utan miljöpåverkan. Val av bränsle påverkar både klimatet
och havsmiljön. Fartyg orsakar i olika grad buller, påverkan på havsmiljön, stranderosion med mera.
För att uppnå ett klimatneutralt transportsystem, som minimerar risker för människor och miljö, behöver alla länkar i det globala transportsystemet utvecklas. Från effektiva logistiksystem, till utvecklade
transportmetoder som minimerar skador på ekosystemen. Det kräver internationella överenskommelser, för att säkerställa både inriktning och konkurrensneutrala villkor. FNs sjöfartsorganisation IMO har
exempelvis antagit en strategi för att minska den globala sjöfartens utsläpp av växthusgaser med 40
procent till år 2030 och med 50 procent till år 2050 jämfört med år 2008. Dessa internationella överenskommelser måste efterföljas av nationella engagemang i form av satsningar på innovation, forskning och utveckling.
Regeringar de senaste två mandatperioderna har förtjänstfullt lyft behovet av en samlad politik för
transportsektorn. Ett antal strategier och kartläggningar, så som Riksdagens rapport Sjöfartsnäringen
och dess konkurrenskraft, Trafikverkets underlagsrapport till den nationella planen för transportsystemet (TRV 2015/42946), samt Trafikverkets underlagsrapport om forskning och innovation inom transportsystemet pekar alla på att sjöfarten varit eftersatt vad gäller forskning och utveckling.
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I den maritima strategin slår regeringen fast följande vision för de maritima näringarna; ”Konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö.”
Vidare fastslås att en stark kunskapsbas och forskning ökar förutsättningarna för innovation och för
att bedriva en internationellt konkurrenskraftig verksamhet från Sverige. Innovationer behövs således
för att möta samhällsutmaningar även inom det marina området där hållbara transporter pekas ut som
ett utvecklingsområde. Det verkar således finnas en allmän konsensus om att det behövs mer forskning
och utveckling inom hållbar sjöfart.

Nuläge
Sverige som nation, liksom alla delar av det marina klustret, behöver maritim kompetens. Näringen
behöver högutbildad personal inom alla delar av näringen från rederi- och hamnföretag till tekniska
underleverantörer, företag inom t ex havsbaserad energi, bank/finans, försäkring, klassificeringssällskap, advokatkontor och inte minst alla myndigheter och statliga institutioner.
Idag finns maritima forskningsenheter på Chalmers Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan,
Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Sjöfartshögskolan/Linnéuniversitetet, Uppsala och
Stockholms universitet, samt forskningsinstitutet RISE. Under våren 2018 gick de fem forskningsaktörerna KTH, Göteborgs universitet, Chalmers, IVL Svenska Miljöinstitutet och RISE samman med Lysekils
kommun och bildade Kristineberg Marine Research and Innovation Centre. I Malmö finns World Maritime University som drivs på uppdrag av FN-organet IMO, International Maritime Organization. Därtill
finns företag och stiftelser som bedriver FoU inom maritima näringar så som SSPA och IVL Svenska
Miljöinstitutet. På den biomarina sidan finns Göteborgs universitet med Sven Lovéns centrum för marina vetenskaper och Östersjöcentrum vid Stockholms Universitet. I Sverige finns också kompetenscentret Lighthouse, en triple helix-samverkan mellan fyra lärosäten, näring och myndigheter vars målsättning är att bli en nationell arena för maritima forsknings- och innovationsprojekt. På gymnasienivå
finns utbildningar på ett fåtal ställen i Sverige.
Exakt hur mycket resurser som läggs på forskning och utveckling inom sjöfart med koppling till hållbara
transporter kan den här rapporten inte belägga. Det som går att härleda är de resurser som avsatts i
budgeten till FoI inom sjöfartsområdet och de resurser som Energimyndigheten har avsatt för ett nytt
forskningsprogram inom sjöfartsområdet. Samt den rapport Lighthouse har gjort över forskning, innovation, utveckling och demonstrationsprojekt inom nordisk sjöfart åren 2015 – 2016. Enligt rapporten
från Lighthouse är Sverige det land i Norden som satsar minst på forskning och innovation inom sjöfartssektorn, både i absoluta tal (5,5 miljoner euro) och per capita (0,55). Norge är det land som satsar
mest, 16,8 miljoner euro i absoluta tal, eller 3,2 per capita.
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Källa: Lighthouse, Kartläggning och analys: Nordisk sjöfartsforskning, innovation, utveckling och demonstration 2015 – 2016.

Energimyndighetens forskningsprogram för sjöfarten
Energimyndigheten inrättade i april 2018 ett nytt forskningsprogram med fokus på energieffektiva och
fossilfria sjötransporter. Programmet omfattar 83 miljoner kronor och löper över sex år och riktar sig
till projekt inom följande områden;
•

•
•

•

•

•
•

Energieffektiva fartyg – Exempelvis åtgärder för att reducera såväl fartygs fossila energianvändning för framdrift, som för interna system. Olika typer av åtgärder för att förbättra den
interna driften via automatisering, digitalisering, förändrade beteenden/arbetssätt eller förbättrade processer.
Anpassning till förnybar energi – Detta kan gälla anpassning av driv- och hjälpsystem till drift
med förnybara drivmedel. Eldrift ingår även i denna kategori.
Operationell verksamhet och system – Exempelvis ökat kapacitetsutnyttjande ombord, sänkt
fart, ruttplanering och effektivt körsätt samt förbättrade kontrakt mellan rederi- och lastägare.
Drivkrafter till förändring – kunskap om hinder, barriärer samt vilka affärsmodeller som behövs
för att åstadkomma en ökad energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi inom sjötransportsystemet samt kunskap om beteenden, både hos individer och organisationer samt
drivkrafter och kapacitet för förändring av dessa.
Digitalisering – kunskap om vilka effekter som digitaliseringen har på sjötransportsystemet
samt vilka möjligheter som finns för utveckling av nya innovativa energi- och resurseffektiva
lösningar.
Metoder och arbetssätt – kunskap om vilka möjligheter som finns med nya innovativa metoder
och arbetssätt för att uppnå en ökade energieffektivisering inom sjötransportsektorn.
Teknisk utveckling – tekniska åtgärder och lösningar som bidrar till ökad energieffektivisering
och ökad andel förnybar energi.
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Trafikverkets FOI inriktning 2018-2020
Trafikverket påpekar att det kommer att krävas omfattande satsningar på kunskapsutveckling, forskning och innovation om Sverige ska fortsätta vara ett föregångsland i transportsektorn och kunna anpassa infrastrukturen till framtidens digitala transportsystem. (Forskning och innovation. PM till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029).
I rapporten gör Trafikverket bedömningen att den nivå som är fastslagen i den nationella planen för
2014-2025, alltså ca 530 miljoner kronor per år, inte kommer att räcka för att lösa transportsektorns
utmaningar.
”Det generella FoI-behovet inom sjöfartsområdet har, jämfört med andra trafikslag, varit gravt eftersatt under lång tid. För att kunna realisera sjöfartens potential krävs omfattande insatser för teknisk
utveckling och förnyelse av fartygsystemet, sjöfartssystemet samt avseende sjöfartens roll i ett sammanhållet transportsystem. Behovet är således omfattande och akut om relevanta politiska mål ska
vara uppnåeliga inom uppsatta tidsramar.”
Näringen har länge uppmärksammat att de offentliga resurserna för forskning och utveckling inom de
marina näringarna har varit eftersatta. Trafikverkets och Sjöfartsverkets rapport Forskning och innovation - PM till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 understryker det behovet.

Ambitionsnivå 1 – beskrivs som en önskad basnivå. Sjöfarten utvecklas och förnyas långsamt där viktiga kompetensområden hålls vid liv men utan att utvecklas. Olika FoI-samarbeten, nationellt och inom
EU, utvecklas långsamt eftersom fokus måste hållas bara på de mest prioriterade områdena. Samarbetet med industrin blir fortsatt begränsat. Utväxlingen genom EU kan ökas, men demonstrationsverksamheten går på sparlåga. Konkurrenskraften bedöms dock förstärkas.
Ambitionsnivå 2 – beskrivs som en önskad mellannivå där sjöfarten utvecklas och förnyas genom att
samverkan med andra program möjliggörs. Samverkan med industrin, institut och akademi bedöms
fungera väl. Prioriterade områden kan ges stöd och nuvarande och framtida utmaningar kan adresseras. Det som anses mest prioriterat och är de stora utmaningarna kan ges ett rimligt stöd. Programsamverkan möjliggörs. Konkurrenskraften bedöms förstärkas och fler jobb skapas.
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Ambitionsnivå 3 – beskrivs som en rejäl satsning på ett eftersatt trafikslag. Denna ambitionsnivå skulle
skapa bättre förutsättningar för mer genomgripande integration av sjöfart, hamnar och utveckling av
kust- och inlandssjöfart.
Trafikverket har fått 60 miljoner per år för åren 2018-2020 i anslag för FoI inom sjöfartsområdet, vilket
alltså är långt under den lägsta ambitionsnivån Sjöfartsverket angav ovan. (https://www.trafikverket.se/contentassets/666b4f489fa24ba791e2aca690945c90/trafikverkets_foi_inriktning_2018_2020_170829.pdf)
Portföljen är indelad i sju prioriterade temaområden som är framtagna i samråd med sjöfartsnäringen,
akademin och myndigheter.
•
•
•
•
•
•
•

E-maritime
Uthålliga maritima transporter och miljö
Sjösäkerhet
Infrastruktur och teknik
Vintersjöfart och arktiska frågor
Sjöfartens externa förutsättningar
Kompetens- och kapacitetsfrågor

Vinnova
I forskningspropositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft
(prop. 2016/17:50) inrättade regeringen fem strategiska samverkansprogram. Den övergripande målsättningen med dessa program är att gemensamt samordna innovationsinsatser för att stärka Sveriges
konkurrenskraft och samtidigt möta de samhällsutmaningar som identifierats; klimat och miljö, hälsa
och digitalisering. Ett av programmen är inriktat på nästa generations resor och transporter.
Verket för innovationssystem (Vinnova) har fått i uppdrag att fördela de statliga bidragen till samverkansprogrammen som successivt kommer att utökas till 400 miljoner kronor år 2020. Det område som
tydligast kan kopplas till sjöfart är insatserna inom uthålligt och uppkopplat logistiksystem för gods
som CLOSER ansvarar för. CLOSER är en nationell arena för ökad transporteffektivitet, men där finns
inte sjöfarten representerad i dagsläget.
Även om sjöfarten pekas ut som ett viktigt område för ett hållbart transportsystem verkar således
stora delar av insatserna ske inom andra transportområden. En sökning i Vinnovas projektdatabas med
sökordet ”sjöfart” ger exempelvis bara 39 träffar, medan ”fordon” ger 824 träffar, ”trafik” ger 576
träffar, flyg ger 324 träffar och ”järnväg” ger 77 träffar.
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EU-program
Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro. Programmet har
tre huvudpelare; spetskompetens, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar, samt fem andra
fokusområden som inte ryms inom de tre huvudinriktningarna, så som exempelvis kärnforskningsprogrammet Euratom. Sjöfarten kan företrädelsevis söka pengar inom pelaren Samhälleliga utmaningar
och programmet Smarta, gröna och integrerade transporter. Horisont 2020 nås via Vinnovas webbplats.

Sammanfattning av forskning och utveckling inom sjöfart
Transporter av både människor och gods är en nyckelfråga för att ställa om samhället. Dagens transportsystem är inte hållbart för framtiden och det kommer att krävas innovativa lösningar både på
systemnivå, liksom på enskild produktnivå, för att möta utmaningen.
Denna analys visar dock att forskning och innovation inom sjöfarten tenderar att prioriteras ner i förhållande till andra transportslag, trots att det verkar råda konsensus om att forskning och utveckling
inom sjöfarten behöver förstärkas och utvecklas. De nationella strategier och planer som antagits av
de senaste regeringarna har dock ändå rätt ansats och pekar ut behovet av att se transportsystemet
som en helhet. Att det behövs mer forskning och innovation både inom de specifika transportslagen,
liksom hur de ska länkas ihop till en effektiv och hållbar helhet.
De samverkansprogram som regeringen inrättat och som Vinnova administrerar har en god ansats om
att adressera olika samhällsutmaningar på ett sektorsövergripande sätt. Rent teoretiskt skulle det
kunna leda till att mer resurser tillförs forskning och innovation inom sjöfarten och dess viktiga roll i
ett hållbart transportsystem. Den här analysen kan dock inte identifiera en sådan utveckling. Den nationella plattform som fått resurser via samverkansprogrammet för att öka transporteffektiviteten har
inga partners från sjöfarten och bara ett fåtal ansökningar inom sjöfart har beviljats av Vinnova.
Gröna Städers Nationella kommitté för hållbar sjöfart anser att det behövs långsiktiga ramprogram för
forskningsprojekt inom sjöfarten och utbyten mellan akademi och industri från doktorandtjänster till
post-doc. Vinnova bör också få i uppdrag att öronmärka resurser för ändamålet för att säkerställa sjöfartens viktiga plats i ett hållbart transportsystem.
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HUR AKTIVA ÄR POLITIKERNA I SJÖFARTSFRÅGAN?

Nedan följer en beskrivning av hur våra folkvalda i riksdagen använt instrumenten motioner, kommittémotioner, interpellationer och skriftliga frågor som berör sjöfart. Då det totala antalet motioner,
interpellationer och skriftliga frågor som nämner ordet sjöfart under mandatperioderna 2010-2014,
2014-2018 samt riksdagsåret 2018/19 har varit för många för att överskåda, särskilt då de flesta omfattar motioner där sjöfart omnämns högst övergripande och som exempel på transportslag har dessa
förbisetts. Rapporten kommer därför huvudsakligen fokusera på hållbar och/eller fossilfri sjöfart som
behandlats av miljö- och jordbruksutskottet, skatteutskottet, näringsutskottet och trafikutskottet. Då
regeringsfrågan varit oklar efter valet 2018 fram tills en bit in i januari 2019, har interpellationer och
skriftliga frågor inte varit möjliga för ledamöter att ta initiativ till utan endast motioner. Partier som
utgör regering lägger inga kommittémotioner eftersom regeringen lägger propositioner. Det brukar
även vara en mer restriktiv inställning i partier som innehar regeringsmakten att lägga motioner, då
möjligheten att påverka politikens inriktning är större via regeringsmakten. När man läser statistiken
ska detta beaktas. Under den allmänna motionstiden 2015 lämnades sammantaget 3196 motioner in,
under 2016 var det 3409, under 2017 var det 3851 och under 2018 var det 2938. Det ger en bild av hur
instrumentet används.

Motioner, interpellationer och skriftliga frågor
Miljö- och jordbruksutskottet
Totalt har 66 motioner behandlats under mandatperioderna 2010-2014 samt 2014-2018 som på olika
sätt behandlar sjöfart. Av dessa bedöms 60 motioner på något sätt beröra sjöfartens påverkan på miljön eller möjligheter att nyttja sjöfart för att avhjälpa belastningar på miljön. Dock varierar omfattningen, i vissa motioner nämns endast effekter av sjöfart på miljön eller möjligheten att flytta över
trafik till sjöfart, medan andra motioner redogör för mer omfattande förslag för hur sjöfarten kan regleras eller utvecklas. Övriga sex motioner har bedömts som irrelevanta för frågeställningen, antingen
för att sjöfart endast tas upp i syfte att konstatera att det inte diskuteras i motionen, eller för att det
nämns i relation till kommuners möjlighet att avlägsna övergiva båtar.
Fördelat på mandatperiod behandlades 29 motioner i miljö- och jordbruksutskottet som berörde sjöfarten under mandatperioden 2014–2018, och 31 perioden 2010–2014. Under riksdagsåret 2018/19
lades 6 motioner, från (V), (S), (MP) och (M). Motionerna tog bland annat upp styrning mot klimatmålen, klimatpolitik och allmän miljö- och naturvård. Nedan presenteras fördelningen per parti för de två
första mandatperioderna. Då vissa motioner lagts fram av ledamöter från flera partier blir totalsumman i tabell 1 högre än det totala antalet motioner. För fördelning per parti, se Bilaga 1, tabell 1.
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Trafikutskottet
Tabell 2 visar fördelningen av de 180 motioner som berörde sjöfart i trafikutskottet under de två första
mandatperioderna. Under riksdagsåret 2018/19 lades 32 motioner inklusive kommittémotioner och
motion med anledning av skrivelse om nationell planering för transportinfrastrukturen. Motionerna
tog bland annat upp lotsplikt, konkurrenskraftig svensk sjöfart, uppdrag till sjöfartsverket, översyn av
den svenska sjöfarten och en hållbar sjöfart för framtiden. I de motioner som tilldelats trafikutskottet
under de två första mandatperioderna, har sjöfartens möjligheter att utgöra ett hållbart transportalternativ och dess konkurrenskraft diskuterats samt hur sjöfartens negativa effekter på miljön kan begränsas, bland annat hur skadliga effekter på havsmiljön kan begränsas genom att de mest trafikerade
fartygsrutterna leds bort från Östersjöns mest känsliga områden. Ett trettiotal motioner berör inrikes
sjöfart på Vänern och ett tiotal fokuserar på hur Sveriges hamnar behöver utvecklas för att kunna underlätta för sjöfarten. För fördelning per parti, se Bilaga 1, tabell 2.
Näringsutskottet
Tabell 3 visar fördelningen av de åtta motioner som tilldelats näringsutskottet, fördelat på parti och
mandatperiod. Dessa motioner handlar framförallt om sjöfartens betydelse för industrin och för tillväxten av jobb. Under riksdagsåret 2018/19 lades två motioner, båda från (KD) kopplade till näringsliv
och regional tillväxt. För fördelning per parti, se Bilaga 1, tabell 3.
Skatteutskottet
Tabell 4 visar fördelningen av de 22 motioner som tilldelats skatteutskottet och som berör sjöfart,
fördelat på parti och de två första mandatperioderna. Av dessa 22 motioner berörde alla utom en
motion tonnageskatten. Den rörde istället momsregler för områden mellan två stater där territorialvattengränserna tangerar varandra. Under riksdagsåret 2018/19 lades en motion (KD) om förenklade
möjligheter att bedriva kustnära sjöfartsverksamhet. För fördelning per parti, se Bilaga 1, tabell 4.
Kommittémotioner
Under mandatperioden 2010-2014 tilldelades totalt 25 kommittémotioner i miljö- och jordbruksutskottet, skatteutskottet, näringsutskottet och trafikutskottet som bedöms innehålla en relevant diskussion om sjöfart. Dessa motioner diskuterar bland annat vilken påverkan sjöfarten har på klimat och
miljö, i form av olika utsläpp, men också vilka möjligheter som sjöfart har att utgöra ett hållbart transportmedel, samt mer tekniska frågor om hur utsläpp från sjöfart bör beräknas.
Under mandatperioden 2014–2018 lades 33 kommittémotioner som bedöms relevanta. Vanliga teman
är hur sjöfartens negativa påverkan på miljön kan begränsas och hur svensk sjöfart kan bli mer konkurrenskraftig, genom t.ex. konkurrenskraftiga skatter, avgifter och regellättnader. Förslag som presenteras är exempelvis att utreda möjligheten att lätta på eller ta bort farledsavgifter för kustsjöfart,
eller att inkludera sjöfartssektorn i utsläppshandeln. För fördelning per parti, se Bilaga 1, tabell 5.
Skriftliga frågor
Under mandatperioden 2010–2014 nämndes sjöfart i 20 skriftliga frågor. Dessa frågor berörde bland
annat sjöfartens konkurrenskraft, farledsavgifter och skatteregler, men också frågor som rör infrastruktursatsningar och etablerandet av ITS-råd.
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Under mandatperioden 2014–2018 nämndes sjöfarten i 46 skriftliga frågor dessa berörde bland annat
sjöfartens konkurrenskraft, utvecklingsmöjligheter, och avgifter, men även frågor som tonnageskatten, konflikten i Göteborgs hamn och hur olika infrastruktursatsningar påverkar sjöfarten. För fördelning per parti, se Tabell 6.
Interpellationer
Under mandatperioden 2010–2014 nämndes sjöfart i 66 interpellationsdebatter bland annat diskuterades tonnageskattens införande och EU:s svaveldirektiv. Under perioden 2014–2018 nämndes sjöfart
i 79 interpellationsdebatter, däribland diskuterades s.k. grön sjöfart, sjöfartens konkurrenskraft och
konsekvenserna av svaveldirektivets påverkan på sjöfarten. Dessa siffror inkluderar alla omnämnanden av såväl frågeställare som svarande minister, varför en uppdelning per parti inte ger en rättvisande
bild av vem som lyft frågan. Eftersom samtliga omnämnanden inte granskats i detalj har ingen bedömning gjorts av dess relevans för frågeställningen.

Slutsats om det politiska engagemanget
Med hänvisning till ovanstående redovisning av riksdagens arbete de två senaste mandatperioderna
kan Nationella kommittén för hållbar sjöfart konstatera att sjöfartsfrågan finns med bland de frågor
ledamöterna engagerar sig i men att den har en begränsad uppmärksamhet. Det kan knappast handla
om att för få ledamöter kommer från en valkrets där sjöfarten inte har någon funktion. Det kan istället
handla om bristande kunskap kring sjöfartens potential, villkoren för sjöfarten eller vilka system som
idag omgärdar sjöfarten. Detta är naturligtvis bara antaganden. Men svensk sjöfartshistoria och våra
städers utveckling i sjöfartsnära regioner talar snarare för att sjöfartens utveckling borde vara en större
angelägenhet för våra folkvalda. Utifrån det perspektivet hoppas vi naturligtvis att vår rapport ska bidra till ökad kunskap och ett högre engagemang i vad som vore angelägna sjöfartsfrågor att lyfta upp
på framför allt den nationella agendan. Det ska dock noteras att det kommit till en nationell samordnare av sjöfartsfrågor på Trafikverket, vilket är ett regeringsuppdrag på 6 år. Det är mycket bra. Även
att det kommit fram en nationell Godstransportstrategi under föregående år, som både varit efterlängtad och angelägen, visar på att politiken ändå har ambitioner och förstår frågorna. I den maritima
strategin från 2015 återfinns en vision som får sägas vara regeringens vision. Regeringens strategi, som
presenterades en månad innan Agenda 2030 skrevs på, gör att den inte fångar upp det arbetet från
starten. Strategin ska bidra till regeringens miljökvalitetsmål Hav i balans och Levande kust och skärgård. Därtill ska strategin bidra till att nå målsättningarna i EU:s havsmiljödirektiv och att stärka regional och lokal konkurrenskraft i alla delar av landet. Visionen lyder; ”Konkurrenskraftiga, innovativa
och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en
attraktiv livsmiljö.”
Det betyder inte att politiken kan slå sig till ro och det är det vi vill peka på genom att belysa parlamentets engagemang, där vi gärna ser mer. Eftersom sjöfarten är internationell till sin karaktär, och staten
rådighet på det viset begränsad, kommer det även krävas internationella överenskommelser för att
minska sjöfartens klimatpåverkan. På den punkten ser vi att det nationella parlamentet och regeringen
har en stor samsyn och verkar för att vara pådrivande i de internationella forum man har tillgång till.
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FRAMTIDENS SJÖFART

Sjöfarten en lönsam affär
Den Nationella kommittén för hållbar sjöfart har tittat på de tänkbara samhällsvinsterna med att ändra
avgiftsmodeller och finansiering i sjöfartssystemet. Finns det möjlighet att skapa incitament för ökad
hållbarhet och samtidigt bibehålla eller till och med stärka sjöfartsnäringens konkurrenskraft?
En analys bör utgå från de aktörer som berörs av sjöfarten och dess hållbarhet. Därför gör vi en första
analys av godsflöden idag, olika hinder för att välja sjöfart, bedömer konkurrenskraften för operatörerna inom de fyra trafikslagen väg, järnväg, sjöfart och luftfart, samt den belastning på miljön (luft
och vatten) som respektive trafikslag ger upphov till och vilken miljökostnad dessa belastningar skapar.
För att avgränsa den analys som ryms i föreliggande rapport har vi därefter fokuserat på hur miljöbelastningarna kan reduceras med hjälp av incitament inom det som staten råder över, med förbättrad
eller bibehållen konkurrenskraft hos näringen. Vi berör omfattningen av investeringen som redarna
behöver göra för fossilfri sjöfart och ser på möjligheterna att skapa incitament inom ett omstrukturerat
sjöfartsverk där farledsavgifterna kan agera styrmedel. Omstruktureringen består i möjligheterna att
dela upp Sjöfartsverkets verksamhet i en anslagsfinansierad infrastrukturdel, en dito myndighetsdel
och en marknadsdriven och valbar tjänsteverksamhet. Slutligen belyser vi frågan om staten kan räkna
hem en sådan omställning samhällsekonomiskt.
Vi noterar att hamneffektivitet och omlastningskostnader skulle kunna vara ännu större ekonomiska
hinder för ökade volymer inom sjöfarten än nivån på farledsavgifterna. En sådan analys berör dock
kommunerna, näringslivet och hamnarna, inte enbart staten. I slutet av rapporten samlar vi därför ett
antal frågor kopplade till detta, för vidare analys.

Sjöfartens roll i samhället
Sjöfarten är en politisk fråga som rör flertalet aktörer. Nedanstående aktörer är på olika sätt inblandade i sjöfartssystemet. Staten agerar via Sjöfartsverket för att tillhandahålla tjänster åt sjöfartsnäringen och för myndighetsutövning. Varuägarna väljer i vissa lägen att transportera gods med sjöfart
och medborgare väljer passageratransport med båt. Miljön belastas av fartygstrafiken. Kommunerna
förfogar över hamnarna och de maritima näringarna är beroende av resten av sjöfartssystemet för sin
utveckling. Sjöfartsverket skriver ju själva (Analys av utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart
i Sverige) att för att realisera sjöfartens potential krävs omfattande åtgärder i nuvarande strukturer
och dessutom en bred vilja och ett starkt engagemang hos samtliga berörda aktörer. Stimulerande
åtgärder bör utgå från den nytta som kan tillföras transportsystemet som helhet snarare än vilken typ
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av sjöfart som berörs. Därefter föreslår Sjöfartsverkets utredning en samverkansprocess där den tydliggör ambitionsnivå, vad staten kan göra och vad näringsliv, kommuner och fackförbund kan göra.

Totalt sett berör sjöfarten stora delar av näringslivet och offentlig sektor, samtidigt som den har en
miljöpåverkan som behöver minska om trafikslaget ska kunna bidra till att 1,5-gradersmålet kan uppfyllas.

Sjöfartens konkurrenskraft gentemot övriga transportslag
För att analysera konkurrenskraften hos operatörerna inom de fyra trafikslagen väg, järnväg, sjöfart
och luftfart används metoden Simpler, som räknar ihop samtliga förädlingsvärden som genereras av
bolag som är klassade inom de s k SNI-koder som definierar dessa sektorer. Även stödtjänster till de
olika transportslagen har sina SNI-koder och dessa verksamheter har summerats på samma sätt, utan
uppdelning i transportslag. Varuägare är en stor grupp som aggregerar samtliga förädlingsvärden inom
areell sektor, byggnadsindustri, detalj- och partihandel, elektronik, gummi- och plastindustri, livsmedelsindustri, Life Science, kemiindustri, stål- och metallindustri, pappers- och massaindustri, metallvaruindustri, verkstadsindustri, utvinning, textilindustri, trävaruindustri och övrig industri. Slutligen har
även Sjöfartsverket lagts till i analysen.
Metoden ställer förädlingsvärdena mot de samlade personalkostnaderna enligt bokslut samt mot de
kapitalkostnader som hela näringslivet genererat i genomsnitt under några konjunkturcykler. På
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kapitalsidan läggs den långa räntan till det främmande kapitalet och långa räntan + 9% till det egna
kapitalet, vilket motsvarar den genomsnittliga ersättning som näringslivets långivare och ägare fått.
Sjöfartsverket, i linje med annan statlig verksamhet, belastar vi med enbart långa räntan på allt kapital.
Resultatet av analysen blir ett svar på om förädlingsvärdena räcker för att täcka de personal- och kapitalkostnader som uppstår i de olika sektorerna. Det speglar hur ekonomiskt konkurrenskraftiga de är
jämfört med ett genomsnitt av hela näringslivet och hur denna lönsamhet varierar inom systemet.
Simpleranalysen, som visualiseras nedan i Figur 1, visar att transportaktörer överlag är mindre lönsamma än resten av aktörerna i det analyserade systemet, samt att sjöfart i sin tur är mindre lönsam
än övriga transportslag. Analysen är baserad på ett årligt genomsnitt för perioden 2004-2016. Sjöfartsverkets ekonomi är även den svag. Den stora gruppen varuägare har bäst lönsamhet i systemet.

Axlarna visar beräknad personal- respektive kapitalkostnad i förhållande till skapat förädlingsvärde för de olika
aktörerna. Storleken på varje boll representerar totalt skapat förädlingsvärde per aktör. Linjen 1-1 representerar
en genomsnittlig konkurrenskraft för hela näringslivet, där förädlingskostnaderna precis täcks av förädlingsvärdena.

Årligt snitt 2004-2016 Sjöfart
Vägtransport Järnväg
Lufttransport Stödtjänster Sjöfartsverket Varuägare
Förädlingsvärde
9 128 581
42 564 207
4 770 017
2 818 328
23 510 850
907 923
860 160 614
Omsättning
41 059 822
150 585 496
16 317 629
14 431 416
143 529 358
1 937 231
4 121 165 003
Simpler-index
Värdeavstånd
Antal anställda
Antal företag

1,13
-1 165 485

1,03
-1 196 257

1,05
-247 514

1,06
-181 238

0,99
241 476

1,14
-123 982

0,92
72 828 565

12 762
955

93 278
10 936

7 289
36

3 525
173

37 151
1 975

1 034
1

1 211 646
129 558

Resultat i siffror. Simpler-index är förädlingskostnad i förhållande till skapat förädlingsvärde (summan av personal- och kapitalkostnad). Värdeavstånd är ren vinst (EVA) i för verksamheten.
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Transportslagen har genomgående negativa värdeavstånd, vilket kan likställas med att de inte fullt ut
är genomsnittligt ekonomisk effektiva jämfört med svenskt näringsliv som helhet. Positiva värdeavstånd för övriga aktörer i analysen indikerar att det kan finnas utrymme för värdeomfördelning i det
analyserade systemet.
Sjöfarten visar lägre lönsamhet än övriga transportslag vilket framgår av Simpler-index ovan. Om sjöfarten skulle ha en lönsamhet som är mer likvärdig med andra transportsystem skulle den behöva öka
sitt värdeskapande alternativt minska sina förädlingskostnader med motsvarande ca 700 mkr på årsbasis (summan fås om sjöfarten förbättrar sitt index från 1,13 till 1,05 d v s till nivån av annan transport).
En hållbar sjöfartsnäring bör inte försämra lönsamheten för den svenska industrin som ju konkurrerar
internationellt och betalar för sjöfrakten på den internationella sjötransportmarknaden. Att varuägarna i större utsträckning ska välja sjöfart före andra transportslag kräver förmodligen både en ökad
kundnytta och konkurrenskraftiga priser. Därför fokuserar analysen på hur sjöfartens lönsamhet kan
öka utan att försämra villkoren för den svenska industrin.
Valet av transportslag är samtidigt avhängigt av många saker, varav nivån på farledsavgifterna endast
antas vara en. Sjöfartsverket (2016) anser att den stora potentialen för mer sjöfart ligger i så kallade
närsjöfartslösningar baserade på slingor som knyter ihop svenska inlands- och kusthamnar med andra
europeiska hamnar. Transportavstånden är långa eller medellånga, det totala transportarbetet är högt
och de positiva effekterna vid överflyttning blir därmed signifikanta. Närsjöfarten kan med ett anpassat
upplägg också hantera godstransporter med start- och målpunkt inom landet.
Med inrikes sjöfart transporteras i huvudsak stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
samt andra icke-metalliska mineraliska produkter. Det går att tänka sig att även kortare transporter,
till exempel sten och grus och annat byggmaterial, kan fraktas med pråmar och dylikt.
Konkurrensnackdelar för sjöfarten är längre ledtider, lägre frekvens och ojämnare flöden, åtminstone
i jämförelse med landsvägstransporter. Dessutom kräver intermodala sjötransporter ytterligare hantering i hamn, om inte den avsändande industrin eller mottagare ligger i hamnens omedelbara anslutning.
Sjöfartsverket (2016) har angivit att transportpriset är den enskilt viktigaste faktorn vid val av transportupplägg. Omlastningsmomentet är mycket kostnadsdrivande. De hamnrelaterade kostnaderna för
trailer- och containertransporter med sjöfart ligger på runt 36-62 procent av den totala transportkostnaden, medan de offentliga avgifterna (lots- och farledsavgifter) utgör 3-10 procent. Även om de offentliga avgifterna utgör en mindre del av den totala transportkostnaden har de, sett till vinstmarginalen en stor betydelse för verksamheterna, i synnerhet för befintlig trafik. De offentliga avgifterna är
dock inte ensamma avgörande för möjligheterna att etablera ny trafik, utan hamnarnas prissättning
påverkar i stor grad konkurrenskraften. I Nationella kommittén för hållbar sjöfarts arbete har även
systemet i Finland, med en betalning trots flera anlöp, lyfts som en möjlighet att öka sjöfartens attraktivitet.
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Vi kan relatera de 700 mkr som sjöfarten skulle behöva för att i genomsnitt bli lika lönsam som andra
transportslag, till nivån på farledsavgifter som Sjöfartsverket anger i sin årsredovisning 2017; 1 138
mkr. Då ser vi att med en halvering av dagens farledsavgifter kommer sjöfarten ganska nära denna
lönsamhetsnivå.

Sjöfartens miljöpåverkan
För att belysa sjöfartens miljöpåverkan har vi i analysen valt att relatera de viktigaste utsläppen till luft
till totalt godstransportarbete, för att få en indikation på omfattning och skadekostnad om vi inte tar
bort dem. Fokus har varit på utsläpp till luft av svaveloxider, kväveoxider och växthusgaser. Vi har använt godstransportarbetet i de olika transportslagen enligt Trafikanalys och skadekostnaderna per kg
enligt SCB/Naturvårdsverket.
I tabellen nedan framgår att godstransportarbetet inom sjöfart är ca 32 procent av det totala transportarbetet som utförs inom alla fyra trafikslagen. Totalt sett uppgår det gods som transporteras inrikes (start och mål i Sverige) årligen ca 430 miljoner ton (genomsnitt 2012–2014). Av dessa transporteras 375 miljoner med svenskregistrerade lastbilar, 5 miljoner med utlandsregistrerade lastbilar, 37 miljoner på järnväg och 12 miljoner med inrikes sjöfart = 3 procent.
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Ställer vi godstransportarbetet i relation till transportslagens miljöpåverkan visar nedanstående diagram i svaveloxidfallet en mycket stor andel påverkan från sjöfarten (94 procent) och resten (6 procent) från väg. Både kväveoxider och koldioxidekvivalenter visas ett väsentligt mindre miljöavtryck av
NOx för transporter på järnväg och vatten, i förhållande till väg. Järnväg och sjötransporter står för
endast 28 procent av kväveoxidutsläppen samt 10 procent av växthusgaser. Järnväg ger ett betydligt
mindre avtryck än sjöfart, med vi bedömer att förbättringspotentialen är större inom sjöfart, jämfört
med en redan elektrifierad järnväg. Omflyttning från väg till de två andra transportslagen minskar utsläppen men ändå behöver sjöfarten bli grönare.

Utsläpp av svaveloxid, kväveoxid respektive växthusgaser i relation till godstransportarbetet (2016)

Om vi beräknar miljökostnaderna för dessa utsläpp kan vi summera vad sjöfarten totalt bidrar med.
Kostnaderna per kg enligt ASEK (Naturvårdsverket, 2010) omräknat i 2016 års prisnivå kan då användas
för de olika utsläppsmängderna.
• Svaveloxid: 94 ton till priset 27,9 kr/kg ger 2,6 mkr i årlig miljökostnad
• Kväveoxid: 2 389 ton till priset 83,6 kr/kg ger 199,7 mkr i årlig miljökostnad
• CO2-ekvivalenter: 166 kton till priset 1,7 kr/kg ger 280,2 mkr i årlig miljökostnad
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Miljökostnad för svaveloxid, kväveoxid respektive växthusgaser i relation till godstransportarbetet (2016). Miljökostnaderna per trafikslag är överlägset störst för gods på väg.

Uppskattad kostnad för sjöfartens gröna omställning
I Trafikanalys rapport Konsekvenser av NECA gjordes beräkningar av merkostnader för anpassningar
till de reduktionskrav för krav på minskade kväveoxidutsläpp som införandet av ett s.k. kvävekontrollområde i Östersjön och Nordsjön skulle komma att innebära. Beräkningar av investerings-, drifts- och
underhållskostnader för katalysatordrift (SCR) installerad i ett nytt fartyg gjordes för kostnadsnivåer i
tre olika scenarier; låg, medel samt hög.
Den totala merkostnaden per fartyg och år låg i lågkostnadsscenariot mellan 0,06 och 1,6 miljoner
kronor, i medelkostnadsscenariot mellan 0,14 och 2,6 miljoner kronor och i högkostnadsscenariot mellan 0,23 och 3,5 miljoner kronor. Sammantaget uppskattades investeringskostnaden motsvara cirka 5
procent av den totala kostnaden för ett nytt fartyg. Den årliga merkostnaden uppskattades motsvara
cirka 3 till 5 procent av den totala årskostnaden per fartyg. Motsvarande beräkning gjordes även när
det gäller merkostnader för att anpassa befintliga fartyg till katalysatorrening med SCR. Årskostnaden
visade sig då bli 20 till 25 procent högre jämfört med att bygga in SCR i nya fartyg. Det beror främst på
en större kostnad för att bygga in en lösning i befintliga utrymmen till skillnad från fartyg som är anpassade redan på konstruktionsbordet.
Driftskostnaderna för katalysatorrening utgör en märkbar andel av de totala merkostnaderna. Dessa
kostnader, dvs. kostnader för urea63 och underhåll, varierade i lågkostnadsscenariot mellan 0,03 och
0,8 miljoner kronor per fartyg, i medelkostnadsscenariot mellan 0,11 och 1,6 miljoner kronor och i
högkostnadsscenariot mellan 0,18 och 2,3 miljoner kronor.
Beträffande incitamenten och betydelsen av rabatternas storlek har Sjöfartsverket gjort beräkningar
utgående från nuvarande avgiftssystem som indikerar att även om miljönyttan av minskade utsläpp av
exempelvis NOx och SOx/PM kan vara stora så spelar rabatter från Sjöfartsverket inte någon avgörande
roll för redares incitament att genomföra miljöåtgärder.
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Ett rederi väljer rimligen de åtgärder som ger mest poäng, och därmed störst avgiftsrabatt, till lägst
kostnad. Eftersom parametrarna i CSI inte är viktade utifrån hur stor betydelse de har för sjöfartens
samlade miljöpåverkan, så är det inte säkert att de åtgärder som genomförs är de som ger mest miljönytta. Trafikanalys Konsekvenser av NECA, menar också att vissa delar av CSI styr på sådant som
redan tagits omhand av andra styrmedel för t ex svaveloxidutsläpp och barlastvattenhantering. Det är
även så att fartyg som har genomfört de mest miljönyttiga och ofta kostsamma åtgärderna, kan få
höjda avgifter i det nya systemet om de inte gjort åtgärder i mindre viktiga utsläppskategorier. Systemet riskerar därmed att motverka överflyttning från väg till sjöfart.
I denna analys väljer vi att uppskatta de årliga merkostnaderna per fartyg enligt resonemanget ovan
till i genomsnitt 1,2 mkr per fartyg för att ställa om till katalysatordrift. Vi antar att hela omställningen
gäller ombyggnad av befintlig flotta och tillför 20-25 procent till en total årlig kostnad av 1,5 mkr. Det
finns ca 310 fartyg i den svenska handelsflottan så kostnaden för omställningen av dessa ligger i storleksordningen 450 mkr per år.

Möjliga styrmedel inom räckhåll för staten
Nationella kommittén för hållbar sjöfart har i sitt arbete gjort en koppling mellan en tänkt omstrukturering av Sjöfartsverket och en möjlighet att skapa incitament till en grönare sjöfart via differentierade
och sänkta farledsavgifter. Sjöfartsverket skulle då kunna delas upp i tre delar: en infrastrukturdel som
finansieras via Trafikverkets nationella plan, en anslagsfinansierad myndighetsdel och en brukarfinansierad del med kringtjänster som inte utgör myndighetsutövning.
För att kunna bedöma de olika delarnas lönsamhet, omstruktureringen och vilka effekter den skulle
kunna få på möjligheterna att använda mer investeringsmedel för att underhålla infrastrukturen och
att kunna sänka farledsavgifterna har vi tagit hjälp av Sjöfartsverkets årsredovisning, treårsplan och
anslagsframställan.
Vi väljer att i denna analys återigen använda en Simpler-kalkyl för verkets olika delar, för att se på deras
ekonomiska bärkraft och därefter göra ett antagande om hur ekonomin skulle kunna se ut vid en tredelad verksamhet där varje del är lika ekonomiskt konkurrenskraftig som ett genomsnitt av Sveriges
näringsliv (täcker sina egna personal- och kapitalkostnader med förädlingsvärdet).
En kommentar till valet av kalkyl är att den inte tar hänsyn till det mer komplexa arbete som gjorts i
Sjöfartsverkets egen anslagsframställan, där hänsyn tas till uppkomna underskott och kostnadsökningar av historisk natur. I verkets treårsplan 2019-2021 anges att anslagsaffären är underfinansierad
med 200 mkr per år och att pensionsskulden har ökat med den sjunkande realräntan. 300 mkr extra i
tillfälliga anslag har betalats för att inte farledsavgifterna ska behöva höjas. Men under kommande år
behöver ändå ca 1 mdr i resultatförbättringar skapas. Det scenario som verket föreslår innebär att
anslagen behöver höjas med 200 mkr per år. I övriga presenterade scenarion krävs avgiftshöjningar på
15-20 procent för att klara investeringen i ny isbrytarflotta. Det finns sammanfattningsvis en komplexitet i dagens upplägg och finansiering som vi inte går närmare in på i vår analys.
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Simpleranalys av Sjöfartsverket
I Sjöfartsverkets årsredovisning finns intäkter och kostnader specificerade för de olika delverksamheterna. Däremot är inte kapitalmängden (främmande och eget kapital i balansräkningen) fördelad på de
olika delverksamheterna. För att fördela kapitalkostnaderna och kunna göra en fullständig Simpleranalys utgår vi från avskrivningarna per delverksamhet och andelen av de totala avskrivningarna som
varje delverksamhet står för och fördelar kapitalet proportionellt. Vi har jämfört våra siffror med det
bokförda värde som vissa av anläggningstillgångarna finns upptagna till (isbrytare och helikoptrar) och
stämt av rimligheten i kapitalets fördelning i dialog med Sjöfartsverket.
Intäkterna för varje område, oavsett mix mellan anslag och avgifter, belastas med inköpskostnaderna
för att spegla det förädlingsvärde som verksamheten skapar. Därefter beräknas personal- och kapitalkostnaderna som utgör verksamhetens förädlingskostnader. Kapitalet delas in i främmande och eget
kapital. När Simpler-metoden används på privata aktiebolag räknar vi med att ägarna bör få en avkastning på det egna kapitalet utöver långa räntan, i linje med näringslivets nivå över några konjunkturcykler. I fallet Sjöfartsverket, med staten som ägare, belastar vi i stället allt kapital med långa räntan
(0,6541 procent år 2017)
2017
Omsättning exkl anslag
Anslag
Övriga externa intäkter
Totala intäkter
Inköpta varor/tjänster ink avskr
Förädlingsvärde
Personalkostnad
Res. efter avskrivningar
Avskrivningar 2017
Andel avskrivningar per område
Kapital i rel till avskrivningar
Eget kap utfördelat enl avskr
Totalt kap utfördelat enl avskr
Kapitalkostnad
Personaleffektivitet
Kapitaleffektivitet
Simpler-index
Värdeavstånd

Infra
Infra
Myndighet Marknad
Marknad
Marknad
Myndighet Myndighet Myndighet
Farleder
Isbrytning Sjögeografi Sjötrafik
Lotsning
Sjöman
Räddning Myndigh
Gemensam TOTAL
1038
568
1606
77
155
18
250
23
45
62
4
10
5
129
43
12
333
1138
45
62
4
578
5
284
43
30
2189
-159
-280
-61
-9
-116
-8
-244
-35
-125
-1037
979
-235
1
-5
462
-3
40
8
-95
1152
-119
-9
-86
-34
-452
-13
-208
-40
-298
-1259
860
-244
-85
-39
10
-16
-168
-32
-393
-107
80
30
8
2
28
1
47
3
8
207
39%
14%
4%
1%
14%
0%
23%
1%
4%
1096
411
110
27
384
14
644
41
110
2837
152
57
15
4
53
2
89
6
15
394
1735
651
173
43
607
22
1019
65
173
4489
-11
-4
-1
0
-4
0
-7
0
-1
-29
0,12
-0,04
86,00
-6,80
0,98
-4,33
5,20
5,00
-3,14
1,09
0,01
-0,02
1,13
-0,06
0,01
-0,05
0,17
0,05
-0,01
0,03
0,13
-0,06
87,13
-6,86
0,99
-4,38
5,37
5,05
-3,15
1,12
849
-248
-86
-39
6
-16
-175
-32
-394
-136

Sjöfartsverkets ekonomi totalt och per delverksamhet, i Simpler-termer. Verkliga siffror 2017 ned till raden med
avskrivningar. Efter denna rad har vi antagit en fördelning av det egna och totala kapitalet i proportion till avskrivningarna och fått fram en kapitalkostnad per delverksamhet och ett Simpler-index.

Tabellen visar att de olika delverksamheterna är olika bärkraftiga om vi ser till totala intäkter, förädlingsvärde och förädlingskostnader, oavsett mix av avgifter eller anslag, vilka också har varierat över
åren. Detta framgår av de olika delverksamheternas Simpler-index, som visar om förädlingsvärdena
täcker förädlingskostnaderna och bör vara kring 1,00 för att verksamheten ska ses som genomsnittligt
ekonomiskt konkurrenskraftig. Farleder har ett mycket lågt index tack vare intäkterna från farledsavgifterna medan flera andra delverksamheter har svårt eller mycket svårt att bära sig. Farledsavgifterna
finansierar alltså i stor utsträckning den övriga verksamheten.
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Sjöfartsverket med ny struktur
Om vi utgår från att alla delverksamheter ska vara bärkraftiga och de delas in i tre områden (Infra,
Myndighet och Marknad för valbara tjänster) kan en ny ekonomi se ut enligt nedan. Vi har då i ett
första steg utgått från att farlederna behandlas helt som annan infrastruktur, tillsammans med isbrytningen. Vilka av övriga områden som betraktas som Myndighet respektive Marknad (tabellen nedan).
För att beräkna vad som krävs för att en delverksamhet ska vara bärkraftig utgår vi från att Simplerindex skall vara kring 1,00 d v s det förädlingsvärde som skapas med hjälp av intäkterna avdraget inköpskostnaderna kan täcka de kostnader som finns för personal och kapital. Allt annat lika, bör intäkterna då ha en storlek enligt de tre översta raderna i tabellen. De skulle ha tre olika finansieringskällor.

2017 - alternativ
Infra (nationella planen)
Anslag
Avgifter marknad
Totala intäkter
Inköpta varor/tjänster ink avskr
Förädlingsvärde
Personalkostnad
Res. efter avskrivningar
Avskrivningar 2017
Andel avskrivningar per område
Kapital i rel till avskrivningar
Eget kap utfördelat enl avskr
Totalt kap utfördelat enl avskr
Kapitalkostnad
Personaleffektivitet
Kapitaleffektivitet
Simpler-index
Värdeavstånd

Infra
Infra
Myndighet Marknad
Farleder
Isbrytning Sjögeografi Sjötrafik
289
294
148
289
-159
130
-119
11
80
39%
1096
152
1735
-11
0,92
0,09
1,00
0

294
-280
14
-9
5
30
14%
411
57
651
-4
0,64
0,30
0,95
1

148
-61
87
-86
1
8
4%
110
15
173
-1
0,99
0,01
1,00
0

43
43
-9
34
-34
0
2
1%
27
4
43
0
1,00
0,01
1,01
0

Marknad
Lotsning

572
572
-116
456
-452
4
28
14%
384
53
607
-4
0,99
0,01
1,00
0

Marknad
Sjöman

21
21
-8
13
-13
0
1
0%
14
2
22
0
1,00
0,01
1,01
0

Myndighet Myndighet Myndighet
Räddning Myndigh
Gemensam TOTAL
330
129
459
-244
215
-208
7
47
23%
644
89
1019
-7
0,97
0,03
1,00
0

75

424

75
-35
40
-40
0
3
1%
41
6
65
0
1,00
0,01
1,01
0

424
-125
299
-298
1
8
4%
110
15
173
-1
1,00
0,00
1,00
0

583
977
765
2325
-1037
1288
-1259
29
207
2837
394
4489
-29
0,98
0,02
1,00
0

Sjöfartsverkets ekonomi totalt och per delverksamhet, i Simpler-termer, om vi antar att förädlingsvärdet i varje
delverksamhet ska kunna täcka dess personal- och kapitalkostnad.

Infrastrukturdelen skulle kräva ca 600 mkr årligen om verket inte längre tog ut farledsavgifter, utan
där istället Trafikverket i den nationella planen täckte förädlingskostnaderna för farlederna och isfriheten. Myndighetsdelen skulle kunna finansieras genom anslag, i storleksordningen 1000 mkr per år.
Tjänsteverksamheterna skulle vara självbärande på en marknad.

Sjöfartsverket som aktör i den gröna omställningen
Det har nyligen skett förändringar i farledsavgiftssystemet, som kommenteras i en rapport av Trafikanalys (2017). Sjöfartsverkets verksamhet bör inte finansieras genom aktörerna själva i så hög utsträckning som idag. Det nya avgiftssystemet från 1 januari 2018 har även fått kritik för att inte tillräckligt
gynna dem som väljer hållbarhet i varierande utsträckning. Sjöfartsverkets Clean Shipping Index är en
bredare styrning där incitamenten blir mindre och utspridda. CSI ska kunna utvecklas av branschen
själva enligt verket – dock kan man invända att avgifterna är en sådan liten del att andra styrinstrument
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kan behövas. Verket har dessutom talat om ”malus pay” vilket betyder att om fler fartyg omfattas
måste andra fartyg få höjda avgifter. Trafikanalys (2017) förordar en ny avgiftsmodell alternativt att
fokus blir på kväveoxider.
I modellen ovan där varje delverksamhet finansieras på nytt sätt satte vi ju ett tänkt anslag från Trafikverket för kostnaderna för farleder (och isbrytning) i stället för farledsavgifterna. Ska vi då inte ha några
farledsavgifter alls? Här tror vi att dessa kan användas ändå, men på ett nytt sätt.
Farledsavgifter som betalas av sjöfarten kan få en avgörande roll i den gröna omställningen då de kan
differentieras ur miljösynpunkt. Sjöfartens miljökostnad, som vi uppskattat till ca 480 mkr per år när
det gäller svaveloxid, kväveoxid och växthusgaser, skulle därmed kunna hanteras genom systemet.
Sjöfartsverket skulle kunna ta in dessa medel och sedan återföra dem via investeringar för att på olika
sätt skapa renare havsmiljö. Miljöanpassade fartyg skulle i ett sådant scenario inte betala några farledsavgifter. Belastande fartyg skulle betala avgifter som kan gå till investeringar/subventioner i omställning av fartygsflottan eller miljösanerande åtgärder.
De årliga kostnader på ca 450 mkr som skulle krävs som investering för miljöanpassning av de svenska
fartygen skulle sjöfarten få råd med om farledsavgifterna sänktes i motsvarande mån. Med en successivt ökad miljöanpassning av fartyg skulle det kunna ske en stegvis nedtrappning av de avgifter som
tas in från sjöfarten så att målet blir att staten till slut endast behöver täcka kostnaderna för infrastrukturen (när vi är helt av med utsläppen).

Slutsatser om framtidens sjöfart
Sjöfarten behöver skapa ca 700 mkr mer förädlingsvärde eller sänka sina kostnader i motsvarande mån
för att bli ungefär lika ekonomiskt konkurrenskraftig som övriga transportslag. För att varuägarnas
konkurrenskraft ska bibehållas samtidigt som sjöfart blir ett mer attraktivt alternativ behöver sjöfarten
leverera kundnytta till konkurrenskraftiga priser. Sjöfarten behöver samtidigt förbättra sin egen konkurrenskraft. Nationella kommittén för hållbar sjöfart fokuserar på farledsavgifternas roll i den gröna
omställningen av sjöfarten och har samtidigt ambitionen är att uppnå ekonomisk hållbarhet genom
hela transportkedjan.
• Kostnaden för de miljöutsläpp (svaveloxid, kväveoxid och CO2-ekvivalenter) som sjöfarten har
genom sitt godstransportarbete uppskattas till sammanlagt ca 480 mkr årligen. De stora kostnaderna står kväveoxider och koldioxid för, men svaveloxider utmärker sig som det utsläpp som
sjöfarten nästan ensam skapar inom transportsektorn.
• En miljöanpassning av svenska fartyg handlar troligen om ca 450 mkr årligen i merkostnader.
Förutom investeringen ser det alltså ut att kvarstå en förhöjd kostnad för drift och underhåll
som behöver finansieras.
• Idag täcker farledsavgifterna som Sjöfartsverket tar in betydligt mer än kostnaden för att hålla
farlederna i skick. Med en omstrukturering av verket och en tredelning i Infrastruktur, Myndighet och Marknad skulle finansieringen av farlederna och övriga delverksamheter kunna ändras.
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Farledsavgifterna som kan tas in från sjöfarten skulle då kunna få en ny roll, i den gröna omställningen.
• Den initiala investeringen i miljöanpassning av ett fartyg skulle kunna växlas mot att slippa betala
en utsläppsbaserad farledsavgift. För att täcka de löpande merkostnaderna för drift och underhåll skulle varuägarna kunna ha utrymme att ställa krav på och ekonomiskt bidra till miljövänliga
sjötransporter. Alternativt kan ännu högre avgifter tas ut från dem som inte ställer om, men det
kan medvetet försämra sjöfarten som transportslag.

Vi förordar att Sjöfartsverket får en ny struktur som mer liknar den vi ställer upp i tabellen ovan, det
vill säga en ekonomiskt bärkraftig verksamhet där farledsavgifterna framåt används för att ge incitament till miljöanpassning av den svenska handelsflottan. Staten behöver då finansiera infrastrukturen
(farleder och isbrytning) med ca 600 mkr och Sjöfartsverkets myndighetsutövning med ca 1 mdr årligen.
I dagens läge har vi en situation där farledsavgifterna som Sjöfartsverket erhåller från sjöfarten uppgår
till ca 1100 mkr årligen. För att skapa möjligheter för sjöfarten att nå samma ekonomiska konkurrenskraft som andra transportslag sänker vi avgifterna med ca 700 mkr vilket lämnar 400 mkr kvar. Då har
vi uppnått en mer rimlig ekonomisk lönsamhetsnivå för sjöfarten.
Med ny struktur på Sjöfartsverket skulle farlederna hållas i skick och öppna via anslag i nationella planen och övrig verksamhet täckas via myndighetsanslag respektive hanteras på en marknad. Skälet att
ändå ta in farledsavgifter skulle då vara att verket får en viktig roll i den gröna omställningen.
Om det är möjligt att miljöanpassa fartyg så att deras transportarbete blir hållbart till en årlig kostnad
av 450 mkr, skulle den nivån kunna tas in som årliga farledsavgifter och därefter användas för att stegvis fasa ut utsläppen. Det är ungefär den storleksordningen på miljöskadekostnaderna som vi uppskattar att sjöfarten orsakar årligen.
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SJÖFARTENS ORGANISATION I SVERIGE

Bakgrund
1950 tillsatte regeringen en utredning med uppgift att undersöka hur statens resurser inom sjöfartsområdet kunde utnyttjas på bästa sätt. Sjöfarten organiserades då genom Kungliga Lotsverket, Kungliga Sjöfartsverket, Kungliga Väg- och vattenbyggnadsverket, Statens isbrytarverksamhet, Sjöåklagaren, Sjötekniske konsulten och Fartygsinspektionen. Arbetet utmynnade i en ny administration för sjöfarten, Kungliga Sjöfartsstyrelsen, 1956, som var indelad i flera byråer. Detta övergick sedan till att bli
Sjöfartsverket som grundades 1969 och blev affärsverk 1987. Vissa delar av sjöfarten ligger även under
Trafikverket och Transportstyrelsen.

Trafikverket
Gällande sjöfarten ligger vissa delar under Trafikverket och inte hos Sjöfartsverket. Myndigheten inrättades 2010 och övertog då verksamheter från tidigare Banverket, Vägverket och Statens institut för
kommunikationsanalys, som då avvecklades. Året därefter övergick även Rikstrafikens verksamheter
till den nya myndigheten. Regeringen preciserar i årliga regleringsbreven vad myndigheten ska göra
under ett budgetår. Trafikverkets uppdrag är preciserat i dess instruktion från 2010, att ansvara för
den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Myndigheten prövar även statliga bidrag
till svensk sjöfartsnäring. Mer specifikt ansvarar Trafikverket för sjöfartsåtgärder som t.ex. Malmporten, slussarna i Södertälje och farleden från Landsort till Södertälje. Arbetet med att ersätta slussarna
i Trollhättekanal, med koppling till Vänersjöfarten, föreslås också påbörjas under planperioden 20182029. Flera av sjöfartsåtgärderna syftar till att kunna trafikera med större fartyg än vad som idag är
möjligt. (Trafikverket, 2018) Från 2019 har Trafikverket en nationell samordnare för inrikes sjöfart.
Uppdraget är ett regeringsuppdrag på sex år som ska bidra till att verkställa en handlingsplan som
främjar inrikes sjöfart och närsjöfart. Samordnaren ska ta in relevanta synpunkter från myndigheter
och andra aktörer.

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen är en statlig myndighet som lyder under regeringen och hör till Näringsdepartementet. Inrättad 2009 där Sjöfartsinspektionen från Sjöfartsverket övergick till den nya myndigheten.
Myndigheten övertog uppgifter rörande trafiksäkerhet som dessförinnan legat på respektive myndighet för respektive trafikslag. Från 2010 övertog även den nya myndigheten behörighetsfrågor för
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körkort och behörighet för yrkesmässig trafik från länsstyrelserna. Myndighetens ansvarsområde inom
sjöfart sträcker sig till att ta fram regler, utfärda tillstånd samt följa upp hur de efterlevs. Bland annat
gällande sjöfarts- och hamnskydd, sjömärken och lots. Transportstyrelsen ansvarar även för att förse
samhället med uppgifter om transportmedel och förare samt för register över avgifter, tillstånd och
ägarbyten. Man har även ett visst ansvar för miljö och hälsa.

Sjöfartsverket
I ett affärsverk som Sjöfartsverket utövas riksdagens insyn och påverkan av den information som ges
och de ställningstaganden som görs i samband med budgetpropositionen. Offentlighetsprincipen gäller. Generaldirektör och styrelse utses av regeringen. Affärsverk styrs ytterst av riksdagen. Regeringen
styr genom sina ställningstaganden i budgetpropositionen, särpropositioner, regleringsbrev och genom årlig resultatdialog med generaldirektör och styrelse.
Genom åren har frågan om affärsverkens vara eller inte vara och vilka myndigheter som ska omfattas
av detta diskuterats och utretts. Idag är det endast tre myndigheter som drivs i form av affärsverk. I
SOU 2008:53 konstateras att ”det faktum att det finns så få affärsverk och att antalet under senare år
stadigt har minskat gör att själva organisationsformen blir allt mer udda inom den svenska statsförvaltningen.” En organisationsform som omfattar få verksamheter har därigenom svårare att utveckla
former för styrning och utveckling. Samma utredning pekade även på att fördelar med affärsverksformen som att ”den innebär ett effektivt och ändamålsenligt sätt att finansiera en verksamhet som till
största delen finansieras med avgifter direkt från brukarna. Möjligheten att över tid disponera eventuella över- och underskott i verksamheten är ändamålsenlig för den typ av verksamhet som Sjöfartsverket bedriver. ”
Sjöfartsverket blev affärsverk så sent som 1987. Motiven för att verket skulle drivas inom ramen för
affärsverksformen var bland annat att verket skulle ha möjlighet att finansiera investeringen i isbrytningsfartyget Oden.
I SOU 2008:53 slår utredningen fast att vid en jämförelse med de verksamheter som tidigare har varit
affärsverk kan konstateras att Sjöfartsverket över tiden har varit ett av de affärsverk som i minst utsträckning utnyttjat den större frihet som affärsverksformen möjliggör. Verket har också haft en relativt liten andel konkurrensutsatt verksamhet jämfört med andra affärsverk. Den organisatoriska graden av frihet som finns för affärsverk i fråga om att bilda dotterbolag och uppträda som en koncern
har likaledes utnyttjats i mycket begränsad omfattning när det gäller Sjöfartsverket. Inte heller skiljer
sig de finansiella befogenheterna och graden av frihet som Sjöfartsverket i praktiken utnyttjar avsevärt
från dem som gäller för avgiftsfinansierade verksamheter som bedrivs i myndighetsform.
I Prop. 2008/09:35 närmar sig regeringen ambitionen att de fyra transportslagen ska inordnas under
Trafikverket. Regeringen pekar på att en översyn av verksamheter, myndigheter och organisationsform behövs för att stödja det trafikslagsövergripande synsättet och öka effektiviteten i förvaltningen.
Den vid det tillfället nybildade myndigheten Transportstyrelsen fick ta över delar av Sjöfartsverket med
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motiveringen att med den nya myndigheten skapas bättre förutsättningar för en myndighet som kan
minska transportsektorns negativa klimatpåverkan.
Regeringen ville även se en översyn av vissa verksamheter och funktioner hos myndigheterna inom
transportsektorn - Vägverket, Banverket Sjöfartsverket och Luftfartsverket. Översynen syftar till att
finna de lösningar som bäst stödjer ett effektivt utförande av statens uppgifter inom transportområdet
och som leder till att medborgare och näringsliv sätts i centrum, att det trafikslagsövergripande synsättet stärks i planeringsprocessen, samt att övriga verksamheter bedrivs på ett effektivt sätt. Regeringen menade även att ”de viktigaste förändringar som behöver genomföras i förhållande till tidigare
planeringsomgångar är en tydligare trafikslagsövergripande ansats Allt för att öka möjligheterna för
transportköpare och resenärer att välja klimateffektiva transporter och resor. Allt detta är nu 10 år
sedan.
Sjöfartsverket är unikt i europeisk kontext i dess egenskap av affärsverk. Verket finansieras idag till
cirka 70 procent av avgifter som tas ut av brukarna och till cirka 30 procent av anslag och övriga intäkter
(Sjöfartsverket, 2018). Inom Europa är det enbart Finland som har en liknande modell, men där ligger
sjöfarten under motsvarigheten till Trafikverket. Det ska noteras att även i Finland har antalet affärsverk minskat. Sveriges nuvarande system snedfördelar eftersom andra trafikslag, som exempelvis väg
och järnväg, i högre utsträckning gynnas från statligt håll än vad som är fallet för sjöfarten. En stor del
av kostnaderna betalas idag av branschens aktörer, redarna och handelssjöfarten, vilket skiljer sig från
andra trafikslag som enbart i särskilda fall tar ut avgifter av brukarna, exempelvis i form av trängselskatt
för bilister i syfta att finansiera enskilda större investeringar.
Riksrevisionen har granskat regeringens styrning av de tre kvarvarande affärsverken med avseende på
om styrningen är utformad i förhållande till affärsverkens särart. Den sammanfattande slutsatsen är
att:
- Regeringen inte i tillräcklig utsträckning har utvecklat och anpassat styrningen av affärsverken
till verksamheten i dess nuvarande form och till dess framtida utmaningar.
- Det finns behov av ställningstaganden för att göra styrningen av affärsverksformen mer tidsenlig och effektiv.
- De många undantag och tillägg som gäller för affärsverken innebär att det är svårt att få en
överblick över det regelverk som styr dem.
- Riksrevisionen bedömer att affärsverkens verksamheter borde kunna bedrivas i vanliga förvaltningsmyndigheter.
Regeringen instämmer dock inte i Riksrevisionens sammanfattande slutsats och ser inte behoven av
att anpassa styrningen. (Riksrevisionen, 2018)
En ohållbar ekonomisk situation
Sjöfartsverket har sedan ett antal år tillbaka en mycket svag finansiell ställning. Enligt Sjöfartsverkets
principer för beräkning av anslagsfinansieringen uppgår underfinansieringen till ca 216 mkr/år (2018).
En del i problemet är att anslagen inte räknas upp med sedvanlig pris- och löneomräkning, vilket i
praktiken innebär att anslagen urholkas från år till år. Sjöfartsverkets totala kostnader uppgick år 2017
till 2,3 miljarder. Av dessa avsåg ca 420 mkr myndighetsuppgifter och overhead, varav 120 miljoner var
ränteomräkning av pensionsskulden. (Sjöfartsverket, 2018)
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Förutom den successiva urholkningen av anslagen står orsakerna delvis att finna i ett antal faktorer
som ligger utanför Sjöfartsverkets kontroll. En viktig förklaring är den sjunkande realräntan, som har
inneburit ökade kostnader för pensionsskulden. Sammantaget har pensionsskulden under de senaste
tio åren ökat med över en miljard enbart till följd av ändrade beräkningsgrunder. Under senare år har
dessutom perioder med sjunkande godsvolymer, minskat antal lotsningar samt svårare isvintrar påverkat resultatet negativt. Samtidigt har en mängd nya obligatoriska kostnadsdrivande regler och krav
och restriktioner i affärsmöjligheter på grund av till exempel konkurrensregler inneburit negativ resultatpåverkan.
Om inga åtgärder vidtas kommer Sjöfartsverkets fasta egna kapital att vara till hälften förbrukat år
2020. Detta motsvarar en obeståndssituation för ett bolag. År 2022 kommer det egna kapitalet att
vara negativt och på sikt kommer lån att behöva upptas för att finansiera löpandet drift. (Sjöfartsverkets anslagsframställan 2019-2021)
Tre alternativ för framtidens Sjöfartsverk
För några år sedan gjordes en utredning om Sjöfartsverkets roll och förslag till framtida organisationsform (SOU 2008:53). Ett av utredarens förslag innebär att Sjöfartsverkets verksamhet fortsättningsvis
bör bedrivas i myndighetsform och inte som i dag som affärsverk. Utredaren föreslår att stora delar av
produktionsverksamheten avvecklas och ersätts med upphandlad verksamhet, vilket skulle leda till att
verket utvecklas mot en myndighet där sektorsrollen och beställarrollen är i fokus i högre utsträckning
än i dag. De delar av verket som i störst utsträckning är affärsdrivande kommer då inte att finnas kvar.
I utredningen framgår slutsatsen att ”En logisk konsekvens av dessa förändringar är enligt min uppfattning att Sjöfartsverket ska övergå från att vara ett affärsverk till att bli en förvaltningsmyndighet.”
(SOU 2008:53).
Nationella kommittén för hållbar sjöfart anser att det vore rimligt att se över Sjöfartsverkets struktur
och anser att någon form av uppdelning av verksamheten hade varit sund, i linje med förslaget som
presenteras i SOU 2008:53. Vi ser tre möjliga alternativ för vägen framåt, vilka illustreras nedan.

Behåll nuvarande modell.

Dela upp verket i två, en
myndighetsdel och en
brukarfinansierad del.

Omvandla till myndighet.
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Av dessa tre scenarier anser Nationella kommittén för hållbar sjöfart att det rimligaste alternativet är
att dela upp Sjöfartsverkets verksamhet i två delar, en ren myndighetsdel som är anslagsfinansierad
och en del som består av tjänster som finansieras av de som använder dem och som därmed i princip
skulle kunna konkurrensutsättas på en fri marknad. De skulle samtidigt vara valbara att ta del av, vilket
inte är fallet idag. Till exempel skulle lotsning, fritidssjöfart, fyrar, hamnar, rederiet, sjömätningen etc.
inte behöva vara kopplat till, eller enskilt tillhandahållet av, verket då det är tjänster och service som
borde kunna vara valfria i någon mån att använda sig utav.
Fördelen med att även Sjöfartsverket skulle vara en anslagsmyndighet är att finansieringen sannolikt
blir mer rättvis och rimlig i förhållande till andra trafikslag. Idag är till exempel väg och järnväg till stor
del finansierat av statliga medel, medan Sjöfartsverket till cirka 70 procent är finansierat av brukarna,
det vill säga branschens aktörer. Trafikslagen behandlas därmed inte lika. Det skapar en orättvisa i
systemet.

Sjöfartsverket
idag

En myndighetsdel
finansierad av
staten

En
brukarfinansierad
del

De tjänster som Sjöfartsverket utför kan delas upp i myndighetstjänster och kringtjänster som inte är
myndighetsutövning enligt nedan.

Myndighetstjänster
Isbrytarassistans
Isbrytare som forskningsfartyg
Sjö- och flygräddning
Djupdata - detaljerad djupinformation
Sjömätning (Främst krav från EU)
Fartygstrafikdata och statistik (RAIS)
Havsgränser
Karttjänster
Licenser sjökort
Vind- och vatteninformation
Nyttjanderätter sjökort
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Kringtjänster
Bevakningstjänst
Nautisk utbildning
SAR-utbildning
Service på sjösäkerhetsanordningar
Simulering
Sjökortsdata
Sjömansservice
Sjötransporter
Specialkartor
Strömmad AIS-data
STS-operationer
Öppen sjölotsning/Deep Sea Pilotage
I dagsläget är verksamheten dessutom relativt bakbunden på grund av styrningen uppifrån, vilket har
lett till ett cementerat läge. Nuvarande regelverk hindrar utvecklingen som man skulle behöva genomföra, som Nationella kommittén för hållbar sjöfart upplever det. En anledning till detta är att sjöfartsfrågan ligger hos tre olika instanser; Transportstyrelsen, Trafikverket och Sjöfartsverket, det saknas en
enskild huvudman och därmed ett helhetsansvar. Trafikverket har alla slag av trafik, ändå ligger mycket
av ansvaret på Sjöfartsverket vilket innebär dubbla instanser.
Sjöfarten behöver mer investeringsmedel, och det skulle man sannolikt få om man var en renodlad
myndighet och inte brukarfinansierat i samma utsträckning. ISEA & Svensk Sjöfart skriver i en rapport
från 2017 att ”Åtgärder som kan öka svensk sjöfarts konkurrenskraft är att öka statligt ekonomiskt
stöd till Sjöfartsverket för utveckling och underhåll av infrastruktur kopplat till sjöfart, så att avgifter
kan sänkas istället för att höjas.” Staten har under en längre tid valt att prioritera andra infrastruktursatsningar som de på väg och järnvägsspår. Det är mycket fokus på just väg och järnväg. Vill man öka
Sveriges konkurrenskraft måste sjöfarten vara lika viktig och prioriterad som de övriga trafikslagen.
Inte minst om man vill nå de transportpolitiska målen (Prop. 2008/09:93). Enligt Trafikanalys rapport
(2018:8) om uppföljningen av de transportpolitiska målen, finns 2017 ”ingen tendens till överflyttning
av godstransporter mot de mer energieffektiva trafikslagen sjöfart eller järnväg. Detta trots att arbetet
med persontransportarbetet med bantrafik ökat något under de senaste åren. ”Trafikanalys påpekar
även att ”det mesta tyder på att transporternas påverkan på naturmiljön inte utvecklats på något avgörande sätt sedan målen antogs.” Det vill säga sedan 2008/09.
Det finns heller ingen långsiktighet i vem som ska betala för Sjöfartsverkets investeringar, till exempel
våra isbrytare. Detta är skadligt för Sveriges konkurrenskraft. Med bakgrund i detta samt i Riksrevisionens utlåtande anser Nationella kommittén för hållbar sjöfart att det krävs ett omtag gällande Sjöfartsverkets verksamhet.
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Slutsats om sjöfartens organisation
Affärsverksformen saknar tydliga argument för varför den utgör Sjöfartsverkets nuvarande struktur.
Nationella kommittén för hållbar sjöfart har under sitt arbete stött på att det dolda argumentet för att
behålla affärsverket verkar vara att det kostar att göra sig av med det. Det officiella argumentet är att
det ger en ökad frihetsgrad, vilket vi, och andra granskande aktörer som tidigare nämnts, inte upplever
stämmer. Anledningen till att det skulle kosta att reformera är framför allt att verket under åren 20072018 haft ett resultattapp på 1,1 miljarder ackumulerat på resultatet enbart som en följd av pensionsskuldens ränteeffekter (Sjöfartsverket, 2018). Om verket blev en myndighet skulle denna behöva införlivas i statens egna balansräkning, vilket såklart inte är lockande ur en politisk aspekt.
Nationella kommittén för hållbar sjöfart har efter sin granskning landat i att det vore positivt att reformera nuvarande Sjöfartsverk, i linje med förslagen från såväl Riksrevision som Statens offentliga utredning. Man har sagt länge att Sjöfartsverket behöver reformeras – vår samlade bedömning är att nu
är det dags att skrida till handling. Det finns en tydlig samsyn gällande detta, så det är anmärkningsvärt
att detta ännu inte skett. Kommitténs bedömning är att det vore rimligt att dela upp verket i två delar,
en myndighetsdel och en del som består av de kringtjänster som borde kunna vara valbara att använda
sig av och därmed betala för, som är helt finansierad av brukarna.
Det transportslagsövergripande arbetssättet som var intentionen har tappats bort, sjöfarten hamnar
lite utanför. Trafikslagen borde behandlas lika. Sjöfarten behandlas i nuläget inte som en naturlig del
av den nationella infrastrukturen vilket den faktiskt är. Detta var också var intentionen när man gjorde
översynen och bildade Transportstyrelsen. Orsaker till detta skulle kunna vara dels Sjöfartsverkets
pensionsskuld som inte var politiskt gynnsam att realisera i den statliga balansräkningen, dels att man
ville att aktörerna själva skulle stå för vissa kostnader. Sammanfattande kommentarer;
-

Sjöfartsverket bör reformeras och moderniseras
En uppdelning i vad som är infrastruktur och vad som är kringtjänster är angeläget
Sjöfarten behöver ytterligare investeringsmedel
Det krävs ett omtag gällande Sjöfartsverkets verksamhetsstyrning och den ekonomiskt ohållbara situationen.
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SJÖFARTSVERKETS AVGIFTSMODELL OCH MILJÖINCITAMENT
Sjöfartsverket lanserade den 1 januari 2018 en ny avgiftsmodell som har fått ett varierat mottagande.
Bakgrunden är att regeringen gett Sjöfartsverket i uppdrag att säkerställa att verket har en ekonomi i
balans genom att utarbeta en ny avgiftsmodell. Sjöfartsverket har själva definierat två̊ ytterligare syften. Dels att göra avgiftsmodellen enklare och mer transparent, dels att utforma avgifterna så att de
ger incitament till rederier att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Det tidigare avgiftssystemet hade
varit i kraft sedan 2005.
Förslaget till nytt farledsavgiftssystem utgår, liksom i nuvarande system, från en fartygsavgift baserad
på fartygets storlek, och en godsavgift baserad på̊ fartygets last. Därutöver föreslås en ny passageraravgift, som baseras på antalet passagerare som fartyget medför. Passageraravgiften är ny och fanns
inte i tidigare system. Förslaget omfattar även en särskild så kallad beredskapsavgift, som av Sjöfartsverket presenteras som en farledsrelaterad avgift.
Beredskaps- och den fartygsbaserade avgiften baseras på fartygets nettodräktighet uppdelat i nettodräktighetsklasser. För inrikes trafik tas den godsbaserade avgiften ut endast för lastat gods. För fartyg
som enbart lastar eller lossar utrikesgods tas bara beredskaps- och fartygsbaserade avgiften ut för
första anlöpet. Fartygen betalar full beredskaps- och fartygsbaserad avgift för de två första anlöpen
varje månad. För det tredje anlöpet samma månad betalar fartyget enbart 75 %, för det fjärde anlöpet
50 % och det femte anlöpet 25 %. För fartygets sjätte anlöp betalar fartyget ingen beredskaps- och
fartygsbaserad avgift, detta gäller även för resterande anlöpen den månaden. Den godsbaserade avgiften tas ut med 2,35 kr per ton gods och med 1,18 kr för så kallat lågvärdigt gods. För fartyg som
transporterar passagerare tas passageraravgiften ut med 1,77 kr per passagerare (Sjöfartsverket,
2018).
Farledsavgift betalas i Sverige till Sjöfartsverket. Även i Finland betalas farledsavgift, men avgiften är
betydligt lägre än i Sverige. I andra europeiska länder är farledsavgift ovanligt. Sjöfartsverket införde
en ny avgiftsmodell i Sverige 2018, vilken för de flesta fartyg innebar en höjd avgift. Sjöfartsverkets
verksamhet finansieras till större delen (ca 70 procent enligt Sjöfartsverket) av aktörerna själva genom
avgifter, där farledsavgift utgör en stor del. Detta kan jämföras med järnväg- och vägtransporter där
staten till större delar finansierar utbyggnad och underhåll av vägar. (ISEA & Svensk Sjöfart. 2017)
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Miljödifferentiering i avgiftsmodellen
Tidigare har Sjöfartsverket erbjudit reduktion på delar av farledsavgiften för fartyg som släpper ut en låg mängd kväveoxid. I föreskriften som trädde i kraft den 1 januari 2018 så erbjuder Sjöfartsverket en avgiftsreduktion på den fartygsbaserade avgiften
för fartyg som uppnår minst 75 verifierade poäng av maximalt
150 i Clean Shipping Index (CSI). Anlöpsavgiften är indelad i fyra
olika miljöklasser. Indelningen är baserad på fartygets verifierade poäng enligt Clean Shipping Index (CSI). Om det verifierade
värdet är mindre än 75 (D) eller om fartyget inte har någon poäng (E) betalar de 100%. Fartyg med CSI poäng mellan 75–99 (C)
betalar 90%, 100–124 (B) betalar 30% och 125–150 (A) betalar
10% av avgifterna. (Sjöfartsverket, 2018)

Clean Shipping Index omfattar sex parametrar;
1. Koldioxidutsläpp
2. Utsläpp av kväveoxider
3. Utsläpp av svaveloxider
4. Utsläpp av luftburna partiklar
5. Kemikalieanvändning
6. Vatten- och sophantering
(Clean Shipping Index, 2018).

Det är dock endast en del av avgifterna som är miljödifferentierade (fartygsavgiften). Avgifter baserade på fartygets last (gods
och passagerare) samt beredskapsavgifter utgår lika för alla fartyg oavsett deras miljöpåverkan. Rabatten per fartyg minskar
dessutom i den nya avgiftsmodellen, till följd av att fler fartyg får
rabatt. (Trafikanalys, 2017) Trafikanalys skriver också i sin rapport att ”Vi noterar i det här sammanhanget också att rabattens storlek inte bara beror på åtgärden i
sig utan också ”var på skalan” fartyget befinner sig. Ett fartyg som bara vidtar maximal kväveoxidrening får 30 poäng vilket inte kvalificerar för någon rabatt alls. Mer sannolikt är ett sådant fartyg,
med de miljöambitionerna, snarare skulle befinna sig i de bättre klasserna” (2017).
En snedvriden modell
Nationella kommittén för hållbar sjöfart menar att avgiftsmodellerna inte hänger med i relation till
utsläppen. De gynnar inte tillräckligt de aktörer som väljer hållbarhet i varierande utsträckning, vilket
även Trafikanalys påpekar (2017). I något fall har den nya modellen till och med lett till väsentligt sämre
förmåner för vissa aktörer som fattat hållbara val (Sjöfartsverkets svar till remissinstanserna, 2017).
Vidare visar modellen för miljödifferentieringen på flera brister. För det första anser vi att den miljödifferentierade andelen av avgiften är allt för liten för att verkligen göra någon stor skillnad. För en
aktörs verksamhet är det endast ca 5 procent utav den totala avgiften som kan påverkas med hjälp av
miljöförbättrande åtgärder. De skriver följande i sitt remissvar till Sjöfartsverket; ”vi ställer oss mycket
frågande till om detta verkligen kan anses stimulera gröna initiativ i den utsträckning som det behövs.
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Miljöförbättrande åtgärder ombord på ett fartyg är ofta en mycket kostsam historia och de besparingar som kan göras på avgiften genom att höja sitt fartyg i klass kan knappast anses locka till några
större investeringar”. (HH Ferries, nuvarande ForSea, i remissyttrande till Sjöfartsverket, 2017) Även
Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk, Sveriges Hamnar, Näringslivets regelnämnd, Transportstyrelsen, Ostkusthamnar, PREEM, Regelrådet, ShoreLink AB och SPBI har under remissrundan konstaterat att förslaget
kring nya miljöincitament inte är tillräckligt genomarbetat samt att konsekvensutredningen inte är tillräckligt utförlig. Bland annat skriver Preem i sitt remissyttrande att ”Fartyg som redan genomfört stora
investeringar i miljöförbättrande åtgärder missgynnas.” (Preems remissyttrande till Sjöfartsverket,
2017)
Sjöfartsverket bemöter detta med att: ”Tanken med Clean Shipping Index var att branschen själva
skulle ha inflytande över utvecklingen av indexet och viktningen av det. Det initiala upplägget var alltså
bara en start. Vi hoppas tillsammans med branschen kunna ta fram en modell som fler kan ställa sig
bakom och som ger en starkare miljöstyrning, gärna tillsammans med andra styrinstrument då Sjöfartsverkets avgifter endast står för ca 6 % av fartygens kostnader och miljöstyrningsdelen idag endast
står för 10 % av denna.” (Sjöfartsverkets svar till remissinstanserna, 2017)
Trafikanalys har på uppdrag av regeringen tittat på miljökonsekvenserna av Sjöfartsverkets nya avgiftsmodell; Miljökonsekvenser av nya farledsavgifter 2017:9. Utifrån det underlag som Sjöfartsverket har
presenterat, menar Trafikanalys att miljödifferentieringen i det nya farledsavgiftssystemet inte ger förutsättningar för att åstadkomma en bättre miljö- och klimatnytta. Incitamenten i tidigare styrning är
små, med det nya bredare miljöindexet blir de än mindre. I det föreslagna systemet är dessutom en
mindre del av avgifterna miljödifferentierade än i dagens system. Den nya miljöstyrningen innebär att
incitamenten att särskilt åtgärda kväveoxidutsläpp minskar, samtidigt som incitament att åtgärda annan miljöpåverkan skapas. Bidraget till varje enskild miljöåtgärd är dock mindre än tidigare. Den lägre
kostnadstäckningen gör att incitamentet helt enkelt blir för litet för att motivera investeringar och
andra åtgärder i miljösyfte. Särskilt angelägna, ofta mer kostsamma, miljöåtgärder riskerar därmed att
utebli. Bland annat färjerederier menar att förändringen innebär att det blir mer lönsamt att stänga av
katalysatorer, än att ta de ökade driftskostnaderna och försöka kvalificera sig för miljöklassrabatter.
(Trafikanalys, 2017)
Vi kan därtill inte utesluta att de föreslagna avgiftsförändringarna medför en risk för överflyttning till
väg, i vissa områden och för vissa typer av sjötransporter. Det gäller till exempel den sjöfart som sker
på inre vattenvägar samt kustnära sjöfart som går i slingor längs kusten. För denna sjöfart utgör farledsavgifterna nämligen en betydande andel av de totala transportkostnaderna, och den nya modellen
innebär att avgifterna höjs. Samtidigt är denna trafik konkurrensutsatt gentemot väg, eftersom väg
utgör ett högst reellt alternativ. ”Vi har därför även svårt att se hur det nya systemet ska kunna bidra
till regeringens övergripande mål att flytta långväga lastbilstransporter till sjöfart”, skriver Trafikanalys.
Ett färjerederi uppger att med det nya miljöindexet kommer rederiets samtliga fem fartyg att kvalificera sig till minst miljöklass C. Två av fartygen kommer att konverteras till batteridrift och hamnar då i
miljöklass A. Men i jämförelse med de avgifter rederiet betalar i dag kommer kostnader för farledsavgifter, trots stora miljöinvesteringar (i de två eldrivna fartygen), att öka med närmare 9 miljoner kronor
om året, motsvarande en ökning på ca 35 procent. Rederiet har också gjort beräkningar av kostnader
för att uppgradera de tre övriga fartygen till högre miljöklasser. Detta måste ske genom att öka
poängen inom kategorierna CO2, SOx eller kemikalier, där endast åtgärder för att minska kemikalier
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ombord bedöms som ett ekonomiskt försvarbart alternativ. Däremot skulle till exempel byte till
miljömässigt sämre bränsle till en lägre driftskostnad ge ekonomiska fördelar, trots den lägre miljöklassen och den högre farledsavgift som ett bränslebyte skulle medföra. (Trafikanalys, 2017)
Fartyg i ett annat färjerederi som drivs med LNG hamnar i miljöklass A. Incitamenten att göra ytterligare investeringar i miljö- och klimatförbättrande åtgärder försvinner därmed. Trots att fartyget klassas i miljöklass A beräknas fartyget, enligt rederiet få höjda avgifter med närmare 65 procent, främst
till följd av beredskapsavgiften och passageraravgiften. (Trafikanalys, 2017)
Bland transportköparna noterar vi en ökad oro för att inte kunna välja båt framför väg. Organisationen
Industrinäringen i Vänernregionen uppger att ökade transportkostnader kan innebära att de lägger
över transporterna på lastbil. En annan transportköpare, Svenska Foder, uppger att man skulle
överväga att istället ta in gods via Uddevalla, för vidare transport med lastbil till anläggningen i Hellekis.
Gruvföretaget Zinkgruvan Mining, som årligen skeppar metallslig med 55 till 60 fartygsanlöp från Otterbäcken till europeiska hamnar, skulle överväga lastbilstransporter med utskeppning från Uddevalla
eller Östersjöhamnar. Setra Group menar att stora fraktprisökningar för sjötransporter från Vänern till
Storbritannien skulle eliminera denna sträcka som ett tänkbart transportalternativ till förmån för
transporter på väg. Ett mellanstort tankrederi påpekar att CSI-indexet, i vissa delar, endast premierar
100 procents uppfyllnad av indexets olika parametrar vilket inte uppmuntrar till investeringar i gradvisa förbättringar i fartygens miljöprestanda. Vidare konstateras att kostnaden för certifiering och investeringskostnader för att kvalificera sig till högre miljöklasser troligtvis överstiger vinsten från den
ökade rabatten. Det är först i de högsta klasserna som det enligt detta rederis mening kan finnas incitament till investeringar. (Trafikanalys, 2017)
Sjöfartsverket skriver att deras miljöincitament baseras på ett ”malus pay” system, vilket betyder att
om fler omfattas av systemet och får sänkta avgifter, måste de övriga fartygen öka sina avgifter för att
bekosta detta. De hävdar därför att det måste ske ”en balansering mellan hur många fartyg som inkluderas och risken att ökade avgifter skulle kunna minska Sveriges tillgänglighet till sjötransporter.” (Sjöfartsverkets svar till remissinstanserna, 2017)
Trafikanalys lämnar två olika förslag till hantering av frågan om framtida farledsavgifter. 1) Ta fram
mer underlag om hur en ny avgiftsmodell kan utformas för att ge effektivast möjliga miljöstyrning. En
sådan utredning bör omfatta en närmare analys av konkurrensförutsättningarna inom marknadens
olika segment samt behovet av åtgärder för att underlätta en fortsatt utveckling av överflyttning av
gods från väg till sjöfart. 2) Rikta in miljödifferentieringen huvudsakligen eller uteslutande på reducering av kväveoxider. En miljöstyrning med större tyngd på allvarligare miljöpåverkan från sjöfarten,
såsom utsläpp av kväveoxid, ger större miljöincitament till rederier vilket ökar förutsättningarna till
bättre miljöeffekt.
Affärsmodellen måste justeras för att kunna gynna de miljövänliga aktörerna och sätta tryck på de som
har en miljöresa kvar att göra. Det räcker inte med intern omfördelning inom verket – det måste
komma medel utifrån för att skapa bättre miljöincitament eftersom verket som tidigare nämnts är
underfinansierat. Regeringen har varit tydlig med att fossilberoendet i transportsektorn behöver brytas. De ekonomiska styrmedlen bör i möjligaste mån stödja en sådan utveckling. (Den nationella godsstrategin, 2018)
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Sjöfartsverket gör en översyn
Efter den omfattande kritiken från branschen har nu Sjöfartsverket meddelat att man gör en översyn
av miljöincitamenten i avgiftsmodellen. ”Vi kommer att avvakta eventuella förändringar till dess att vi
kunnat genomföra en utvärdering med ett helt kalenderår som underlag”, säger Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket i ett pressmeddelande (2018). Sjöfartsverket kontrollerar, som tidigare
nämnt i rapporten, idag fartygens miljöprestanda genom det upphandlade indexet Clean Shipping Index (CSI). Under 2019 kommer en ny upphandling av miljöindex att genomföras, enligt Sjöfartsverket.
En uppdelning av farledsuppgifterna
Farledsavgifterna går idag till viss del till rena myndighetstjänster som borde bekostas av anslag och
inte av privata aktörer, och till viss del till tjänster utöver själva farleden som borde kunna vara valfria
att använda sig av anser Nationella kommittén för hållbar sjöfart. Detta har specificerats mer detaljerat
i tidigare avsnitt.
Om sjöfarten får ta del av infrastrukturmedel och att myndighetstjänsterna bekostas av staten rakt av,
och inte till stor del av aktörerna själva som idag, skulle avgifterna kunna sänkas betydligt. Sjöfartsverkets totala kostnader uppgick år 2017 till 2,3 miljarder. Av dessa avsåg ca 420 mkr myndighetsuppgifter
och overhead, varav 120 miljoner var ränteomräkning av pensionsskulden. En del i problemet är att
anslagen inte räknas upp med sedvanlig pris- och löneomräkning, vilket i praktiken innebär att anslagen urholkas från år till år. Enligt Sjöfartsverkets principer för beräkning av anslagsfinansieringen uppgår underfinansieringen till ca 216 mkr/år (Sjöfartsverket, 2018). Om ytterligare kostnader skulle anslagsfinansieras skulle farledsavgifterna förstås kunna sänkas ytterligare. Verket har till exempel argumenterat för anslagsfinansiering av isbrytningen, som kan jämställas med vinterväghållning. Kostnaderna för isbrytning uppgår med dagens fartygsflotta till ca 250 miljoner kronor för en mild vinter (Sjöfartsverket, 2018). Man kan likna det med snöröjning, inget som någon trafikant betalar extra för,
utan det sker i hela vägnätet genom gemensam finansiering. Ett annat exempel är sjö- och flygräddningen som skulle kunna vara en del av den allmänna räddningstjänsten då det till stor del är privatpersoner som utnyttjar den.
Redarna borde kunna välja om man vill köpa kringtjänsterna eller inte, enligt förslaget om en uppdelning av Sjöfartsverket som presenterats tidigare i rapporten. Med bakgrund av detta föreslår Nationella kommittén för hållbar sjöfart att man helt slopar avgiften för de aktörer som har den högsta miljöklassen, samt att man sänker avgifterna mer för de som gör någon insats för att minska sitt klimatavtryck. Alla ansträngningar för ökad hållbarhet i branschen bör löna sig. Redan idag är Vänerntrafiken
undantagen från farledsavgifter för inrikes transporter från sjöfarten. Undantaget har sannolikt ingen
påverkan på huvudparten av de befintliga transporterna i området eftersom dessa inte sker i inrikestrafik, vilket undantaget syftar till. Men mot bakgrund av de tydliga politiska ambitioner som finns
om att genom ökad sjöfart avlasta väg- och järnvägssystemen skulle det ge en viktig signal och stimulera till en sådan utveckling, menar Trafikanalys (2017:9). För att stimulera en sådan utveckling är Kommittén benägen att föreslå slopade avgifter enligt ovan. Regeringen har ju visat sig vara öppen för att
använda farledsavgifterna som styrmedel. ”Ekonomiska styrmedel, såsom farledsavgifter, bör användas på ett sådant sätt att incitament för miljöförbättrande åtgärder är tydliga och att de aktörer som
vidtar sådana åtgärder premieras. Regeringen är positiv till en mer styrande differentiering av avgifterna där så är möjligt och ändamålsenligt.” (Den nationella godsstrategin, 2018).
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Ytterligare sätt att utveckla sjöfartens roll i samhället
Utöver möjligheterna inom Sjöfartsverkets avgiftsmodell, i vilka ytterligare delar av sjöfartssystemet
kan vi finna medel som kan överföras så att situationen förbättras hållbarhetsmässigt och konkurrenskraftsmässigt? Det är ju inte bara farledsavgifterna som påverkar valet av transportslag och det finns
vidare samhällsnyttor som kan skapas om sjöfarten blir mer hållbar, inte minst i kommunernas hamnområden och längst kusterna.
Exempel på dessa områden är:
hamnarnas antal och ekonomi
optimerad infrastruktur vid omlastningar från och till väg och järnväg
olika möjligheter att finansiera infrastrukturen, t ex via energiskatt
analys av varuägarnas incitament att betala för gröna lösningar
ökade värden som skapas (t ex exploatering av attraktiva hamnområden) när man får bort
miljöbelastningarna
Enligt Sjöfartsverket (2016) behövs det en strategi som tydliggör statens ambitioner att realisera och
använda sjöfartens potential inom godstransporter. Strategin bör omfatta både inlands- kust- och närsjöfartens roll i transportsystemet och hamnarnas funktion i godstransportkedjan. Det bör tas fram en
handlingsplan och tillsättas en nationell samordnare som verkställer handlingsplanen. Samordnaren
tillträdde i februari 2019.
Staten kan också göra en fördjupad konsekvensanalys av Sjöfartsverkets nya avgiftsmodell och undersöka vilka effekter den får för ny och befintlig inlands-, kust- och närsjöfart och hur godsflödena påverkas. Utreda vilka styrmedel som ger bäst effekt för att minska tröskeleffekterna vid etablering av nya
transportupplägg med sjöfart.
• Tänkbara styrmedel kan vara tidsbegränsade undantag från farledsavgifter, räntefria statliga lån,
avskaffad stämpelskatt vid nyförvärv av fartyg, avskaffad skatt vid eldrift på fartyg eller ekonomisk
bonus till transportköpare som väljer sjöfrakt framför landtransporter.
• Skapa finansiella förutsättningar för att inom ramen för Sjöfartsverkets avgifter tillämpa effektiva
styrmedel. En ökad anslagsfinansiering bör övervägas för att undvika negativa effekter av en annars
nödvändig, kraftig avgiftsdifferentiering. Fortsätt att, inom ramen för pågående arbete hos Transportstyrelsen, utreda möjligheterna att tillämpa ett mer funktionsbaserat regelverk för lotsning.
• Stimulera och bidra med medel till forsknings- och demonstrationsprojekt inom bland annat persontransporter på vatten.
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Näringsliv, kommuner och fackförbund kan se över möjligheterna att utforma prismodeller i hamnarna
som stimulerar en överflyttning av gods från land- till sjötransporter. Se över möjligheterna att bättre
kunna anpassa arbetsavtalen efter hamnarnas och transportköparnas behov. Utveckla attraktiva
transportupplägg och förenkla för varuägare att köpa sjötransporter. Identifiera, säkra och vidareutveckla strategiska kajlägen för gods- och persontransporter, i synnerhet inom storstadsområdena.

Slutsats om avgiftsmodellen och miljöincitament
Att döma av de underlag Nationella kommittén för hållbar sjöfart funnit driver inte staten genom Sjöfartsverkets nya avgiftsmodell utvecklingen i rätt riktning och inte i tillräckligt hög fart. Branschens
aktörer pekar på att incitamenten för att övergå till mer hållbara alternativ minskar till följd av den nya
modellen. De som valt att gå mot en grön utveckling gynnas inte i tillräckligt hög utsträckning för att
genomföra nya investeringar eller attrahera andra att välja den vägen.
Transportköpare menar även att den nya avgiftsmodellen driver dem till att använda sig mer av vägtransporter framför att låta sitt gods gå sjövägen, vilket hade varit ett mer miljövänligt alternativ. Detta
lämnar mer att önska för att nå de nationella målen och de internationella avtalen vårt land undertecknat, och Kommittén anser att Sjöfartsverket måste reformera sin modell i syfte att bidra till klimatmålen. Inte motarbeta dem.
Kommittén är inte emot farledsavgifterna, men de ska gå till rätt saker och vara ett starkare och mer
effektivt grönt styrmedel som gynnar svensk sjöfartsindustri. Under slutet av 2018 beslutade Sjöfartsverket att höja farledsavgifterna ytterligare med 1,9 procent och lotsavgifterna med 5 procent. Detta
med motiveringen att bibehålla den servicenivå som handelssjöfarten efterfrågar samt att uppnå full
kostnadstäckning för lotsverksamheten. Detta stärker bara Nationella kommittén för hållbar sjöfart i
sin uppfattning att nuvarande modell behöver förändras. Sammanfattande kommentarer;
-

Sjöfartsverket måste gynna hållbara aktörer i högre utsträckning
Inför en diversifierad avgiftsmodell som tydligt gynnar hållbara aktörer
Slopad farledsavgift för de aktörer som har den högsta miljöklassen
Separera kostnaden för myndighetstjänster från farledsavgifterna
Den nya avgiftsmodellen driver aktörer till att välja vägtransport framför sjövägen tvärtemot
statens intentioner
Otydlig huvudman för sjöfartens frågor gör att handelns viktigaste transportslag har lägst prioritet
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SAMMANFATTNING AV RAPPORTEN
Fram till år 2050 bedöms de globala sjötransporterna öka med närmare 430 procent (International
Transport Forum). Sett till mängden gods som kan transporteras, är sjöfart ett miljöeffektivt sätt att
transportera gods på. En sorts kollektivtrafik för gods. Uppemot 85-90 procent av landets export- och
importgods transporteras till sjöss, vilket gör sjöfarten till det viktigaste trafikslaget för utrikeshandeln.
För vissa varor är sjötransporten det enda möjliga trafikslaget. Under perioden 1990–2012 ökade antalet utrikes tonkilometer med över 40 procent, och prognoserna pekar på att även mängden godstransporter via sjöfart kommer att öka. (PM till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029)
För godstransporter med start och målpunkt i Sverige ser bilden annorlunda ut. I inrikestrafiken dominerar de tunga lastbilarna. 2014 stod dessa för 88 procent av den fraktade godsmängden,
medan järnvägen stod för 9 procent och sjöfarten för 3 procent.
I regeringsuppdraget 2016 beskriver Sjöfartsverket att den största potentialen för att öka sjöfartens
andel av det nationella transportarbetet ligger i nya närsjöfartslösningar. Lösningar som knyter ihop
svenska inlands- och kusthamnar med andra europeiska hamnar. Transportavstånden är långa eller
medellånga, det totala transportarbetet är högt och de positiva effekterna vid en överflyttning blir
därmed signifikanta. Närsjöfarten kan med ett anpassat upplägg också hantera godstransporter med
start- och målpunkt i Sverige.
Riksdagen har beslutat om ett klimatmål för transportsektorn. Målet innebär att växthusgasutsläppen
ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. Sjöfarten har ledig kapacitet och kan
därmed snabbt vara en del av lösningen för att nå målet.
Sverige är det land i Norden som satsar minst på forskning och innovation inom sjöfartssektorn, både
i absoluta tal (5,5 miljoner euro) och per capita (0,55). Norge är det land som satsar mest, 16,8 miljoner
euro i absoluta tal, eller 3,2 per capita. (Lighthouse)
Trafikverket påpekar att det kommer att krävas omfattande satsningar på kunskapsutveckling, forskning och innovation om Sverige ska fortsätta att vara ett föregångsland i transportsektorn och kunna
anpassa infrastrukturen till framtidens digitala transportsystem. (PM till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029). Trafikverket gör bedömningen att den nivå som är fastslagen i den nationella
planen för 2014-2025, alltså ca 530 miljoner kronor per år, inte kommer att räcka för att lösa transportsektorns utmaningar. Nationella kommittén för hållbar sjöfart anser att det behövs långsiktiga
ramprogram för forskningsprojekt inom sjöfarten och utbyten mellan akademi och industri från doktorandtjänster till post-doc. Vinnova bör få i uppdrag att öronmärka resurser för ändamålet för att
säkerställa sjöfartens viktiga plats i ett hållbart transportsystem.
Nationella kommittén för hållbar sjöfart noterar att det inom sjöfarten inte sällan framkommer kritik
gentemot hur staten organiserar sjöfarten. Det framkommer ofta synpunkter på Sjöfartsverket som
affärsverk, vilket även framkom i Riksrevisionens granskning 2018. Sverige är i en internationell kontext närmast unikt i sin organisering av sjöfarten i ett affärsverk, dvs ett verk som till största delen
finansieras genom brukarna själva. Där är farleds- och lotsavgifter helt centrala. Redare som ställer om
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till mer av hållbar sjöfart vittnar om att de inte märker någon större skillnad i hur de stimuleras till mer
av detta eller huruvida de får några incitament alls. Det är dyrt att ställa om till mer hållbar sjöfart.
Kommittén har tagit fasta på att det måste bli en större skillnad mellan de som väljer att satsa på att
ställa om sin flotta och de som inte väljer att göra det. Sjöfartsverkets avgiftssystem kan här användas
för att skillnaden ska bli märkbar för den som väljer att satsa på att ställa om sin flotta.
Det nya systemet har fått kritik för att inte tillräckligt gynna dem som väljer hållbarhet i varierande
utsträckning. Sjöfartsverkets Clean Shipping index (CSI) är en bredare styrning där incitamenten blir
mindre och utspridda. Nationella kommittén för hållbar sjöfart är inte generellt sett emot farledsavgifter men tror att de kan användas på ett annat sätt. Vi tror att de skulle kunna differentieras ur miljösynpunkt. Vi uppskattar sjöfartens miljökostnad till 480 mkr per år när det gäller svavel- och kväveoxid samt växthusgaser. Vi tror att det skulle kunna hanteras genom systemet. Sjöfartsverket skulle
kunna ta in dessa medel och sedan återföra dem via investeringar för att på olika sätt skapa renare
havsmiljö. Miljöanpassade fartyg skulle i ett sådant scenario inte betala några farledsavgifter. Belastande fartyg skulle betala avgifter som kan gå till investeringar/subventioner i omställning av fartygsflottan eller miljöpassande åtgärder. Med mål om att ställa om fartygsflottan där de bästa fartygen får
en låg eller ingen avgift kan ändå ett avgiftssystem behållas som täcker kostnaderna för infrastrukturen.
I rapporten beskriver Nationella kommittén för hållbar sjöfart hur vi skulle vilja se en uppdelning av
Sjöfartsverket. Detta i en ren myndighetsdel och en del som består av de kringtjänster som borde
kunna vara valbara att använda sig utav och därmed betala för, som är helt finansierad av brukarna. I
det transportövergripande arbetssättet har sjöfarten hamnat lite utanför och behandlas inte som en
naturlig del av infrastrukturen, vilket var intentionen när man bildade Transportstyrelsen. Orsaker till
detta kan vara dels pensionsskulden på verket dels att man ville att aktörerna själva skulle stå för vissa
kostnader. Kommittén anser att Sjöfartsverket måste reformeras för att bättre bidra till klimatmålen.
Sverige är en sjöfartsnation. Nästan all vår export går sjövägen. Sjöfarten är också kollektivtrafik. När
Gröna Städer gav sig på att försöka ta fram en rapport kring hållbar sjöfart kan vi konstatera att en
reformering av Sjöfartsverket inte är en obetydlig del när det gäller att finna vägar fram för en mer
hållbar sjöfart. Kommittén pekar även ytterligare frågor som vi menar behöver belysas under ”Ytterligare sätt att utveckla sjöfartens roll i samhället”. Vi ser naturligtvis gärna att regeringen tar fram en
statlig utredning kring hållbar sjöfart som en av sina prioriterade uppgifter.
Vi har i rapporten försökt bidra med energi och kunskap för att våra beslutsfattare ska ta sig an frågan
om hur vi kan få en mer hållbar sjöfart och se att de system vi har för sjöfarten idag skulle behöva
reformeras så att vi tillsammans kan nå internationella överenskommelser om klimatmål samt våra
egna ambitioner i Sverige om att vara en ledande nation i klimatarbetet.
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NATIONELLA KOMMITTÉN FÖR HÅLLBAR SJÖFARTS FÖRSLAG
UTIFRÅN RAPPORTEN

Nationella kommittén för hållbar sjöfart har utifrån genomgången i denna rapport kommit fram till ett
antal förslag som bör genomföras omgående för att tillgodose de grundläggande behov som svensk
sjöfart och omställningen till en miljövänligare drift ställer. Dessa förslag är;
1. Regeringen tillsätter en statlig utredning om hur vi kan få en mer hållbar sjöfart
2. Regeringen möjliggör långsiktiga ramprogram för forskningsprojekt inom sjöfarten som
fokuserar på innovation och demonstration
3. Vinnova behöver få öronmärkta medel för forskning kring hållbar sjöfart
4. Reformera Sjöfartsverket i en myndighetsdel som är anslagsfinansierad och en del som
består av tjänster som finansieras av de som använder dem
5. Miljödifferentierade farledsavgifter där miljöpassade fartyg inte betalar farledsavgifter
och där de som ändå gör insatser för att minska sitt klimatavtryck märker detta i avgiftssystemen. Regeringen har uttalat att de aktörer som genomför miljöförbättrande åtgärder
premieras. Det måste få ett genomslag.
6. En ny avgiftsmodell ska driva aktörer att välja sjötransporter i högre utsträckning.
7. Sjöfarten behöver generellt sett mer investeringsmedel.
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BILAGA 1 – TABELLER SOM SAMMANSTÄLLER DET POLITISKA
ARBETET
Källa: Riksdagens webbplats

Tabell 1. Sammanställning av motioner som berör sjöfart i miljö- och jordbruksutskottet
2010–2014
2014–2018
Moderata samlingspartiet 1
4
Kristdemokraterna
0
3
Liberalerna
2
6
Centerpartiet
0
8
Sverigedemokraterna
0
2
Miljöpartiet
10
1
Socialdemokraterna
11
1
Vänsterpartiet
7
7

Tabell 2. Sammanställning av motioner som berör sjöfart i trafikutskottet.
Parti
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

2010–
2014
5
31
9
4
9
4
13
2
77

2014–
2018
4
22
3
12
14
11
27
10
103

Tabell 3. Sammanställning av motioner som berör sjöfart i näringsutskottet.
Parti
2010–2014
Vänsterpartiet
0
Socialdemokraterna 0
Miljöpartiet
1
Centerpartiet
0
Liberalerna
0
Kristdemokraterna 0
Moderaterna
0
Sverigedemokraterna 0
1

2014–2018
0
2
0
0
0
1
4
0
7
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Tabell 4. Sammanställning av motioner som berör sjöfart i skatteutskottet.
Parti
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

2010–2014 2014–2018
0
0
10
2
0
0
0
0
0
0
1
1
3
4
1
0
15
7

Tabell 5. Sammanställning av kommittémotioner som berör sjöfart.
Parti
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

2010–2014 2014–2018
5
0
14
0
6
0
0
4
0
9
0
4
0
14
0
7
25
37

Tabell 6. Sammanställning av skriftliga frågor som berör sjöfart.
Parti
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

2010–2014 2014–2018
1
1
16
3
0
1
0
6
1
8
1
2
1
22
0
3
20
46
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