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I december 2014 trädde nya regler i kraft angående inlandssjöfart (IVV) i Sverige. Utifrån detta har det 

uppstått ett behov att inkludera långsiktigt stabila kalkylvärden för IVV-fartyg i analysmetod och 

samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn, hädanefter kallat ASEK samt i Samgods. Dessa 

fartygstyper och kalkylparametrar finns idag representerade i Samgods, men inte i ASEK. I Samgods 

finns inlandssjöfart representerat som en egen fartygstyp med ett eget transportnät (Trafikverket, 

2016c). Samtidigt konstateras i Samgods-rapportens sammanfattning att kalkylvärden för 

inlandssjöfarten är osäkra då ingen trafik bedrivs. 

Det är en tydlig skillnad mellan IVV- och vanliga ”havsgående” fartyg, så kallade IMO1-fartyg, både regel- 

och konstruktionsmässigt. Det gäller bland annat hur fartyg skall vara konstruerade gällande stabilitet, 

brandskydd samt utrustade gällande livräddning, eldsläckning, radioutrustning, hur last hanteras samt 

hur resan planeras och leds. IVV-fartyg som endast ska trafikera inre vattenvägar där våghöjderna är 

låga har inte samma krav på skrov och konstruktion för att klara hårt väder eller höga vågor. IVV-fartyg 

antas även vara så pass nära land att de kan räkna med hjälp från räddningstjänst ifall brand sker. IMO-

fartyg måste kunna släcka själva. Därmed blir kraven på självhjälpsförmåga lägre vad gäller exempelvis 

bemanning och utrustning. IVV-fartyg trafikerar dock vatten som kan vara mycket smalt och strömt vilket 

ställer höga krav på motorstyrka och manövrerbarhet. Även bränslet skiljer sig från IMO-fartyg genom 

att IVV-fartyg använder samma diesel som lastbilar, och inte t.ex. MDO2 eller MGO3 som IMO-fartyg. 

Vidare är IMO-fartyg konstruerade för segling över stora öppna vatten, och har därför en konstruktion 

och skrovform anpassad efter detta. Fartygen har generellt stora svängradier. IVV-fartyg är 

konstruerade för transportuppdrag på floder, delvis smala, trånga och grunda sådana. Dessa fartyg har 

därför lägre djupgående samt ökad styrförmåga genom s.k. ”bow thrusters” vilket är propellrar framtill 

på fartyget som väsentlig ökar styrförmågan.  

Det är bl.a. ovanstående krav och egenskaper som gör att IVV-fartyg skiljer sig från oceangående fartyg 

och därigenom även har ett eget regelverk. Skillnader i kravbild och konstruktion mellan IMO- och IVV-

fartyg förklarar i sin tur skillnader i kostnadsparametrarnas värden  

Det huvudsakliga syftet med detta projekt är att beräkna samt rekommendera kalkylvärden avseende 

IVV-fartyg för ASEK och Samgods vilka så långt som möjligt är korrekta, relevanta och på ett rättvisande 

sätt återspeglar kostnadsstrukturen för dessa fartyg. 

Idag finns rekommendationer till kalkylvärden och -parametrar avseende IVV-fartyg i Samgods 

framtagna av WSP (WSP, 2015b). Dock saknas IVV-fartyg helt i ASEK:s underlag. 

Rekommendationerna framtagna av WSP gjordes på kort tid, varför det förelåg en önskan från 

Trafikverket att antingen verifiera dessa värden, alternativt föreslå justeringar/alternativa värden. 

Dessa kalkylvärden och parametrar behövs för att säkerställa att godsanalyser samt 
samhällsekonomiska analyser genomförs enligt Trafikverkets övergripande riktlinjer, dvs. är 
transparenta och med likvärdiga parametrar. Vidare med detta att kalkyler med IVV-fartyg blir jämförbara 
med kalkyler för andra transportlösningar. Här finns samtidigt ett latent problem. ASEK föreskriver t.ex. 
vissa enhetliga räntesatser, och avskrivningstider. Dessa kan avvika från de som tillämpas kommersiellt. 
Valet av transportmedel bestäms av de kommersiella villkoren. Detta kan medföra att 
Samgodsprognoser som vilar på ASEK-förutsättningar kan bli missvisande. 

Föreliggande rapport redovisar och presenterar ett antal kalkylparametrar för IVV på ett sätt som gör 

detta transportslag jämförbart med andra. De parametrar som ingått i uppdraget är: 

• Distansberoende kostnader 

• Tidsberoende kostnader 

                                                      
1 IMO = International Maritime Organisation  
2 MDO = Marine Diesel Oil 
3 MGO = Marine Gas Oil 
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• Lastnings- och lossningskostnader 

• Lastnings- och lossningstider 

• Positioneringskostnader 

• Operativa hastigheter  

 
Projektet är indelat i två delprojekt varav den första delen var att undersöka tillgången till sådana 

underlagsdata som behövs för att beräkna fram de ovan angivna kalkylparametrarna. Detta delprojekt 

har avrapporterats 2017-02-23 i rapporten ASEK-Samgods-värden inlandssjöfart (M4Traffic, 2017). 

Den andra delen av projektet, som redovisas i denna rapport, är framtagningen och beräkningen av 

dessa kalkylparametrar. Generellt gäller 2017 års prisnivå om inget annat anges i texten.  

I nedanstående Tabell 1 redovisas de gällande, och framtida, begränsningarna avseende fartygslängd, 

bredd och djupgående i, för IVV-fartyg, aktuella svenska farvatten (Sjöfartsverket, 2017a) 

(Sjöfartsverket, 2017b) (Sjöfartsverket, 2017c). 

Tabell 1 Maximal fartygsstorlek i olika slussar kopplade till IVV-vatten i Sverige (Sjöfartsverket, 2017a) 
(Sjöfartsverket, 2017b) (Sjöfartsverket, 2017c) 

 Längd [m] Bredd [m] Djupgående [m] 

Vänern och Trollhätte kanal* 87 12,6 4,7 

Mälaren via Södertälje – befintlig** 124 (135) 18 (19) 6,5 (6,8) 

Mälaren via Södertälje - utbyggd 200 23 7,0 

Mälaren via Hammarbyslussen*** 110 15 5,5 
* Efter särskild prövning av lotsområdet kan fartyg med en större längd över allt än 87 meter, en större bredd än 
12,60 meter eller med större djupgående än 4,70 meter få framföras i Trollhätte kanal. 
** Ett fartyg kan efter särskilt tillstånd av Sjöfartsverket få framföras i Södertälje kanal enligt de mått som är angivna 
inom parentes 
*** Större mått efter särskilt tillstånd av Stockholms hamnkapten 
 

Utifrån möjliga tillämpningar i svenska farvatten och ovan listade begränsningar avseende 

fartygsdimensioner föreslås nedanstående fartygsindelning. Dessa fartyg är idag standard i Europa och 

indelningen har tagits fram genom bl.a. diskussioner med de tyska och holländska konsulter. 

I Tabell 2 nedan redovisas de kategorier som rekommenderas och används i denna rapport.  

Tabell 2 Sammanställning över rekommenderade fartygstyper och -storlekar 

Namn Längd 
[m] 

Bredd 
[m] 

Djup-
gående 
[m] 

Max 
TEU 

Max_ton, 
torr bulk 
[ton] 

Max_ton 
flytande bulk 
[ton] 

Campine  63 7 2,5 32 800 850 

Europe vessel 85 9,5 2,5 90 1 350 1 450 

Large Rhine  110 11,4 3 200 2 750 3 000 

Extended large 
Rhine  

135 11,4 3,5 - 4 000 4 350 

Large Container 
vessel 

135 17 3,5 500 - - 

Two lighter 
pushing units 

172 11,4 4 - 5 500 - 

Coupled 
formation 

185 11,4 3,5 - 6 000 - 

 

Fartygskategorierna Campine och Europe vessel klarar båda Trollhätte kanal. Kategorien Large Rhine 

klarar Hammarbyslussen och Södertälje sluss i befintlig utformning. Kategorierna Extended large Rhine 

och Large Container vessel skulle även klara befintlig sluss i Södertälje med särskilt tillstånd. Övriga 

fartygskategorier kan inte tas in i Mälaren innan den nya slussen i Södertälje är färdigbyggd och tagen 

i bruk. Även med utbyggd sluss kommer inte de största fartygen in i Mälaren.  
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Föreslagen indelning utgår från den europeiska klassificeringen ECMT (INE/CEMT, 1992). Varför denna 

rekommenderas är huvudsakligen därför att majoriteten av de analyserade underlagen kategoriserar 

enligt detta system samt från diskussioner från intervjuerna med de tyska och holländska konsulterna.  

Då ingen IVV-trafik i ”europeisk” mening finns i trafik i Sverige idag beror på att Sverige är en liten 

marknad. Det är därför inte troligt att någon fartygstillverkare kommer att tillverka IVV-fartyg specifikt för 

den svenska marknaden. Detta innebär att de fartyg som kommer trafikera svenska inre vattenvägar 

kommer ha en, för svenska förhållanden, för stark motor installerad. Det skulle därför inte vara 

rättvisande att göra beräkningar avseende bränsleförbrukningen utifrån installerad maskineffekt och ett 

därefter ansatt effektuttag på 85 % som gjordes för IMO/Solas-fartygen. Effektuttaget kommer vara 

väsentligt lägre för IVV-fartygen i och med att fartygen kommer trafikera vatten som inte är vare sig så 

grunda, smala eller strömmande för att påverka effektuttaget/pådraget och därmed även 

bränsleförbrukningen.  

Rapportförfattarna har därför valt att utgå från de egna beräkningar som genomförts och att sedan 

justera dessa efter det effektuttag som enligt Plancos4 bedömning behövs för svenska förhållanden. 

Den installerade maskineffekt som beräknas med formeln (1) samt med data från IVR stämmer väl 

överens med de uppgifter avseende bränsleförbrukning som presenterats av den holländska 

underkonsulten. Dessa beräknade effektuttag avser normalförhållanden. Vid svårare förhållanden som 

is t.ex. kommer effektuttaget och bränsleförbrukningen öka. 

I tabellerna nedan redovisas bränsleförbrukningen respektive distansberoende kostnader för de i denna 

rapport föreslagna fartygsstorlekarna. För att erhålla de distansberoende kostnaderna har i ASEK 

angivet dieselpris på 6,82 kr/kg nyttjats som grund. Till detta har sedan 5 % för smörjoljor adderats, så 

att det nyttjade drivmedelspriset i beräkningarna är 7,16 kr/kg. Den operativa hastigheten är antagen till 

12 km/h och design speed satt till 13,9 km/h och samtliga fartyg har antagits vara fullastade. 

Tabell 3 Estimerad installerad effekt och distansberoende kostnad för torrbulk och container. Den nyttjade 
effekten är uppskattad gentemot Plancos effekt och formel (1). Prisnivå 2014 

Namn 
Längd 
[m] 

Storlek 
[dwt] 

Storlek 
[TEU] 

Skattad 
installerad 
maskineffekt 
[kW] 

Utnyttjad 
maskin-
effekt* 
[kW] 

Bränsle-
förbrukning 
[kg/km] 

Distans-
beroende 
kostnad 
[kr/km] 

Campine  63 800 32 381 186 3,1 22,20 

Europe 86 1 350 90 587 180 3,0 21,48 

Large 
Rhine  

110 2 750 200 1 054 196 3,3 23,39 

Extended 
large 
Rhine  

135 4 000 - 1 435 225 3,8 26,85 

Large 
Container 
vessel 

135 5 600 500 1 893 297 4,9 35,43 

Two lighter 
pushing 
units 

172 5 500 - 1 865 653 10,9 77,94 

Coupled 
formation 

185 6 000 - 2 003 663 11,1 79,13 

 

 

 

 

                                                      
4 Tysk konsultfirma, Planco Consulting GmbH 
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Tabell 4 Estimerad installerad effekt och distansberoende kostnad för flytande bulk. Den nyttjade effekten är 
uppskattad med användning av Plancos beräknade effekt för den givna fartygsklassen och formel (1). Den 
operativa hastigheten är satt till 12 km/h (6,5 knop) och design speed är satt till 13,9 km/h (7,5 knop). Prisnivå 
2014 

Namn 
Längd 
[m] 

Storlek 
[dwt] 

Storlek 
[TEU] 

Skattad 
installerad 
maskineffekt 
[kW] 

Utnyttjad 
maskin-
effekt* 
[kW] 

Bränsle-
förbrukning 
[kg/km] 

Distans-
beroende 
kostnad 
[kr/km] 

Campine  63 800 - 477 233 3,9 27,80 

Europe 86 1 350 - 675 207 3,5 24,71 

Large 
Rhine  

110 2 750 - 1 080 201 3,3 23,97 

Extended 
large 
Rhine  

135 4 000 - 1 383 217 3,6 25,89 

 

De tidsberoende kostnaderna redovisas i Tabell 5 till Tabell 8 nedan. Redovisningen görs uppdelat som 

flytande bulk eller torrbulk/container samt beroende på vilken drift som förutsätts för fartygen; 14- eller 

24-timmarstrafikering.  

De resultat som presenteras avseende personalkostnader bygger på beräkningar genomförda med 

arbetstider enligt gällande avtal för skärgårdstrafiken. Kostnaderna för personalkostnaden blir betydligt 

högre än motsvarande kostnader som beräknats av den nederländska konsulten avseende värden för 

den inhemska nederländska marknaden. Anledningen till detta är dels att gällande svenska avtal 

medger att färre arbetstimmar per år vilket kräver fler uppsättningar besättningar för att hålla ett IVV-

fartyg i drift under ett år. För 14-timmarsdriften behövs 2,9 besättningar vid förutsättningar enligt dagens 

avtal medan motsvarande siffra för de nederländska beräkningarna är 2 besättningar. För den 

kontinuerliga driften behövs 2,5 besättningar enligt de beräkningar som gjorts med förutsättningar enligt 

gällande avtal. I de nederländska beräkningarna antas 2 besättningar även för denna drift. 

Vidare går det även se skillnad i tillkommande avgifter och skatter mellan de beräkningar som gjorts 

inom projektet jämfört med de nederländska beräkningarna.  Enligt de nederländska kalkylerna antas 

18,5 % i sociala avgifter vilket kan jämföras med arbetsgivaravgifter om 31,42 % i Sverige samt 

tillkommande avgifter för försäkringar om 31 %. 

Kapitalkostnaderna varierar både över och under de beräknade värden som den nederländska 

konsulten tagit fram. Det går konstatera att nybåtspriser som finns tillgängliga via den nederländska 

konsulten har god överensstämmelse mot de tyska värden som använts vid beräkningar av 

kapitalkostnader inom projektet. 

Personalkostnaderna utgör den största andelen av de tidsberoende kostnaderna. Osäkerheter finns 

kring de kollektivavtal som styr möjligt arbetsuttag (vilka beror av arbets- och vilotider förläggning över 

dygnet) från besättningarna. Det finns idag inga avtal framtagna för personal på just IVV-fartyg då det i 

dagsläget råder osäkerhet kring hur denna trafik ska kategoriseras. Det finns även osäkerheter kring 

vilka bemanningskrav som kommer gälla på IVV-fartyg.  
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Tabell 5 Tidsberoende kostnader per drifttimme för torrbulk/container vid 14-timmars drift 

Namn Längd 
[m] 

Fartygs-
storlek 
[dwt] 

Fartygs-
storlek 
[TEU] 

Personal 
 [SEK/h] 

Kapital 
[SEK/h] 

Övriga 
tidsberoende 
[SEK/h] 

Totala 
tidsberoende 
[SEK/h] 

Campine  63 800 32 713 263 186 1 162 

Europe 86 1 350 90 713 397 282 1 391 

Large 
Rhine  

110 2 750 200 1 055 538 382 1 975 

Extended 
large 
Rhine  

135 4 000 - 1 055 605 429 2 089 

Large 
Container 
vessel 

135 5 600 500 1 055 654 464 2 174 

Two 
lighter 
pushing 
units 

172 5 500 - 1 711 486 345 2 542 

Coupled 
formation 

185 6 000 - 1 711 612 434 2 758 

 

Tabell 6 Tidsberoende kostnader per drifttimme för flytande bulk vid 14-timmars drift 

Namn Längd 
[m] 

Fartygs-
storlek 
[dwt] 

Fartygs-
storlek 
[TEU] 

Personal 
[SEK/h] 

Kapital 
[SEK/h] 

Övriga 
tidsberoende 
[SEK/h] 

Totala 
tidsberoende 
[SEK/h] 

Campine  63 800 - 713 311 221 1 244 

Europe 86 1 350 - 713 475 338 1 525 

Large 
Rhine  

110 2 750 - 1 055 617 438 2 110 

Extended 
large 
Rhine  

135 4 000 - 1 055 692 491 2 239 

 

Tabell 7 Tidsberoende kostnader per drifttimme för torrbulk/container vid 24-timmars drift 

Namn Längd 
[m] 

Fartygs-
storlek 
[dwt] 

Fartygs-
storlek 
[TEU] 

Personal 
[SEK/h] 

Kapital 
[SEK/h] 

Övriga 
tidsberoende 
[SEK/h] 

Totala 
tidsberoende 
[SEK/h] 

Campine  63 800 32 701 153 109 963 

Europe 86 1 350 90 713 231 164 1 108 

Large 
Rhine  

110 2 750 200 884 314 223 1 420 

Extended 
large 
Rhine  

135 4 000 - 884 353 250 1 487 

Large 
Container 
vessel 

135 5 600 500 884 382 271 1 536 

Two 
lighter 
pushing 
units 

172 5 500 - 1 284 283 201 1 768 

Coupled 
formation 

185 6 000 - 1 284 357 253 1 894 
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Tabell 8 Tidsberoende kostnader per drifttimme för flytande bulk vid 14-timmars drift 

Namn Längd 
[m] 

Fartygs-
storlek 
[dwt] 

Fartygs-
storlek 
[TEU] 

Personal-
kostnader 
[SEK/h] 

Kapital 
[SEK/h] 

Övriga 
tidsberoende 
[SEK/h] 

Totala 
tidsberoende 
[SEK/h] 

Campine  63 800 - 701 181 129 1 010 

Europe 86 1 350 - 713 277 197 1 187 

Large 
Rhine  

110 2 750 - 884 360 256 1 499 

Extended 
large 
Rhine  

135 4 000 - 884 404 287 1 574 

 

Baserat på resultat från både de svenska hamnarna, tidigare studier samt inhämtade uppgifter från 

befintlig IVV-trafik på kontinenten rekommenderas i Tabell 9 nedan angivna värden för lastning 

respektive lossningskostnader för IVV-fartyg. 

Tabell 9 Lastning respektive lossningskostnader 

Namn Längd 
[m] 

Fartygs
-storlek 
[dwt] 

Fartygs
-storlek 
[TEU] 

Container 
 [SEK/ton] 

Torrbulk 
[SEK/ton] 

Flytande bulk 
[SEK/ton] 

Campine  63 800 32 65 13 16 

Europe 86 1 350 90 65 13 16 

Large Rhine  110 2 750 200 65 13 16 

Extended large Rhine  135 4 000  65 13 16 

Large Container 
vessel 

135 5 600 500 65 13 16 

Two lighter pushing 
units 

172 5 500  65 13 16 

Coupled formation 185 6 000  65 13 16 

 

Utifrån redovisade underlag och sammanställningar, görs nedanstående rekommendation till ASEK och 

Samgods avseende lastnings- och lossningstider. Då olika källor indikerar olika tider har en tyngdpunkt 

lagts på de tider som redovisas från befintlig IVV-trafik på kontinenten (med hänsyn tagen till uppgifter 

om lastkapacitet i svenska hamnar) samt befintliga lastnings- och lossningstider i Samgods. 

I Tabell 10 nedan visas de rekommendationer avseende lastnings- respektive lossningstider som görs 

till ASEK och Samgods. Värdena avser lastning respektive lossning, dvs. behöver dubbleras om båda 

aktiviteterna förekommer. 

Tabell 10 Rekommenderande värden avseende lastnings- respektive lossningstider, exkl. väntetider 

Namn Längd 
[m] 

Fartygs-
storlek 
[dwt] 

Fartygs-
storlek 
[TEU] 

Container 
[h] 

Torrbulk 
[h] 

Flytande 
bulk 
[h] 

Campine  63 800 32 2 2 2 

Europe 86 1 350 90 5 3 3 

Large Rhine  110 2 750 200 10 6 6 

Extended large 
Rhine  

135 4 000 - - 8 8 

Large Container 
vessel 

135 5 600 500 25 - - 

Two lighter 
pushing units 

172 5 500 - - 11 - 

Coupled formation 185 6 000 - - 12 - 
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Rekommendationen till ASEK och Samgods är att inte ansätta några positioneringskostnader. 

 

Rekommendationen till ASEK och Samgods är att operativ hastighet bör sättas från kalkyl till kalkyl 

beroende på analyserat transportupplägg. 

Önskas inte detta göras, eller om kunskap saknas, kan lämpligen den operativa hastigheten 12 km/h 

användas. Det är den som ligger till grund för beräkningen av bränsleförbrukningen och de 

distansberoende kostnaderna. Önskas därför en operativ hastighet, föreslås/rekommenderas att den 

sätts till 12 km/h, motsvarande ca 6,5 knop. 
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Nedan presenteras inledningen till denna rapport angående samhällsekonomiska kalkylvärden för 

transportsektorn och till Samgods. Detta avsnitt är uppbyggt med en bakgrund som ska svara på varför 

nya samhällsekonomiska kalkylvärden behövs. Sedan följer syfte och metod som skall svara på vad 

som avses uppnås samt hur det ska uppnås. Därefter kommer omfattning och avgränsning så projektet 

blir hanterbart och ger resultat som kan användas i Samgods och ASEK. Sist i avsnittet presenteras hur 

själva rapporten är uppbyggd kapitelvis för att kunna gå till det kapitel man vill bygga mer kunskap kring.  

För ett nytt trafikslag, som IVV i Sverige, är det mot den bakgrunden av stor vikt att kalkylparametrar för 

IVV är relevanta och speglar verkligheten korrekt. Men detta är samtidigt en stor svårighet dels på grund 

av att en begränsad tillämpning också begränsar tillgången på relevanta data dels på grund av att 

existerande tillämpningar saknas eller befinner sig tidigt på inlärningskurvan. Å andra sidan kan det 

hävdas att nya transportupplägg som olika aktörer försöker introducera på marknaden alla måste 

övervinna olika tröskeleffekter. 

 
I december 2014 trädde nya regler i kraft angående inlandssjöfart (IVV) i Sverige. Utifrån detta har det 

uppstått ett behov att inkludera långsiktigt stabila kalkylvärden för IVV-fartyg i analysmetod och 

samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn, hädanefter kallat ASEK samt i Samgods. Dessa 

fartygstyper och kalkylparametrar finns idag representerade i Samgods, men inte i ASEK. I Samgods 

finns inlandssjöfart representerat som en egen fartygstyp med ett eget transportnät (Trafikverket, 

2016c). Samtidigt konstateras i rapportens sammanfattning att kalkylvärden för inlandssjöfarten är 

osäkra då ingen trafik bedrivs. 

Parallellt till ovanstående har minst tre samhällsekonomiska analyser avseende transporter utförda med 

IVV-fartyg genomförts5, varför standardiserade kalkylvärden för ASEK behöver tas fram för att skapa en 

ökad transparens och jämförbarhet mellan olika kalkyler. De tre analyserna som genomförts skiljer sig 

åt i distansberoende kostnader och vid nod-kostnaderna (lastning och lossning av fartygen).  

Det är en tydlig skillnad mellan IVV- och vanliga ”havsgående” fartyg, så kallade IMO6-fartyg, både regel- 

och konstruktionsmässigt. Det finns en internationell konvention för säkerhet för människoliv till sjöss 

som gäller för IMO-fartyg, kallad SOLAS. Den konventionen reglerar bland annat hur fartyg skall vara 

konstruerade gällande stabilitet, brandskydd samt utrustade gällande livräddning, eldsläckning, 

radioutrustning, hur last hanteras samt hur resan planeras och leds. IVV-fartyg som endast ska trafikera 

inre vattenvägar där våghöjderna är låga har inte samma krav på skrov och konstruktion för att klara 

hårt väder eller höga vågor. IVV-fartyg antas även vara så pass nära land att de kan räkna med hjälp 

från räddningstjänst ifall brand sker. IMO-fartyg måste kunna släcka själva. Därmed blir kraven på 

självhjälpsförmåga lägre vad gäller exempelvis bemanning och utrustning. IVV-fartyg trafikerar dock 

vatten som kan vara mycket smalt och strömt vilket ställer höga krav på motorstyrka och 

manövrerbarhet. Även bränslet skiljer sig från IMO-fartyg genom att IVV-fartyg använder samma diesel 

som lastbilar, och inte t.ex. MDO7 eller MGO8 som IMO-fartyg. 

Vidare är IMO-fartyg konstruerade för segling över stora öppna vatten, och har därför en konstruktion 

och skrovform anpassad efter detta. Fartygen har generellt stora svängradier. IVV-fartyg är 

konstruerade för transportuppdrag på floder, delvis smala, trånga och grunda sådana. Dessa fartyg har 

därför lägre djupgående samt ökad styrförmåga genom s.k. ”bow thrusters” vilket är propellrar framtill 

på fartyget vilket väsentligt ökar styrförmågan.  

                                                      
5 Se rapporterna ”PM Gods på vatten”, M4Traffic, 2015 ”PM Samhällsekonomisk analys av 
bränsledistribution med IVV-fartyg” M4Traffic, 2016 samt ”PM Samhällsekonomisk analys av 
inlandssjöfart på Göta älv” M4Traffic 2017 
6 IMO = International Maritime Organisation  
7 MDO = Marine Diesel Oil 
8 MGO = Marine Gas Oil 
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Det är bl.a. ovanstående krav och egenskaper som gör att IVV-fartyg skiljer sig från oceangående fartyg 

och därigenom även har ett eget regelverk. Skillnader i kravbild och konstruktion mellan IMO- och IVV-

fartyg förklarar i sin tur skillnader i kostnadsparametrarnas värden  

Uppdraget är finansierat av Trafikverket med FoI-medel inom ramen för portfölj 5 ”Mer nytta för 

pengarna”.  

Under hösten och vintern 2016/2017 genomfördes en första del i detta projekt med syfte att inventera 

och undersöka tillgången på underlagsdata för att ta fram relevanta kalkylparametrar för IVV-fartyg. Den 

övergripande slutsatsen av inventeringen av data och datakällor som gjordes under etapp 1 var att det 

material som är tillgängligt, tillsammans med vissa kompletterande punktinsatser omfattande 

expertintervjuer och enkätutskick skulle göra det möjligt att skatta de efterfrågade parametrarna med en 

acceptabel precision och kvalitet (M4Traffic, 2017).   

 
Det huvudsakliga syftet med detta projekt är att beräkna samt rekommendera kalkylvärden avseende 

IVV-fartyg för ASEK och Samgods vilka så långt som möjligt är korrekta, relevanta och på ett rättvisande 

sätt återspeglar kostnadsstrukturen för dessa fartyg. 

Idag finns rekommendationer till kalkylvärden -parametrar avseende IVV-fartyg i Samgods framtagna 

av WSP (WSP, 2015b). Dock saknas IVV-fartyg helt i ASEK:s underlag. Rekommendationerna 

framtagna av WSP gjordes på kort tid, varför det förelåg en önskan från Trafikverket att antingen verifiera 

dessa värden, alternativt föreslå justeringar/alternativa värden. 

Dessa kalkylvärden och parametrar behövs för att säkerställa att godsanalyser samt 
samhällsekonomiska analyser genomförs enligt Trafikverkets övergripande riktlinjer, dvs. görs 
transparenta och att likvärdiga parametrar användas för att kalkyler om IVV-fartyg ska bli jämförbara 
med kalkyler för andra transportlösningar. Här finns samtidigt ett latent problem. ASEK föreskriver t.ex. 
vissa enhetliga räntesatser, och avskrivningstider. Dessa kan avvika från de som tillämpas kommersiellt. 
Valet av transportmedel bestäms av de kommersiella villkoren. Detta kan medföra att 
Samgodsprognoser som vilar på ASEK-förutsättningar kan bli missvisande. 

 
Användningen av IVV-fartyg i Sverige (och andra EU-länder) begränsas till farvatten som är 

klassificerade som IVV-farvatten. Dessa farvatten har i Sverige delats in i fyra zoner och det är endast i 

de zoner som står angivna på fartygets gemenskapscertifikat som fartyget får framföras i. Det finns fyra 

zoner vilka definieras utifrån våghöjd, där zon 1 har högst våghöjd och zon 4 lägst (Transportstyrelsen, 

2017).  

• Zon 1: Den signifikanta våghöjden uppgår till högst 2,0 meter. 

• Zon 2: Den signifikanta våghöjden uppgår till högst 1,2 meter. 

• Zon 3: Den signifikanta våghöjden uppgår till högst 0,6 meter. 

• Zon 4: Vindvågor förekommer inte. 

Praktiskt i svenska farvatten förekommer dock endast 3 zoner idag, zon 1–3, se karta nedan.  

Zon 1 omfattar 

• Sjön Vänern, i söder begränsad av latitudparallellen genom Bastugrunds kummel. 

• Göta älv och Rivöfjorden, i öster begränsade av Älvsborgsbron, i väster av longitudparallellen 

genom Gäveskärs fyr, och i söder av latitudparallellen genom Smörbådans fyr. 

Zon 2 är mycket begränsad och omfattar endast en kort del av Göta älv, i öster begränsad av 

Götaälvbron, i väst begränsad av Älvsborgsbron. 

Zon 3 omfattar 
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• Trollhätte kanal och Göta älv, från latitudparallellen genom Bastugrunds kummel till 

Götaälvbron. 

• Sjön Mälaren. 

• Stockholms hamnar, i nordväst begränsade av Lidingöbron, i nordost av en linje genom fyren 

Elfviksgrund i bäring 135–315 grader, och i söder av Skurubron. 

• Södertälje kanal och Södertälje hamnar, i norr begränsade av Södertälje sluss, och i söder av 

latitudparallellen N 59 09,00. 

Den dominerande zonen som gäller i övriga Europa är framförallt zon 3 (Axiö, 2017). Samtidigt pågår 

en diskussion i Sverige att låta IVV-fartyg även trafikera vissa skärgårdsfarvatten, kanske med väder-

/vindrestriktioner. Det kan t.ex. gälla sträckan Södertälje –Nynäshamn –Stockholm men eventuellt även 

andra liknande farvatten. 

 

Figur 1 Karta över svenska farvatten för IVV-trafik 

En väsentlig skillnad föreligger mellan de inre vattenvägar som huvudsakligen trafikeras på kontinentala 

Europa jämfört med Sverige. Den skillnaden är att de inre vattenvägar som förekommer på kontinenten 

i väsentlig utsträckning består av stora och mindre floder, med såväl strömmande vatten som begränsat 

djup. Just strömmande vatten och begränsat djup påverkar den effekt som fartygen behöver ansätta för 

framdrivning, och därmed även bränsleförbrukningen. 

När orden kontinenten, Europa etc. nyttjas i rapporten avses de länder i Europa med omfattande IVV-

trafik, dvs. huvudsakligen Nederländerna, Tyskland, Belgien, Frankrike och Luxemburg. En relativt 

omfattande trafik bedrivs även i Ryssland, men denna har uteslutits i denna rapport främst p.g.a. 

språksvårigheter. Ryssland uppges även ha ett eget regelverk samt stänga ner del av trafik under 

vintern.  

I Sverige är utpekade IVV-vatten Göta älv, Vänern samt Mälaren, dvs. huvudsakligen lugna, breda 

vatten med stort djup. Detta innebär att även om ett fartyg har en stark maskin installerad behövs inte 

hela denna effekt för framdrivningen av fartyget i Sverige under normala förhållanden. Detta skiljer sig 

väsentligen från Europa där en stor del av den installerade effekten behövs för resor motströms, medan 



ASEK/Samgods IVV-fartyg – Framtagande av kalkylvärden för IVV-fartyg 

 

 15 

endast ett litet pådrag behövs för resor nedströms. Detta faktum påverkar den maskineffekt som 

behöver installeras. 

Ytterligare en faktor som sannolikt kommer skilja mellan Sverige och resten av Europa är förekomsten 

av is. För att forcera is behövs såväl en stark motor som ett tåligt och robust skrov. Under de intervjuer 

som genomförts med konsulter och pråmägare har det framkommit dels att is förekommer, dels att 

mellan 10–15 cm is inte är några problem för befintliga IVV-fartyg nere på kontinenten (Van Gent, 2017) 

(Volker, 2017).  

 
Föreliggande rapport redovisar och presenterar ett antal kalkylparametrar för IVV på ett sätt som gör 

detta transportslag jämförbart med andra. De parametrar som ingått i uppdraget är: 

• Distansberoende kostnader 

• Tidsberoende kostnader 

• Lastnings- och lossningskostnader 

• Lastnings- och lossningstider 

• Positioneringskostnader 

• Operativa hastigheter  

 
Projektet är indelat i två delprojekt varav den första delen var att undersöka tillgången till sådana 

underlagsdata som behövs för att beräkna fram de ovan angivna kalkylparametrarna. Detta delprojekt 

har avrapporterats 2017-02-23 i rapporten ASEK-Samgods-värden inlandssjöfart (M4Traffic, 2017). 

Den andra delen av projektet, som redovisas i denna rapport, är framtagningen och beräkningen av 

dessa kalkylparametrar. Generellt gäller 2017 års prisnivå om inget annat anges i texten. 

 
Rapporten är uppdelad i tio kapitel. Dessa kapitel är:  

1. Inledning 

2. Klassificering av fartygstyper 

 

3. Distansberoende kostnader 

4. Tidsberoende kostnader 

5. Lastnings- och lossningskostnader 

6. Lastnings- och lossningstider 

7. Positioneringskostnader 

8. Operativa hastigheter 

 

9. Sammanställning  

10. Avslutning 

 
Den övergripande metod som används är att kostnadsstrukturen för IVV-fartyg som trafikerar 

kontinentala Europa studerats och analyserats genom olika källor. 

 
För de distansberoende kostnaderna har huvudsakligen tre olika angreppssätt nyttjats. 

Giltigheten för den formel för bränsleförbrukning som tidigare använts för IMO-fartyg har kontrollerats 

om den även är applicerbar på IVV-fartyg, eller om det föreligger ett annat samband (M4Traffic, 2016a). 

Då rapportförfattarna inte har den djupa fartygskonstruktionskunskap som krävs för detta har hjälp tagits 
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från KTH och avdelningen för Marina system/Centre for Naval Architecture avseende detta. Formelns 

tillämplighet för IVV-fartyg bekräftades av KTH:s Centre for Naval Architecture.  

Den verifierade formeln har sedan använts för att göra egna beräkningar/skattning över 

bränsleförbrukningen. Dessutom har ett samband skattats avseende installerad maskineffekt, då denna 

ligger till grund för bränsleförbrukningen. För att göra detta möjligt har grunddata över Europas IVV-

fartyg köpts in från branschorganisationen IVR i Holland, vilken samlar grunddata över samtliga fartyg 

som trafikerar Europas inre vattenvägar. 

Utöver detta har en holländsk konsult ombetts göra beräkningar/uppskattningar över 

bränsleförbrukningen för ett antal typfartyg för segling i svenska förhållanden, dvs. lugna vatten. Dessa 

värden baseras på erfarenhetsvärden från framförallt holländska IVV-fartyg. 

Slutligen har även det tyska konsultföretaget Planco ombetts göra särskilda beräkningar enligt deras 

egenutvecklade metodik avseende erforderlig maskineffekt för framdrift i lugna vatten. 

Dessa tre olika ansatser har därefter slutligen vägts samman till en rekommendation. 

 
Avseende de tidsberoende kostnaderna har uppgifter om kostnadsstrukturen inhämtats under intervjuer 

med holländska rederier (två st.), samt den holländska konsulten. Uppgifter har även hämtats från de 

tyska konsulterna Intraplan, Planco och TUBS som återfinns i deras rapport över IVV-trafiken i Europa 

(Intraplan et al, 2015). Det har därefter konstaterats att de tidsberoende kostnaderna lämpligen delas in 

i tre delkomponenter; 

• Personalkostnader 

• Kapitalkostnader 

• Övriga tidsberoende kostnader som försäkring, administration, hjälpmaskiner etc. 

För personalkostnaderna har svenska lönenivåer inhämtats från huvudsakligen Almega. Uppgifter om 

bemanning och arbetstider har beräknats utifrån de regler som gäller för hur trafiken på kontinenten. 

Kapitalkostnaderna har beräknats utifrån data om anskaffningskostnader för nya fartyg. Data har 

inhämtats från den tyska konsulten, vilken har haft kontakt med företag som bygger nya fartyg. 

Inköpspriserna har stämts av mot underlag från den nederländska konsulten som en 

rimlighetsbedömning. Anskaffningskostnaderna har sedan räknats om till årliga kapitalkostnader med 

användning av de generella parametrar för bl.a. räntesatser som gäller enligt ASEK. 

 
Uppgifter om kostnadsstrukturen avseende lastning och lossning har inhämtats både från rapporter och 

intervjuer. På kontinenten har de stora hamnarna (sea ports) väsentligt högre priser för lastning och 

lossning än de mindre hamnarna (inland ports).  

För att kontrollera om samma förhållande föreligger även i Sverige har hamnar längs de utpekade IVV-

vattenområdena kontaktats vilka är Göteborg, Vänerhamnar (Karlstad, Vänersborg, Kristinehamn m.fl.), 

Mälarhamnar (Köping och Västerås), Södertälje och Stockholm. Svar har erhållits från ca 50 % av 

hamnarna. Dessa svar indikerar inte att motsvarande skillnader mellan stora och små hamnar föreligger 

i Sverige. 

Det har varit svårt att få fram kostnader från de svenska hamnarna, delvis på grund av att många 

betraktar sin prissättning som affärshemligheter, men delvis på grund av att IVV-fartyg inte finns i trafik, 

och det då heller inte finns några erfarenhetsvärden för lastnings- och lossningskostnader. 

Samtidigt trafikerar dessa fartyg samma hamnar som IMO-fartyg, och att lasta/lossa ett IVV-fartyg skiljer 

sig inte väsentligen åt. Avstämning av omlastningskostnader för IMO-fartyg har därför gjorts, dels utifrån 

den rapport WSP tog fram avseende omlastningskostnader, och dels den rapport M4Traffic tog fram 

avseende ASEK/Samgods-värden för sjöfart (WSP, 2015a) (M4Traffic, 2016a). 
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En väsentlig skillnad finns samtidigt mellan IMO-fartyg och IVV-fartyg, vilken är att IVV-fartyg ibland har 

egen utrustning ombord för att lasta respektive lossa godset. Det kan t.ex. vara transportband för att 

lasta/lossa grus, massor, malm etc. I de fall ett IVV-fartyg har egen lastnings- och/eller 

lossningsutrustning behövs inte någon extern utrustning, så som hamnkranar etc. I dessa fall försvinner 

således lastnings- och lossningskostnaderna, och endast fartygets tidsberoende kostnad blir aktuell. 

Detta behöver tas hänsyn till i de respektive samhällsekonomiska kalkyler som upprättas. 

 
Metodiken avseende lastnings- och lossningstider har varit densamma som för lastnings- och 

lossningskostnaderna. 

Under intervjuerna i Nederländerna och Tyskland framkom att det förekommer ganska så mycket 

väntetider i samband med lastning och lossning. Det är endast en mindre del av tiden som ett fartyg 

ligger vid kaj som gods faktiskt lastas eller lossas till/från fartyget.  

Detta beror huvudsakligen på marknadsstrukturen, där en fartygsägare av ett IVV-fartyg endast åtar sig 

själva transporten mellan A och B. Lastning och lossning behöver varuägaren själv förhandla om med 

respektive hamn. Att redaren inte själv har ansvar för att lasta/lossa godset gör att redaren behöver se 

till att det finns vissa tidsmarginaler i olika hamnar. 

För svensk del torde ovanstående inte förekomma, åtminstone inte till en början då ingen etablerad IVV-

marknad ännu finns. De första tillämpningarna för IVV-trafik torde bli ganska specifika uppdrag eller 

transportupplägg. Trampfartsliknande IVV-trafik som nere på kontinenten lär knappast etableras i 

Sverige inom överskådlig tid. 

Detta gör att de lastnings- och lossningstider som redovisas i rapporten är de faktiska tider som godset 

hanteras, dvs. exklusive väntetid. Eventuell väntetid som kan uppkomma får då läggas till i den aktuella 

kalkylen. 

 
Avseende positioneringskostnader har dessa behandlats utifrån de intervjuer som genomfördes i 

Nederländerna och Tyskland, samt hur IVV-marknaden ser ut i Sverige.  Inga data över dessa kostnader 

har hittats eller identifierats (som t.ex. för de distansberoende kostnaderna), utan det huvudsakliga 

underlaget utgörs av genomförda intervjuer samt bedömningar om den framtida svenska marknaden.  

 
Då de fysiska förutsättningarna skiljer sig mellan Europa och Sverige har det bedömts som vanskligt att 

definiera standardvärden för operativa hastigheter i analogi med vad som görs för IMO-fartyg. Risken 

är att dessa blir mer missvisande är rättvisande. Den operativa hastigheten måste i stället definieras 

från fall till fall beroende på transportapplikation inom ramen för ett intervall av möjliga operativa 

hastigheter. Kunskap om möjliga operativa hastigheter har hämtats från intervjuerna i Nederländerna 

och Tyskland, utlåtanden från den holländska konsulten samt kompletterat med viss statistik från 

MarineTraffic.com avseende medelhastigheter för olika IVV-fartyg. 

 
Idag finns ingen reguljär IVV-trafik i trafik i svenska farvatten i enlighet med det nya regelverket. Den 

svenska marknaden är därför i det närmaste obefintlig, även om olika initiativ tas på olika håll i landet 

för att få igång en IVV-trafik, som t.ex. transporter av massgods kring Stockholm eller 

containerpendeltrafik på Göta Älv. Utifrån detta har ett antal tänkbara tillämpningar diskuterats under 

projektets gång. Det är intressant att veta olika tillämpningar därför att den operativa hastighet IVV-

fartygen framförs med skiljer mellan tillämningarna, och den operativa hastigheten påverkar direkt 

påverkar bränsleförbrukningen och därmed de distansberoende kostnaderna. 

Några tillämningar som rapportförfattarna ser som potentiellt möjliga är följande: 
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• Västerås-Södertälje 

• Västerås-Nynäshamn (Norvik) 

• Karlstad-Vänersborg-Göteborg 

• Containertransport i slinga mellan Stockholm, Nynäshamn och hamnar i Mälaren (Västerås, 

Köping, Eskilstuna) 

• Tillfälliga transporter såsom masshantering för större infrastrukturprojekt 

Utöver dessa kan även andra specialiserade uppdrag tillkomma, som t.ex. bränsletransporter. Detta 

skulle kunna vara aktuellt längs Göta älv/Trollhätte kanal samt på Mälaren i Stockholmsområdet. 

För de fyra första punkterna ovan handlar det om slingtrafik av något slag, t.ex. container-trafik eller 

torrbulksfartyg, som trafikerar de olika linjerna och erbjuder tidtabellsbundna transporter mellan dessa 

samt även till mellanliggande hamnar i förekommande fall. Dessa transporter skulle då kunna erbjuda 

ett alternativ till landbaserade transporter samt därigenom potentiellt minska trängseln på spår och 

vägar. Särskilt intressant är detta med tanke på att det geografiskt handlar om Sveriges två största 

städer där trängseln på såväl spår som vägar är som störst. 

Det kan även tänkas att slingorna Västerås-Södertälje och Västerås-Nynäshamn slås ihop till en slinga, 

eller att det upprättas en ”ringled” på sjön mellan Västerås-Stockholm-Nynäshamn-Södertälje-Västerås, 

vilket kan trafikeras åt båda håll. Trafikering av Nynäshamn (Stockholm Norvik) kräver dock förändringar 

av gällande IVV-regelverk då det i nuvarande utformning inte är tillåtet att trafikera Nynäshamn med 

IVV-fartyg. En ringled på vattnet med angöring/stopp i Stockholm kräver också att tillgängliga ytor och 

kajer finns i Stockholm, samt att fartygen genom en ringled storleksmässigt då begränsas av maximal 

fartygsstorlek i Hammarbyslussen. Genom en slinga Västerås-Södertälje-Nynäshamn (Stockholm 

Norvik) undviks Hammarbyslussen, och den större Södertäljeslussen nyttjas för inpassagen till Mälaren. 

Oavsett vilket trafikupplägg som kommer först, kommer detta kräva ett delvis nytt ”tänk” hos godsköpare, 

och att blicken lyfts mot att få godset i tid mellan A och B, och att det inte är viktigt vilket transportslag 

som nyttjas. Sjöfarten lämpar sig bäst för transporter med stor vikt/stor volym och för stora eller tunga 

transporter faller transportkostnaden räknat per transporterat ton när sjöfarten nyttjas. Detta gör 

sjöfarten attraktiv. Även i de fall där transportköparen efterfrågar hög kapacitet per transport/sändning, 

är vanligtvis sjöfarten det mest lämpliga. (Garberg, 2016). Dessutom är det sannolikt att IVV-trafik skulle 

kunna utgöra en slags feedertransport till de större IMO-fartygen som angör t.ex. Göteborg, Stockholm 

Norvik eller Södertälje, enligt de slingor som nämns ovan. 

För många transporter är inte snabbheten i själva transporten det viktigaste, utan att godset kommer 

fram i rätt tid. Här har sjöfarten, och särskilt inlandssjöfarten, en fördel i och med det låga utnyttjandet 

av svenska vattenvägar. Det förekommer ingen trängsel på vattnet som det gör på spår och vägar, vilket 

innebär att transporttiderna blir mer förutsägbara. Godsets ”rättidighet” skulle således kunna vara en 

konkurrensfördel som framhålls om/när transportköprare ska välja transportslag. 

Det har även visats att infrastrukturen avseende godstransporter kan behöva anpassas/utvecklas för att 

göra inlandssjöfart mer attraktivt. I en samhällsekonomisk kalkyl avseende inlandssjöfart i form av en 

containerpendel längs Göta Älv/Trollhätte kanal (Göteborg-Vänersborg) visas att med befintlig 

infrastruktur (t.ex. distributionscentraler) anpassade enbart efter lastbilstrafiken, innebär 

lastbilstransport bäst samhällsekonomiskt resultat jämfört med IVV-transporter. Men med ett scenario 

där även infrastrukturen anpassas blir resultatet det omvända, dvs. lägst totala kostnader uppnås med 

ett transportupplägg baserad på IVV-transport. Den huvudsakliga skillnaden är de minskade 

omlastningar som krävs när infrastrukturen anpassas efter fler transportslag än lastbilen. I fallet med 

transporten längs Göta Älv handlade det konkret om att lokalisera distributionscenter i anslutning till 

hamnen istället för (som vanligtvis sker) en bit ifrån. (M4Traffic, 2016b) 
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En del av uppdraget var att föreslå vilken fartygsindelning, samt vilka fartygsstorlekar som bör 

rekommenderas för svenska förhållanden. I befintliga Samgods-värden baserade på WSPs rapport 

(WSP, 2015b), föreslås indelning i nedanstående typer och storlekar. 

• IWW vessel 800 dwt (torrbulk och flytande bulk) 

• IWW vessel 1 750 dwt (torrbulk och flytande bulk) 

• IWW vessel 2 750 dwt (torrbulk och flytande bulk) 

• IWW vessel 3 500 dwt (torrbulk och flytande bulk) 

I del 1 av uppdraget gjordes en genomgång av de olika indelningar som är vanligt förekommande på 

kontinenten (M4Traffic, 2017). Utifrån denna genomgång, samt med en noggrannare undersökning av 

de begränsningar som finns i de utpekade svenska IVV-vattnen, har ett alternativt förslag till 

ovanstående indelning tagits fram. Avstämningar och diskussioner har även förts med de holländska 

och tyska konsulterna över val av lämpliga fartygsstorlekar. 

Den klassificering som finns idag av IVV-fartyg på kontinenten bygger på traditioner, erfarenheter och 

redan existerande fartygsflottor i Europa. Då denna tradition kring IVV-fartyg saknas helt i Sverige och 

de yttre förutsättningarna är delvis annorlunda har nedanstående punkter beaktats under arbetet med 

att föreslå reviderade kategorier för IVV-fartyg:  

• Vilka IVV-fartyg och pråmkonstellationer som finns tillgängliga för charter/köp och som kan tas 
till trafik i Sverige. 

• Tillåtna och möjliga fartygsstorlekar i befintliga svenska IVV-farleder eller nybyggda (t ex ny 
slussled till Vänern) 

• Vilka fartygstyper och fartygsstorlekar som krävs för att optimera IVV-baserade 
transportlösningar för svenska IVV-förhållanden.  
 

De begränsningar som finns avseende svenska förhållanden är: 

• Trollhätte kanal/Göta Älv och de slussar som finns där 

• Södertäljeslussen 

• Hammarbyslussen 

I nedanstående tabell redovisas de gällande, och framtida, begränsningarna avseende fartygslängd, 

bredd och djupgående i, för IVV-fartyg, aktuella svenska farvatten (Sjöfartsverket, 2017a) 

(Sjöfartsverket, 2017b) (Sjöfartsverket, 2017c). 

Tabell 11 Maximal fartygsstorlek i olika slussar kopplade till IVV-vatten i Sverige (Sjöfartsverket, 2017a) 
(Sjöfartsverket, 2017b) (Sjöfartsverket, 2017c) 

 Längd [m] Bredd [m] Djupgående [m] 

Vänern och Trollhätte kanal* 87 12,6 4,7 

Mälaren via Södertälje – befintlig** 124 (135) 18 (19) 6,5 (6,8) 

Mälaren via Södertälje - utbyggd 200 23 7,0 

Mälaren via Hammarbyslussen*** 110 15 5,5 
* Efter särskild prövning av lotsområdet kan fartyg med en större längd över allt än 87 meter, en större bredd än 
12,60 meter eller med större djupgående än 4,70 meter få framföras i Trollhätte kanal. 
** Ett fartyg kan efter särskilt tillstånd av Sjöfartsverket få framföras i Södertälje kanal enligt de mått som är angivna 
inom parentes 
*** Större mått efter särskilt tillstånd av Stockholms hamnkapten 
 

Under analyserna av rapporter, underlagsmaterial samt från genomförda intervjuer framkommer tydligt 

att fartygskategorierna Container respektive Torrbulk väsentligen är samma fartyg, och att dessa därför 

inte behöver skiljas åt avseende IVV-fartygen. För IMO-fartygen utgör de två dock olika fartygsklasser. 

Samtidigt finns det tydliga skillnader mellan container och torrbulk, som att container kräver en hög 

(höj/sänkbar) brygga för sikt över containerlasten. Dessutom kan container ibland kräva anslutningar för 

kylning, lastsäkring etc. av helt annat slag än torrbulk. 
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För enkelhetens och tydlighets skull, samt för att hålla konsistens med IMO-fartygen har därför en 

uppdelning gjorts gällande Container respektive torrbulk, detta för att det för läsaren av ASEK eller 

Samgods lätt ska se vilka kalkylvärden som gäller för respektive fartygstyp. Därför rekommenderas 

nedan en indelning i tre olika fartygstyper; 

• Container 

• Torrbulk 

• Flytande bulk 

Kategorin General Cargo som finns inom IMO-fartygen, och som delvis återfinns även inom IVV-fartygen 

har sorterats in under torrbulk-fartygen och bildar därför ingen egen fartygskategori. Det huvudsakliga 

skälet till detta är att indelningen på kontinenten är på det sättet (Volker, 2017) (Van Gent, 2017) (Dr. 

Trosky, 2017). 

Avseende olika fartygsstorlekar framkom det under det seminarium som hölls 2017-01-27 och som 

avslutade del 1 att det vore önskvärt med såväl en mindre fartygsklass (jämfört med IMO-fartygen) som 

en lite större innehållande skjutpråmar. Detta resulterade i den minsta fartygsklassen med en 

lastkapacitet på 800 ton eller 32 TEU, samt den största fartygsklassen på 6 000 ton.  

Utifrån möjliga tillämpningar i svenska farvatten och på en svensk marknad, ovan listade begränsningar 

avseende fartygsdimensioner, vilka fartyg som idag är standard i Europa, de olika klassindelningar som 

förekommer i främst Tyskland och Nederländerna, samt genom diskussion med de tyska och holländska 

konsulterna, föreslås nedanstående fartygsindelning. 

De kategorier som rekommenderas och som användas i denna rapport är:  

Tabell 12 Sammanställning över rekommenderade fartygstyper och -storlekar 

Namn Längd 
[m] 

Bredd 
[m] 

Djup-
gående 
[m] 

Max 
TEU 

Max_ton, 
torr bulk 
[ton] 

Max_ton 
flytande bulk 
[ton] 

Campine  63 7 2,5 32 800 850 

Europe vessel 85 9,5 2,5 90 1 350 1 450 

Large Rhine  110 11,4 3 200 2 750 3 000 

Extended large 
Rhine  

135 11,4 3,5 - 4 000 4 350 

Large Container 
vessel 

135 17 3,5 500 - - 

Two lighter 
pushing units 

172 11,4 4 - 5 500 - 

Coupled 
formation 

185 11,4 3,5 - 6 000 - 

 

Fartygskategorierna Campine och Europe vessel klarar båda Trollhätte kanal. Kategorien Large Rhine 

klarar Hammarbyslussen och Södertälje sluss i befintlig utformning. Kategorierna Extended large Rhine 

och Large Container vessel skulle även klara befintlig sluss i Södertälje med särskilt tillstånd. Övriga 

fartygskategorier kan inte tas in i Mälaren innan den nya slussen i Södertälje är färdigbyggd. 

Föreslagen indelning utgår från den europeiska klassificeringen ECMT (INE/CEMT, 1992). Varför denna 

rekommenderas är huvudsakligen därför att majoriteten av de analyserade underlagen kategoriserar 

enligt detta system, samt att det genom de genomförda intervjuerna också rekommenderas så.  

Det är heller inte troligt, utifrån den marknadssituation som råder, att någon fartygstillverkare kommer 

att tillverka några specialklasser enbart för den svenska marknaden. Snarare kommer sannolikt 

befintliga fartyg att transporteras upp till Sverige för att sättas i trafik därigenom vara med och skapa 

marknaden. Detta gör att det kommer vara standardiserade fartyg och fartygsstorlekar som kommer 

sättas i trafik i Sverige. Ska ASEK och Samgods försöka avspegla verkligheten bör därför motsvarande 

fartygsstorlekar ansättas.  

  



ASEK/Samgods IVV-fartyg – Framtagande av kalkylvärden för IVV-fartyg 

 

 21 

 
De distansberoende kostnaderna beror, för IMO-fartyg, uteslutande på bränsleförbrukningen i 

kombination med ett visst bränslepris. Detta har varit utgångspunkten även för IVV-fartygen. I det 

underlagsmaterial som analyserats definieras ibland också underhållskostnaden delvis som 

distansberoende (se nedan), men eftersom denna post är relativt liten har valet att istället fallit på att 

behandla den distansberoende underhållskostnaden genom ett schablonpåslag på bränslekostnaden. 

Därför har i första hand bränsleförbrukningen analyserats. Bränsleförbrukningen är även intressant att 

veta, då denna ligger till grund för beräkningen av de emissioner fartygen släpper ut. 

När ett IVV-skepp tillverkas utförs det mot en given specifikation. Det som ligger till grund för 

specifikationen är bland annat i vilken typ av vatten, då djup, bredd och strömning tas hänsyn till. Även 

andra faktorer påverkar som tilltänkt lastförmåga, vad som skall lastas med mera. Så många faktorer 

spelar i valet av motor. Dessutom har det även framkommit att det kan vara flera motorer som är 

installerade, en konfiguration för att köra uppströms och nedströms. Alla dessa faktorer påverkar då 

givetvis vilket pådrag som krävs för att hålla design speed. Det finns fler onämnda faktorer som spelar 

roll här men som inte kommer tas upp. 

Förbrukningen av bränsle beror väsentligen på skrovets utformning, fartygets hastighet, djupgående 

samt egenskaper hos farleden där fartyget trafikeras. I huvudsak behöver två olika begränsningar i 

farleden beaktas; den första är vattendjup och den andra är sidobegränsning. Dessa begränsningar har 

en inverkan på motståndet vid fartygets färd genom vattnet. När vattendjupet mellan fartygets köl och 

botten är litet, skapas en sugeffekt som suger fartyget mot botten, vilket ökar bränsleförbrukningen. 

Nedanstående illustration visar hur effektuttaget förhåller sig till hastigheten genom vattnet vid grunt 

vatten (Intraplan et al, 2015). Grafen visar att framdrivningsmotståndet på såväl grunt vatten som djupt 

vatten växer mer än proportionellt mot hastigheten. Det innebär att också det erforderliga effektuttaget 

växer mer är proportionellt mot hastigheten. För grunt vatten växer dock detta motstånd väsentligt 

snabbare än för djupt vatten. Över en viss kritisk hastighet minskar dock skillnaden mellan grunt och 

djupt vatten och kurvorna sammanfaller vid höga hastigheter. 

 

 

Figur 2 Graf över effektuttag relativt till hastighet vid grunt respektive djupt vatten 

Det konstateras att det finns visst strömmande vatten i Sverige, Trollhätte kanal/Göta älv är ett sådant 

exempel och det kommer därmed finnas olika effektbehov upp- respektive nedströms. Däremot är djupet 

i Göta älv 5,3 meter vilket är djupare än i flertalet europeiska farvatten. För övrigt farvatten klassade för 
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IVV-trafik finns knappast några skillnader mellan olika färdriktningar. Problem relaterade till grunt vatten 

bör inte förekomma i Sverige enligt kontakt med Planco (Dr. Trosky, 2017).  

 
I följande avsnitt redovisas de uppgifter över distansberoende kostnader samt bränsleförbrukning som 

erhållits från de tyska och holländska konsulter och pråmägare som kontaktats under arbetet.  

 
De distansberoende kostnaderna består i det tyska materialet av driv- och smörjmedelskostnader för 

vardera fartygsstorleksklassen. Smörjoljebehovet beaktas genom ett procentuellt påslag med 5 % på 

bränslepriset som förutsätts vara diesel. Viktigast är således att beräkna drivmedelskostnaderna, vilka 

är beroende av bränsleförbrukningen (Intraplan et al, 2015) (M4Traffic, 2017). 

 
De distansberoende kostnaderna består i det holländska materialet av bränsle, reparation och underhåll 

(distansberoende del av reparation och underhåll). Det har inte varit möjligt att få del av de kostnader 

av reparation och underhåll som är distansberoende, för att t.ex. sätta i relation till de 5 % som det tyska 

materialet skriver, varför det är svårt att få någon uppfattning om dess storleksordning (M4Traffic, 2017). 

 
I Tabell 13 nedan redovisas de distansberoende kostnader som idag är rekommenderade som 

Samgods-värden. Värdena kommer från den rapport avseende parametrar WSP tagit fram och avser 

lastade fartyg (WSP, 2015b).  

Tabell 13 Gällande Samgods-värden avseende de distansberoende kostnaderna 

Fartygsstorlek 
[dwt] 

Container 
[SEK/km] 

Torrbulk 
[SEK/km] 

Flytande 
bulk 

[SEK/km] 

Bränsleförbrukning 
[l/h] 

650  20 20 20 90 

1 750 26 26 26 115 

2 750 39 39 39 175 

3 500 50 50 50 225 

 

Enligt WSP baseras ovanstående värden på en bränsleförbrukning som syns längst till höger i Tabell 

13. För att sedan få distansberoende kostnader har bränsleförbrukningen multiplicerats med aktuellt 

bränslepris för fartygsbränsle rekommenderat av ASEK (WSP, 2015b). Dock drivs vanligtvis inte IVV-

fartyg på fartygsbränsle utan vanlig ”lastbilsdiesel” enligt (Van Gent, 2017) (Volker, 2017) (Dr. Trosky, 

2017), varför bränsletyp och pris skulle behöva justeras. 

Det är inte tydligt om den angivna bränsleförbrukningen avser just svenska förhållanden med lugna 

vatten, sjöar och erforderliga djup, eller om det är uppskattade/beräknade siffror baserade på befintlig 

IVV-trafik på kontinenten. 

WSP redovisar en genomsnittlig antagen hastighet på 10 knop, dvs. 19 km/h, vilket är att anse som en 

hög hastighet jämfört med vanliga operativa hastigheter i den kontinentala IVV-trafiken. 

 
Kostnader som är beroende av distans uttrycks i SEK/km i enlighet med Samgods och ASEK. För 

IMO/Solas-fartygen består dessa väsentligen av bränsleförbrukningen, även om det finns inslag av 

smörjoljor, distansberoende underhåll etc. Även för IVV-fartyg består de distansberoende kostnaderna 

väsentligen av bränsleförbrukningen, varför denna huvudsakligen utgör de distansberoende 
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kostnaderna. I enlighet med det tyska underlagsmaterialet adderas slutligen ett påslag på 5 % av 

dieselpriset för att täcka kostnader för smörjoljor, drift och underhåll etc. 

Fartyget storlek är avgörande för bränsleförbrukningen, större fartyg förbrukar mer bränsle än mindre 

fartyg. Bränsleförbrukningen uttrycks i kg/km och bränslepriset ges av kr/kg. Multipliceras dessa så fås 

den kilometerbaserade kostnaden. 

IVV-fartyg och -trafik är inhemsk till sin natur och IVV-fartyg använder diesel (”vanlig” lastbilsdiesel) som 

drivmedel (Van Gent, 2017) (Volker, 2017) (Dr. Trosky, 2017). Bränslepriset för diesel som används för 

IVV-fartyg hämtas därför direkt från ASEK och de rekommendationer avseende bränslepris som ges 

där. 

Sedan tidigare har en formel för bränsleförbrukning för IMO-fartyg validerats för just IMO-fartyg, se (1) 

(M4Traffic, 2016a). Ansatsen i detta projekt är att formeln bör kunna användas även för IVV-fartyg. Ett 

IVV-fartyg skiljer sig dock från ett IMO-fartyg vilket skulle kunna betyda att bränsleförbrukningsformeln 

inte gäller för IVV. För att utreda dess giltighet har därför ett antal uppgifter inhämtats från ett flertal 

källor. 

Huvudsakligen har tre parallella spår nyttjats avseende beräkningarna av bränsleförbrukningen. 

Först har formeln avseende IMO-fartygen kontrollerats, med hjälp av KTHs marina avdelning. Som del 

av detta har data från IVR köpts in för att kunna nyttjas i beräkningarna av den verifierade formeln. I det 

andra spåret har den holländska underkonsulten Miranda ombetts ta fram siffror över installerad effekt 

samt bränsleförbrukningen för ett par typfartyg. Därefter har de egna beräkningarna stämts av med de 

uppgifter Miranda inhämtat från branschen. Det tredje och sista spåret är att även de tyska konsulterna 

Planco kontaktats och ombetts bidra med sin expertkunskap avseende beräkningar av erforderlig 

maskinstyrka som behövs för framdrivning i lugna vatten. Deras svar har sedan också jämförts med de 

från Miranda samt de egna beräkningarna. 

 
I detta avsnitt beskrivs de egna beräkningar som gjorts. Först redovisas hur använd formel verifierats, 

därefter redovisas inköpt dataunderlag avseende IVV-fartyg från IVR. 

I den tidigare rapporten avseende ASEK/Samgods-värden för IMO/Solas-sjöfart, har beräkningarna 

avseende bränsleförbrukningen utgått från det specifika sambandet (1). För att kontrollera detta 

samband för att se om det även är giltigt för IVV-fartyg, eller hur det behöver justeras har KTH och 

avdelningen Marina system/Centre for Naval Architecture tillfrågats. 

𝑘𝑔

𝑘𝑚
= 𝐻𝑢𝑣𝑢𝑑𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 ∗ 𝑃å𝑑𝑟𝑎𝑔 ∗ (

𝑉0

𝑉𝑑
)

2,5

∗
𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

(𝑉0∗1,852)
  (1) 

Där: 

• Huvudmaskinens effekt beror av fartygets storlek och typ. 

• Effektuttaget (pådrag) ligger i intervallet 20–75 %. Någon allmän rekommendation kan inte ges 

då olika fartygsstorlekar har olika mycket pådrag med hänsyn till operativ hastighet, färd 

motströms eller medströms etc.  

• Designhastigheten (𝑉𝑑) beror på fartygets längd och skrovkonfiguration. 

• Faktiskt observerad hastighet (𝑉0) beror av den applikation fartyget används för samt 

infrastrukturella begränsningar. Denna kallas även för operativ hastighet. 

• Specifik förbrukning beror av fartygets storlek och typ och är enligt uppgift 0,2, se rapport från 

etapp 1, sid 27 (tabell 19) 

• Faktorn 1,852 är omvandlingskonstanten från knop till km/h. 
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Funktionen för huvudmaskinens9 effekt har skattats genom att ansätta samma samband som används 

i Swahn, 2013. Det vill säga att grundsambandet är exponentiellt och tar därför formen enligt (2). Då det 

saknas information om vilken motor som används när och någon information om den installerade 

effekten för respektive motor antas den totala effekten vara representativ i urvalet vid estimering av 

formeln. 

𝐻𝑢𝑣𝑢𝑑𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 𝑏 ∗ 𝑓𝑎𝑟𝑡𝑦𝑔𝑠𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘(𝑑𝑤𝑡)𝑎    (2) 

För att skatta parametrarna 𝑎 och 𝑏 används linjär regression genom att sambandet (2) logaritmeras 

enligt (3). 

𝐿𝑛(𝐻𝑢𝑣𝑢𝑑𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡) = 𝑎 ∗ 𝐿𝑛(𝑓𝑎𝑟𝑡𝑦𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘(𝑑𝑤𝑡)) + 𝐿𝑛(𝑏)  (3) 

Därefter skattas parametrarna ln (𝑏) och 𝑎. Med hjälp av antilogaritmering av (3) och insättning i (1) fås 

slutligen sambandet för 𝑘𝑔/𝑘𝑚 (4). 

𝑘𝑔

𝑘𝑚
= 𝑏 ∗ 𝑓𝑎𝑟𝑡𝑦𝑔𝑠𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘(𝑑𝑤𝑡)𝑎 ∗ 𝑃å𝑑𝑟𝑎𝑔 ∗ (

𝑉0

𝑉𝑑
)

2,5

∗
𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

(𝑉0∗1,852)
  (4) 

Avstämningen och kontrollen med KTH resulterade i att ovanstående formel bör vara applicerbar även 

på IVV-fartyg, då en skeppsarkitekt eller skeppsbyggare tar hänsyn till vattenmotstånd etc. vid själva 

fartygsdesignen. 

Nedanstående flödesschema visar vilka steg respektive beräkningar som gås igenom när ett nytt fartyg 

designas eller tas fram (Jenkins, 2017). 

 

Figur 3 Schematiskt flödesschema över fartygsdesign och beräkningar inom ramen för denna rapport 
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Slutsatsen från KTH är tydlig. Formeln är applicerbar även på IVV-fartyg (Jenkins, 2017).  

Baserat på ovanstående slutsats togs beslutet att köpa in data från IVR för att utifrån dessa kunna göra 

faktiska beräkningar av såväl installerad maskineffekt som bränsleförbrukning. 

Datatillgången har varit god för vissa kategorier av IVV-fartyg t.ex. torrbulk och flytande bulk medan 

container endast haft ett fåtal observationer. Fartyg explicit tillverkade för att frakta container fanns 48 

stycken i hela urvalet med fullständig information (av totalt ca 8 200 fartyg).  Detta ger fog för att 

inkludera dessa tillsammans med torrbulk, vilket också gjorts. Intervjuer med holländska och tyska 

redare och konsulter (Van Gent, 2017) (Volker, 2017) (Dr. Trosky, 2017) nämner nämligen att 

torrbulkfartyg och containerfartyg väsentligen är samma fartyg. 

Nedan redovisas resultaten av skattningar och beräkningar baserat på ovanstående metodbeskrivning 

med användning av datamaterialet från IVR. I Tabell 14 visas antalet observationer för respektive 

kategori.  

Push och Tug används i samband med olika typer av pråmar vilket gör att dessa är mer flexibla med 

hänsyn till applikation. I dataunderlaget från IVR finns inte Push och Tug i kombination med några 

pråmar utan är listade som egna fartyg. Detta gör storleksmåttet dwt svårt att förhålla sig till och blir 

därmed inte intressant i denna rapport. Dessa drivenheter (vilka kan liknas med hytten/dragbilen för en 

trailer) kan inte själva transportera något gods, utan skjuter olika lastlådor/pråmar framför sig. Dessa 

pråmar kan kopplas ihop till olika kombinationer beroende på transportuppdrag och sändningsstorlek. 

Den troliga installerade effekten oavsett typ av fartyg ligger i ett intervall från 0–2000 kW. För coupled 

formation dvs. ett IVV-fartyg som ”puttar” en ej motordriven pråm, finns det ingen data för vilket ger att 

det inte går att skatta tillförlitliga samband för denna kategori. 

Tabell 14 Antal fartyg inom respektive kategori 

Godskategori Fartygstyp Antal 

Torr bulk ship 5 547 

Flytande bulk ship 1 664 

Push 168 

Tug 887 

Totalt 8 266 

 

Baserat på ovanstående fartygsunderlag och metodbeskrivning har beräkningar/skattningar gjorts 

avseende installerad maskineffekt i förhållande till fartygsstorlek (dwt). 

 

 

Figur 4 Diagram över installerad motoreffekt i KW jämfört med DWT och regressionslinjen för torrbulk 
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Figur 5 Diagram över installerad motoreffekt i KW jämfört med DWT och regressionslinjen för flytande bulk 

För torr och flytande bulk så stämmer sambandet mellan DWT och installerad effekt väl. Detta beror 

troligen på att en viss typ av fartyg kör en på förhand given applikation. 

 

 

Figur 6 Diagram över installerad motoreffekt i KW jämfört med DWT och regressionslinjen för push 

 

 

Figur 7 Diagram över installerad motoreffekt i KW jämfört med DWT och regressionslinjen för tug 

För tug och push är sambanden inte helt väl representerade. Detta beror på att tug och push är enheter 

som nämnts tidigare inte bär last själva utan drar eller skjuter lasten framför sig. Detta leder till att skatta 
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och applicera ett sådant samband inte bidrar till analysen. Pådraget och uttagen effekt beror helt på vad 

fartyget har för uppgift för stunden. 

Tabell 15 Sammanställning över de skattade parametrarna för att beräkna installerad effekt 

 𝜷 𝜶 𝑹𝟐 

Torrbulk 1,76 0,80 0,76 

Flytande bulk 5,84 0,66 0,88 

Push 0,19 1,19 0,44 

Tug 78,7 0,42 0,46 

 

Används sambanden från Tabell 15 fås den beräknade installerade effekten i Tabell 16 och Tabell 17. 

Tabell 16 Jämförelse av beräknad installerad effekt utifrån dataunderlag från IVR och installerad effekt enl. 
Miranda 

 Fartygs-
längd 
[m] 

Fartygs-
storlek 
[dwt] 

Max/Min 
installerad 
total effekt, 
IVR [kW]** 

Beräknad 
installerad 
effekt*, IVR 
[kW] 

Installerad 
effekt, 
Miranda 
 [kW] 

Campine 63 800 98 / 970 381  

Europe vessel 85 1 350 173 / 2 498 587 738 

Large Rhine vessel 110 2 750 368 / 1 655 1 054 1 342 

Extended large Rhine 135 4 000 474 / 3 280 1 435  

Large Container vessel 135 5 600 474 / 3 280 1 893  

Two lighter pushing units 172 5 500 2 060*** 1 865  

Coupled formation 185 6 000  2 003  

Vid jämförelse av maskineffekten enligt Tabell 16 går det att dra slutsatsen att beräknad installerad 

maskineffekt överensstämmer relativt väl med Mirandas beräkningar för de fartygsstorlekar som 

redovisas i tabellen. Noterbart är även hur installerad effekt varierar kraftigt för en och samma 

fartygskategori. 

För att bestämma bränsleåtgången är det lämpligt att använda sig av (1). Det pådraget innebär är vilket 

effektuttag som krävs för att nå design speed. Design speed (motsv. av hull speed) är en slags optimal 

topphastighet för fartyget. Det går att köra fortare än så men det är olönsamt och man riskerar fartyget 

om hastigheten hålls högre. Design speed är nämligen kopplat till längd, djupgående, bredd och 

skrovformen på fartyget. Ju snabbare ett fartyg kör desto djupare går det givet att ett fartyg inte kan 

plana. Denna är okänd men man kan anta ett visst värde. Beroende på vilket värde man antar så slår 

det stort på bränsleförbrukningen och dessutom är detta komplext problem. 

Egentligen finns det tre okända parametrar att bestämma, huvudmaskinens effekt, pådrag och design 

speed. Genom att utgå från Plancos värden för uttagen effekt så fås bränsleförbrukningen fram går det 

att bortse från design speed och pådrag. Kvar då att bestämma är huvudmaskinens totala effekt vilket 

görs lämpligen med samband från Figur 4-Figur 7 beroende på vilken fartygskategori som skall 

beräknas. Detta ger bränsleförbrukningen angiven i Tabell 17. 
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Tabell 17 Beräknad bränsleförbrukning för torrbulk utifrån formeln och data från IVR. Operativ hastighet satt till 
12 km/h 

Namn Installerad effekt 
[kW] 

Bränsleförbrukning 
[kg/km] 

Bränsleförbrukning 
[l/h] 

Campine  381 3,1 45,9 

Europe 587 3,0 44,5 

Large Rhine  1 054 3,3 48,3 

Extended large Rhine  1 435 3,8 55,6 

Large Container vessel 1 893 7,4 110,1 

Two lighter pushing units 1 865 10,9 161,2 

Coupled formation 2 003 11,1 163,8 

 

Dock så ger detta endast en fix bränsleförbrukning för de konfigurationerna angivna i Tabell 17, vilket 

så kan vara problematiskt om kalkyler med andra typer av fartygskonfigurationer skall beräknas. För att 

göra formel (1) användbar så behövs två ytterligare parametrar bestämmas, dessa är pådrag och design 

speed. Enligt (Bundesanstalt für Wasserbau Federal Waterways Engineering and Research Institute, 

2013) så har fartygstyperna angivna i Tabell 18 ett spann på 12–18 km/h som maximal hastighet. 

Tabell 18 Uppmätta hastigheter för olika fartygstyper enligt (Bundesanstalt für Wasserbau Federal Waterways 
Engineering and Research Institute, 2013) 

Fartygstyp Längd (m) Minsta (km/h) Högsta (km/h) 

Push-tow (convoy) –  
Class Vb 

185–190 13 16 

Push-tow – Class Via 173–173 12 14 

Rhine & Jowi – Class 
Vb 

110–135 14 16 

Rhine & Danbue – 
Class Vb 

110–135 15 18 

Rhine & Danbue – 
Class Vb 

110–135 15 18 

Gustav Königs – 
Class III 

67–85 14 16 

Peniche – Class I 37,5–38,5 10 12 

Används hastigheterna från Tabell 18 som design speed ges det faktiska pådraget enligt Tabell 19. 

Tabell 19 Beräknat faktiskt pådrag från formel (1) 

Fartygstyp Faktiskt pådrag 

Coupled formation 33% 

Two lighter pushing 
unit 

35% 

Large Container 
vessel 

24% 

Extended large 
Rhine vessel 

16% 

Large Rhine vessel 19% 

Europe vessel 31% 

Campine vessel 49% 

 

Används det ovan bestämda pådraget så kan samtliga parametrar beräknas. Resultatet redovisas i 

tabellen nedan. 
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Matchande 
fartygstyp 

Fartygstyp Längd Installerad 
total effekt 

Uttagen 
effekt 

Procentuellt 
uttagen effekt  

Just 
pådrag 

Design 
speed 

Push-tow 
(convoy) –   
Class Vb 

Coupled 
formation 

185 2 003 663 33% 0,680 16 

Push-tow – 
Class Via 

Two lighter 
pushing 
unit 

175 1 865 653 35% 0,515 14 

Rhine & 
Jowi – 
Class Vb 

Large 
Container 
vessel 

135 1 865 446 24% 0,491 16 

Rhine & 
Danbue – 
Class Vb 

Extended 
large Rhine 
vessel 

135 1 435 225 16% 0,432 18 

Rhine & 
Danbue – 
Class Vb 

Large 
Rhine 
vessel 

110 1 054 196 19% 0,512 18 

Gustav 
Königs – 
Class III 

Europe 
vessel 

67 587 180 31% 0,631 16 

Peniche – 
Class I 

Campine 
vessel 

55 381 186 49% 0,488 12 

 
Nedan i Tabell 20 redovisas de uppgifter om bränsleförbrukning respektive installerad maskineffekt som 

inhämtats från den holländska underkonsulten ViPro (Miranda Volker). 

Tabell 20 Detaljerad redovisning avseende klass V ”Europé vessel” (Volker, Excel-ark ”Cost Analysis”, 2016) 

Type of Barge CEMT Europe vessel 

Loading capacity [MT] 1 550 

Engine [hp] 990 

Engine [kW] 738 

Workingdays per year 306 

Type of current light/neglectable 

Load per shipment [MT] 1 500 

% of engine power used on average (combination 
upstream/downstream) 

60% 

Average speed (combination upstream/downstream) [km/h] 12  

Distance single trip 444 

# of locks 11 

Total sailing time 45 

Empty sailing hours for returntrip [h] 14 

Loading time [h] 20 

Unloading time [h] 20 

Total trip time [h] 98 

Total # of trips / year 56 

    

Fuel usage loaded [kg/km] 7,1 

Fuel usage loaded [l/h] 101 

Fuel usage per trip [l] 5 150 
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Materialet från den här konsulten ger en bild med god samstämmighet med det data från IVR som köpts 

in i projektet, se Tabell 16.  

Kompletterande beräkningar avseende bränsleförbrukningen har gjorts avseende fler fartygskategorier 

än klass IV och V. Även dessa beräkningar har utförts av ViPro (Miranda Volker). Resultaten ses i Tabell 

21 nedan. För samtliga dessa fartyg har antagits lugnt vatten med erforderligt djup för att detta inte ska 

påverka bränsleförbrukningen. Samtliga fartyg har även antagits vara fullastade för att få jämförbara 

siffror. Dock varierar hastigheten mellan fartygen (Volker, Excel-ark "Overview Barge Cost_ViPro v2", 

2017). Notera att fartygsstorlekarna inte exakt överensstämmer med de som föreslås i Tabell 12. 

Tabell 21 Sammanställning över beräkningar avseende bränsleförbrukning för ett antal typfartyg (Volker, Excel-
ark "Overview Barge Cost_ViPro v2", 2017) 

Godstyp 
Storlek 
[DWT] 

Längd 
[m] 

Bredd 
[m] 

Djup 
[m] 

Con-
tainer 
[TEU] 

Medel- 
hastighet 

[km/h] 

Bränsle-
förbruk. 

[l/h] 

Bränsle- 
förbruk. 
[kg/km] 

Torrbulk 900 63 7 3 32 12 90 6,3 

Torrbulk 1 500 86 10 2,8 90 15 130 7,3 

Torrbulk 3 000 110 11,4 3,3 208 14 150 9,0 

Torrbulk 4 000 135 11,4 3,6 256 14 150 9,0 

Torrbulk 5 500 135 17 3,6 480 12 175 12,3 

Torrbulk 5 600 173 11,45 4 320 10 300 25,2 

Flytande bulk 1 430 85 10 2,8 - 15 135 7,6 

Flytande bulk 2 900 110 11,45 3,5 - 14 150 9,0 

Flytande bulk 4 500 135 11,45 4,1 - 14 150 9,0 

 

 
Det tredje spåret var att anlita de tyska konsulterna Planco för att de skulle göra särskilda beräkningar 

avseende vilken maskineffekt som behövs för svenska förhållanden. 

Planco har en lång historia av att göra beräkningar för den tyska motsvarigheten till Trafikverket, såväl 

för inre vattenvägar som för väg- respektive järnvägstrafik. Denna långa erfarenhet har gjort att Planco 

utvecklat en egen beräkningsmodell för att beräkna erforderligt uttag i maskinstyrka som krävs för ett 

visst IVV-fartyg i vissa förhållanden, som exempelvis starkt strömmande floder eller stora djupa sjöar. 

Utifrån att de områden som i Sverige är utpekade som IVV-zoner skiljer sig från typiska IVV-farvatten 

på kontinenten har det därför ansetts motiverat och intressant att låta Planco göra beräkningar specifika 

för svenska förhållanden. I Tabell 22 nedan visas hur stor andel erforderlig effekt utgör av installerad 

effekt, givet förutsättningarna att operativ hastighet ansätts till 12 km/h samt att det är ett fullastat fartyg. 
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Tabell 22 Sammanställning över installerad effekt jämfört med uttagen effekt för ett fullastat fartyg vid 
hastigheten 12 km/h i lugnt, djupt och brett vatten 

 Installerad 
effekt10 
[kW] 

Uttagen effekt 
vid 12 km/h 
[kW] 

Uttagen effekt 
av installerad* 
[%] 

Bränsle-
förbrukning 
[kg/km] 

Bränsle-
förbrukning 
[l/h] 

Campine vessel 321 186 49% 3,1 45,9 

Europe vessel 587 180 31% 3,0 44,5 

Large Rhine 
vessel 

1 054 196 19% 3,3 48,3 

Extended large 
Rhine vessel 

1 435 225 16% 3,8 55,6 

Large Container 
vessel 

1 893 446 16% 7,4 110,1 

Two lighter 
pushing unit 

1 865 653 35% 10,9 161,2 

Coupled 
formation 

2 003 663 33% 11,1 163,8 

 

Som tydligt ses i Tabell 22 ovan skiljer det tydligt mellan erforderlig maskineffekt, samt installerad effekt, 

något som även indikeras i Mirandas siffror (Tabell 20). Dessa värden stämmer inte helt med Mirandas 

värden samtidigt som det bör has i åtanke att beräkningsförutsättningarna inte nödvändigtvis är 

desamma. Utöver detta kan det också motiveras av att ibland finns det två motorer installerade som kan 

användas samtidigt eller separat. 

För att tydligt belysa den operativa hastighetens inverkan på erforderligt effektuttag (och därmed även 

bränsleförbrukningen) redovisas resultaten i sin helhet av de beräkningar Planco bidragit med nedan i 

Tabell 23. 

Tabell 23 Redovisning över av Planco beräknat erforderligt effektuttag 

Erforderligt effektuttag Lastat, 
12 km/h 

[kW] 

Lastat, 
10 km/h 

[kW] 

Olastat, 
12 km/h 

[kW] 

Olastat, 
10 km/h 

[kW] 

Campine vessel 186 145 134 108 

Europe vessel 180 140 145 117 

Large Rhine vessel 196 152 147 119 

Extended large Rhine vessel 225 167 150 121 

Large Container vessel 446 252 224 170 

Two lighter pushing unit 653 340 352 193 

Coupled formation 663 345 357 195 
 

 

I Tabell 24 nedan redovisas den beräknade bränsleförbrukningen utifrån Tabell 23 redovisade 

maskineffekter. 
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Tabell 24 Sammanställning över bränsleförbrukningen för Plancos installerade effekt för de hastigheter som 
beräknats 

Beräknad bränsleförbrukning 
baserad på erforderligt 
effektuttag 

Lastat, 
12 km/h 
[kg/km] 

Lastat, 
10 km/h 
[kg/km] 

Olastat, 
12 km/h 
[kg/km] 

Olastat, 
10 km/h 
[kg/km] 

Campine vessel 3,1 2,4 2,2 1,8 

Europe vessel 3,0 2,3 2,4 2,0 

Large Rhine vessel 3,3 2,5 2,5 2,0 

Extended large Rhine vessel 3,8 2,8 2,5 2,0 

Large Container vessel 7,4 4,2 3,7 2,8 

Two lighter pushing unit 10,9 5,7 5,9 3,2 

Coupled formation 11,1 5,7 5,9 3,2 
 

Som Tabell 23, Tabell 24 och jämförelsen i Tabell 25 tydligt visar, har (valet av) den operativa 

hastigheten tydlig påverkan på bränsleförbrukningen. 

 
I Tabell 25 nedan presenteras en jämförelse mellan de olika underlag som nyttjats. I samtliga fall antas 

fartygen vara (full)lastade. 

Tabell 25 Sammanställning över bränsleförbrukning, framtagen från de olika underlagen 

Sammanställning 
bränsleförbrukning 

Planco, 
12 km/h 
[kg/km] 

WSP, 
19 km/h 
[kg/km] 

Miranda, 
12–15 km/h** 
[kg/km] 

M4Traffic, 
12 km/h, beräknad 
utifrån data från IVR 
[kg/km] 

Campine vessel 3,1 4,0 6,3 3,1 

Europe vessel 3,0 5,1* 7,3 3,0 

Large Rhine vessel 3,3 7,7 9 3,3 

Extended large Rhine vessel 3,8 9,9 9 3,8 

Large Container vessel 7,4 - - 7,4 

Two lighter pushing unit 10,9 - 12,25 10,9 

Coupled formation 11,1 - 25,2 11,1 

 
Då IVV-fartyg körs på reguljär diesel kan inte MGO förordas som bränsle. Detta föranleder att samma 

rekommendation ASEK gör för lastbil- och yrkestrafiken, rekommenderas även för IVV. Värdena från 

ASEK visas i Tabell 26 nedan. Bränsle som används för IVV-fartyg belastas inte med drivmedelsskatter. 

Tabell 26 Bränslekostnader för diesel för IVV, i 2014-års penningvärde (Trafikverket, 2016b) 

 2014 2040 2060 

Produktpris på diesel, exkl. 
drivmedelsskatter och moms, 
[kr/liter] 

5,73 7,05 7,33 

Produktpris på diesel, exkl. 
drivmedelsskatter och moms, 
[kr/kg] 

6,82 8,39 8,73 
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Givet att design speed sätts till 7,5 knop (ca 14 km/h) och operativ hastighet sätts till 6,5 knop (ca 12 

km/h) erhålls Tabell 27 vilken innehåller redovisade installerad maskineffekt, erforderlig maskineffekt, 

bränsleförbrukning samt distansberoende kostnader. Motivet att välja dessa hastigheter utgår dels från 

genomförda intervjuer, men även utifrån redovisat beräkningsunderlag från Planco och ViPro. Det ska 

samtidigt noteras att dessa två källor skiljer sig lite åt vad gäller de operativa hastigheterna. 

För den operativa hastigheten bör applikationen och begränsningar i infrastruktur tas i beaktande. 

Exempelvis har Göta älv hastighetsbegränsning 5–10 knop, Mälaren 12 knop, Södertälje kanal 6 knop. 

I det fall som information saknas om begränsningar i infrastruktur och fartygets operativa hastighet så 

rekommenderas ovanstående hastigheter. 

 
Då ingen IVV-trafik i ”europeisk” mening finns i trafik i Sverige idag är därför Sverige en liten marknad. 

Det är därför inte troligt att någon fartygstillverkare kommer att tillverka IVV-fartyg specifikt för den 

svenska marknaden. Detta innebär att de fartyg som kommer trafikera svenska inre vattenvägar 

kommer ha en, för svenska förhållanden, för stark motor installerad. Det skulle därför inte vara 

rättvisande att göra beräkningar avseende bränsleförbrukningen utifrån installerad maskineffekt och ett 

därefter ansatt effektuttag på 85 % som för IMO/Solas-fartygen. Effektuttaget kommer vara väsentligt 

lägre för IVV-fartygen i och med att fartygen kommer trafikera vatten som inte är vare sig så grunda, 

smala eller strömmande för att påverka effektuttaget/pådraget och därmed även bränsleförbrukningen.  

Rapportförfattarna har därför valt att utgå från de egna beräkningar som genomförts och att sedan 

justera dessa efter det effektuttag som enligt Plancos bedömning behövs för svenska förhållanden. Den 

installerade maskineffekt som beräknas med formeln (1) samt med data från IVR stämmer väl överens 

med de uppgifter avseende bränsleförbrukning som presenterats av den holländska underkonsulten.  

I Tabell 27 nedan redovisas bränsleförbrukningen respektive distansberoende kostnader för de i denna 

rapport föreslagna fartygsstorlekarna. För att erhålla de distansberoende kostnaderna har i ASEK 

angivet dieselpris på 6,82 kr/kg nyttjats som grund. Till detta har sedan 5 % för smörjoljor adderats, så 

att det nyttjade drivmedelspriset i beräkningarna är 7,16 kr/kg. Den operativa hastigheten är antagen till 

12 km/h och design speed satt till 13,9 km/h och samtliga fartyg har antagits vara fullastade. 

Tabell 27 Estimerad installerad effekt och distansberoende kostnad för torrbulk och container. Den nyttjade 
effekten är uppskattad gentemot Plancos effekt och formel (1). Prisnivå 2014 

Namn 
Längd 
[m] 

Storlek 
[dwt] 

Storlek 
[TEU] 

Skattad 
installerad 
maskineffekt 
[kW] 

Utnyttjad 
maskin-
effekt* 
[kW] 

Bränsle-
förbrukning 
[kg/km] 

Distans-
beroende 
kostnad 
[kr/km] 

Campine  63 800 32 381 186 3,1 22,20 
Europe 86 1 350 90 587 180 3,0 21,48 
Large 
Rhine  

110 2 750 200 1 054 196 3,3 23,39 

Extended 
large 
Rhine  

135 4 000 - 1 435 225 3,8 26,85 

Large 
Containe
r vessel 

135 5 600 500 1 893 297 4,9 35,43 

Two 
lighter 
pushing 
units 

172 5 500 - 1 865 653 10,9 77,94 

Coupled 
formation 

185 6 000 - 2 003 663 11,1 79,13 
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Tabell 28 Estimerad installerad effekt och distansberoende kostnad för flytande bulk. Den nyttjade effekten är 
uppskattad med användning av Plancos beräknade effekt för den givna fartygsklassen och formel (1). Den 
operativa hastigheten är satt till 12 km/h (6,5 knop) och design speed är satt till 13,9 km/h (7,5 knop). Prisnivå 
2014 

Namn 
Längd 
[m] 

Storlek 
[dwt] 

Storlek 
[TEU] 

Skattad 
installerad 
maskineffekt 
[kW] 

Utnyttjad 
maskin-
effekt* 
[kW] 

Bränsle-
förbrukning 
[kg/km] 

Distans-
beroende 
kostnad 
[kr/km] 

Campine  63 800 - 477 233 3,9 27,80 
Europe 86 1 350 - 675 207 3,5 24,71 
Large 
Rhine  

110 2 750 - 1 080 201 3,3 23,97 

Extended 
large 
Rhine  

135 4 000 - 1 383 217 3,6 25,89 
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Tidsberoende kostnader består av operativa kostnader och kapitalkostnader. De operativa kostnaderna 

utgörs till stor del av personalkostnader medan kapitalkostnaderna utgörs av kostnader förknippade 

med investeringar. Inom de operativa kostnaderna ryms även övriga tidsberoende kostnader som t.ex. 

försäkring, administration, underhåll etc. 

 
De tidsberoende kostnaderna består av kapitalkostnader för fartyg och utrustning samt 

personalkostnader i det tyska materialet (Intraplan et al, 2015). Kostnaderna definieras för olika 

fartygstyper och storleksklasser. Kapitalkostnader består av flera komponenter nämligen: avskrivningar, 

ränta, reparation, material, försäkring och gemensamma förvaltningskostnader. Kapitalkostnaderna 

bestäms av räntesats och avskrivningstid beroende på fartygstyp som varierar mellan 38 år (Pråm) och 

63 år (Godsfartyg) (M4Traffic, 2017). 

Den andra delen i de tidsberoende kostnaderna är personalen. I Tyskland och Nederländerna beror 

bemanningen av fartygslängden enligt ett gemensamt regelsystem. För varje fartygstyp, storlek och 

trafikomfattning ger SPV-Rhein (Verbraucherschutz, 2011) bemanning för olika personalkategorier och 

beroende på trafikomfattning (14, 16, 22 h/dygn).  Antal arbetsdagar per besättning är satt till 204,8 per 

år medan antalet driftdagar för fartygen är satta till 340 per år. 

Underlag från Nederländerna (NEA respektive Panteia) redovisar inte explicit tidsberoende kostnader, 

utan har en annan indelning. Där delas de kostnader, som i det tyska underlaget klassificeras som 

tidsberoende, in i fasta kostnader respektive personalkostnader. De fasta kostnaderna består i sin tur 

av avskrivningar, försäkringar, reparation och räntor (M4Traffic, 2017). I underlag från Miranda består 

däremot de tidsberoende kostnaderna av kapitalkostnader, personalkostnader samt övriga kostnader 

(som administration, försäkring etc.). Personalkostnaden är beroende på storlek på fartyg och likt i 

Tyskland används bemanningskrav enligt bestämmelserna i SPV-Rhein. Personalkostnaderna beror 

även på vilken driftprofil fartyget har (14 eller 24 h/dygn) samt på lönenivåer för besättningen som gäller 

i Nederländerna.  

 
I Tabell 29 nedan redovisas de tidsberoende kostnader som idag är rekommenderade som Samgods-

värden. Värdena kommer från den rapport avseende parametrar WSP tagit fram (WSP, 2015b).  

Tabell 29 Gällande Samgods-värden avseende de tidsberoende kostnaderna 

Fartygsstorlek 
[dwt] 

Torrbulk 
[SEK/h] 

Flytande bulk 
[SEK/h] 

650 914 962 

1 750 1 172 1 196 

2 750 1 344 1 388 

3 500 1 537 1 585 

 

I de tidsberoende kostnaderna inkluderas  

• Kostnad för besättning  

• Förnödenheter  

• Reparationer och underhåll  

• Försäkring  

• Administration, avgifter för registrering och registerhållning mm.  

• Kapitalkostnader  

• Drift av hjälpmaskiner  

• 5-årsöversyn  
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Den största andelen av kostnaderna bedöms i WSP-rapporten bestå av operativa kostnader där 
löneposterna antas utgöra den största delen. Det framgår inte hur många drifttimmar som ligger till grund 
för beräkningarna. I det underlag som finns tillgängligt från Tyskland och Nederländerna tas 
tidsberoende kostnader fram beroende på trafikeringsupplägg; 14, 16 eller 24 timmars drift.   

 
Tidsberoende kostnader uttrycks i SEK/h i enlighet med Samgods och ASEK. De tidsberoende 

kostnaderna har för IVV-fartyg delats in i tre kategorier: 

• Personalkostnader 

• Kapitalkostnader 

• Övriga tidsberoende kostnader 

Då trafikeringen med IVV-fartyg är begränsad i svenska farleder finns inte heller tillräckligt med inhemskt 

underlag för beräkning av kostnaderna. Därför har förutsättningar och dataunderlag till stor del hämtats 

från europeiska källor där IVV-trafiken är mer utvecklad. De europeiska källorna har sedan kombinerats 

med svenska förutsättningar gällande anställningsvillkor och lönenivåer. 

Beräkningarna av de tidsberoende kostnaderna görs med utgångspunkt från de fartygskategorier som 

rekommenderas i Tabell 12. De tidsberoende kostnaderna påverkas av vilken driftprofil som bedöms 

gälla för IVV-fartygen. I denna rapport beräknas tidsberoende kostnader för driftprofilerna dag och 

kontinuerlig. Dagprofilen innebär trafikering om 14 timmar/dygn medan den kontinuerliga profilen 

innebär trafikering under samtliga av dygnets 24 timmar. 

I beräkningarna har det antagits att fartygen är i drift under 345 dagar per år (till skillnad från Tyskland 

och Nederländerna där driftsperioden sätts till 340 dagar enligt ovan) medan 20 dagar är avsatta till 

service och underhåll. Detta ger totalt 4 830 driftstimmar per år vid 14 timmarsupplägget och 8 280 

driftstimmar vid 24-timmarsupplägget. 

Kapitalkostnader beräknas med utgångspunkt i faktiska inköpspriser för nya fartyg för de olika 

fartygskategorierna.  

Övriga tidsberoende kostnader har beräknats som en andel av de årliga kapitalkostnaderna för 

respektive fartygsklass. Här har andelar som tagits fram av det tyska företaget Planco använts vid 

beräkningarna. 

 
Personalkostnader utgör den största andelen av de tidsberoende kostnaderna och är därför av stor vikt 

för slutresultatet. Personalkostnaderna bygger på förutsättningar gällande bemanningskrav, avtal 

gällande arbetstid samt faktiska lönekostnader. 

I Sverige finns idag inga särskilda regler för fartyg i inlandssjöfart avseende bemanning. Vid beräkning 

av personalkostnader har det därför antagits att bemanningskraven på IVV-fartygen följer SPV-Rhein i 

enlighet med de tyska och nederländska beräkningar som gjorts. I SPV-Rhein specificeras krav gällande 

bemanning på IVV-fartyg och pråmar som är aktuella i denna utredning. Bemanningskraven är 

uppdelade efter fartygets längd och dess trafikeringsupplägg. Vid kontinuerlig drift (24 timmar) behövs 

ungefär dubbla bemanningen jämfört med dagprofilen med 14 timmars trafikering. I Tabell 30 nedan 

redovisas de krav på bemanning som gäller enligt SPV-Rhein. I tabellen anges antalet besättningsmän 

som behövs beroende på fartygens längd och deras trafikeringsupplägg. Ett fartyg som är kortare än 

70 meter och som framförs med 14 timmarstrafikering behöver bemannas med en kapten/fartygschef 

och en matros. 
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Tabell 30 Krav på bemanning enligt SPV-Rhein 

Bemanningskrav IVV-fartyg Pråm-fartyg 

  14 timmar 24 timmar 14 timmar 24 timmar 

Besättningstyp <=  
70 
m  

<=  
86 m  

>  
86 m 

<= 
70 m  

<= 
86 m  

>  
86 m 

    

Kapten/fartygschef 1 1 1 2 2 2 1 2 

Styrman     1     1 1 1 

Båtsman   1             

Matros 1   1 1 2 2 1 2 

Lättmatros       1     1   

Maskinist               1 

Totalt 2 2 3 4 4 5 4 6 

 

En kärnfråga gällande personalkostnaderna är vilket arbetstidsuttag som ska användas vid beräkningen 

av de tidsberoende kostnaderna. I Sverige finns inga avtal som reglerar arbete på just IVV-fartyg. 

Diskussioner kring avtal har inletts men det finns inget material tillgängligt. En fråga som diskuteras är 

huruvida de anställda kommer vara sjömansskatteklassade eller ej. En annan fråga är på vilka villkor 

utländsk utstationerad sjöpersonal kan användas. Våra beräkningar förutsätter att sådan personal kan 

användas på samma avtalsvillkor som svensk sjöpersonal. Idag finns två olika avtal som båda teoretiskt 

skulle kunna appliceras på IVV-fartyg. Dels de avtal som reglerar skärgårdstrafiken och dels de så 

kallade storsjöavtalen. 

I detta arbete har kollektivavtal från Almega avseende skärgårdstrafik använts som underlag för 

lönenivåer och arbetsvillkor. Ett av avtalen är med Seko sjöfolk och avser personal i Skärgårdstrafik 

(Tjänsteföretagen, Almega, 2016) medan de övriga två är med Sjöbefälsföreningen och avser avtal 

gällande operatörer i Stockholms– (Tjänsteföretagen, Almega, 2017) respektive Göteborgsområdet 

(Tjänsteföretagen, Almega, 2017). Anledningen till att avtalen för skärgårdstrafik valdes var att de gäller 

för inlandssjöfart samtidigt som de upplevdes som tydligare och mindre spretiga än storsjöavtalen. Det 

finns osäkerheter gällande hur väl använda avtal kommer stämma överens med faktiska förutsättningar 

om/när trafiken med IVV-fartyg utvecklas i Sverige. Det rekommenderas därför att dessa värden ses 

över om och när förutsättningarna klarnar.  

Från använda avtal går det utläsa att den ordinarie arbetstiden för heltidsanställd arbetstagare är 35 

timmar per vecka i genomsnitt. Detta ger en årlig arbetstid om 1 645 timmar exklusive semester vilket i 

sin tur ger 118 arbetsdagar per besättningsuppsättning och år vid upplägget med 14 timmars trafikering.  

Vid kontinuerlig trafikering är kravet på bemanning ungefär dubbelt så stor som för 14 

timmarsupplägget, se Tabell 30 ovan. Här behöver således två besättningar finnas ombord samtidigt 

och kontinuerligt. För besättningarna konstrueras ett schema så att dessa kan avlösa varandra varför 

arbetstiden endast bedöms vara 12 timmar per dygn. Detta ger 137 arbetsdagar för den 

besättningsuppsättning som krävs enligt tabellen ovan.  

I enlighet med de beräkningar som gjorts för IMO-fartyg antas att ett IVV-fartyg är i drift 345 dagar per 

år. Resterande 20 dagar antas användas för service och underhåll. För att bemanna fartygen under 

dessa 345 dagar behövs således 2,9 besättningsuppsättningar (345/118) för 14-timmarsdriften medan 

2,5 besättningsuppsättningar behövs för den kontinuerliga 24-timmarsdriften. 

I Tyskland och Nederländerna används ett högre arbetstidsuttag i de beräkningar som gjorts för 

tidsberoende kostnader. De tyska avtalen för IVV-tjänstgöring medger en betydligt längre arbetstid än 

den vanligen reglerade på ca 1 600–1 800 timmar per år, närmare bestämt ca 2 800 timmar. Detta 

arbetstidsuttag blir troligtvis möjligt dels på grund av olika pauser, t.ex. för lastning och lossning, 

väntetider etc. då inte samma aktiva insats krävs av besättningen och dels genom kompensation i lön. 

Denna förutsättning leder till att de tyska förutsättningarna endast kräver 1,7 besättningar för att hålla 

ett IVV-fartyg i drift under 345 dagar per år. I de nederländska beräkningarna har antaganden gjorts att 
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det krävs 2 besättningsuppsättningar för att hålla ett IVV-fartyg i drift under ett år. Denna förutsättning 

gäller både bemanningskraven för 14- respektive 24-timmarsupplägget.  

Ett problem för IVV-transporter i Sverige kan således vara vilka avtal och regler som kommer att gälla 

för personal på IVV-fartygen. En rak tillämpning av tjänstetidsregler enligt nu använda skärgårdsavtal 

ger högre personalkostnader i Sverige jämfört med nivån i Nederländerna och Tyskland.   

Då osäkerheter finns gällande avtalen för arbetstider i Sverige kommer två olika värden för 

personalkostnader att redovisas. Ett som bygger på arbetstider enligt nu gällande svenska 

skärgårdsavtal och som innebär 2,9 respektive 2,5 besättningsuppsättningar per fartyg och år för 14- 

respektive 24-timmarsupplägget. Vidare kommer ett värde redovisas som bygger på den nederländska 

metoden och som innebär 2 besättningsuppsättningar för både 14- och 24-timmarsupplägget. 

Lönekostnader bygger på de genomsnittliga löner som redovisas i de tre kollektivavtal som angavs 

under avsnittet Arbetstid och anges för de befattningar som listas i Tabell 30. Den totala månadslönen 

inkluderar även påslag för arbetsgivaravgifter, semesterkostnader och försäkringar. 

Arbetsgivaravgiften är 31,42 % av bruttolönen och betalas av en arbetsgivare ovanpå den lön som 

betalas till arbetstagaren. 

Kostnader för semester inkluderar semesterlön och semestertillägg. Semesterlönen är inte 

semesterlönegrundande, dvs det är ingen semesterlön på förra årets semesterlön. Därför är underlaget 

11 månaders lön. Procentsatsen enligt semesterlagen är 12 %. Så den beräknade semesterlönen blir 

månadslönen x 11 månader x 12 %. Utöver det finns enligt avtal ett semestertillägg om 0,8% av aktuell 

månadslön för den tid som tas ut som semester. 

Försäkringskostnaden beräknas på den totala lönesumman och inkluderar följande avtalsförsäkringar: 

• Pensionsförsäkring (Avtalspension/ITP) inkl. premiebefrielseförsäkring 

• Livförsäkring (TGL) 

• Arbetsskadeförsäkring (TFA) 

• Sjukförsäkring (AGS) 

• Omställningsförsäkring (AGB/TSL/TRR) 

För såväl arbetare som tjänstemän ligger försäkringskostnaden inom olika intervall beroende på lönens 

storlek. För anställda med en månadslön över ca 37 100 är premien på överstigande del ca 31%. I de 

beräkningar som gjorts gällande försäkringskostnader har ingen hänsyn tagits till de löner som 

överstiger 37 100 kr. Av de olika befattningarna är det endast Kapten/fartygschef som skulle påverkas 

av detta tillägg som på det stora hela får en försumbar effekt. I beräkningarna har försäkringskostnader 

antagits vara 5,8 % av månadslönen för samtliga befattningar.  

I Tabell 31 redovisas lönekostnaderna för de olika befattningarna som bemannar ett IVV-fartyg.  

Tabell 31 Löner enligt gällande avtal för de olika befattningarna som bemannar IVV-fartyg 

Lön [SEK] Månadslön Arbetsgivar-
avgift 

Semester Försäkring Totalt 
[SEK/Månad] 

Kapten/fartygschef 39 551 12 427 4 377 2 294 58 649 

Styrman 31 647 9 943 3 502 1 836 46 928 

Båtsman 26 324 8 271 2 913 1 527 39 035 

Matros 26 324 8 271 2 913 1 527 39 035 

Lättmatros 24 111 7 576 2 668 1 398 35 753 

Maskinist 26 791 8 418 2 965 1 554 39 727 

 

Gällande lönekostnaderna går det konstatera att det även här finns skillnader jämfört med de 

beräkningar som gjorts med nederländska och tyska förutsättningar. Lönenivåerna är jämförbara mellan 

de olika länderna men det som skiljer är de olika tilläggen i form av arbetsgivaravgifter och försäkring. I 
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Nederländerna räknar de med en tilläggsfaktor om 18,5 % på månadslönen för 

socialförsäkringskomponenter och 8 % för semesterersättning. Detta är betydligt lägre än de tillägg som 

läggs till månadslönen i Sverige. 

 
Kapitalkostnader har beräknats utifrån nybyggnadspris för fartyg inom respektive kategori. Priser för de 

olika kategorierna har tillhandahållits från tyska Planco och holländska ViPro. Osäkerheter finns 

gällande det levererade tyska materialet då det inte finns möjlighet att spåra hur kostnaderna för de 

olika fartygskategorierna tagits fram. Priserna har dock god överensstämmelse mot nybåtspriser som 

tillhandahållits från Nederländerna (Volker, Excel-ark "Overview Barge Cost_ViPro v2", 2017). Priser 

presenteras för fartyg beroende på om de transporterar torrlast eller flytande gods. Som ses i tabellen 

är fartyg avsedda för flytande bulk dyrare jämfört med torrbulk/container, vilket beror på den utrustning 

i form av tankar, ledningar, pumputrustning etc. som krävs ombord på fartyget för flytande bulk. 

Tabell 32 Inköpspriser för de olika fartygskategorierna uppdelat på torrlast eller tankerfartyg 

Nybåtspris [SEK] Torrbulk/container [SEK] Flytande bulk [SEK] 

Campine vessel 17 470 000 20 670 000 

Europe vessel 26 400 000 31 630 000 

Large Rhine vessel 35 790 000 41 060 000 

Extended large Rhine vessel 40 230 000 46 050 000 

Large container vessel 43 530 000 49 590 000 

Two lighter pushing unit 32 320 000 32 320 000 

Coupled formation 40 720 000 40 720 000 

  

Årskostnaden för ett fartyg beräknas som annuitet över fartygens förväntade livstid enligt ekvationen (5) 

där r betecknar räntan och n antalet avskrivningsår. 

Å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = (𝑁𝑦𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 − 𝑛𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒) ∗
𝑟(1+𝑟)𝑛

(1+𝑟)𝑛−1
  (5) 

Räntan beräknas som ett vägt genomsnitt av låneränta och avkastningskrav på eget kapital. Den 

företagsekonomiska låneräntan sätts till 5 % och avkastningskravet på eget kapital sätts till 10 %. Båda 

dessa värden baseras på rekommendationer från ASEK 6.0 (Trafikverket, 2016a). Andelen eget kapital 

har i beräkningarna antagits vara 10 %. Förutsättningarna ger en snittränta på 5,5 %. 

Avskrivningstiden har antagits vara 25 år i enlighet med tidigare beräkningar för IMO-fartyg. Eventuellt 

skulle det kunna vara motiverat med 20 års ekonomisk livslängd då banker endast ger krediter för som 

längst 20 år. Anledningen till att en 25-årig avskrivningstid trots allt väljs är att det ses som en fördel om 

beräkningsmetodiken följer tidigare framtagna värden för IMO-fartyg. Restvärdet efter 25 år antas vara 

10 % av nybyggnadspriset i enlighet med de beräkningar som genomförts i tidigare projekt med 

framtagande av ASEK-värden för IMO-fartyg.  

 
Vid beräkning av de tidsberoende kostnaderna för IVV-fartyg finns endast underlag tillgängligt för att 

beräkna personalkostnader och kapitalkostnader. Utöver dessa kostnader bedöms även följande 

kostnader ingå i de tidsberoende kostnaderna: 

• Förbrukningsvaror, material 

• Underhåll och reparation 

• Försäkring  

• Administration 

• Hjälpmaskiner 

• Torrdockningskostnader 
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För att beräkna de övriga tidsberoende kostnaderna ovan används de förutsättningar som används i 

Tyskland (Intraplan et al, 2015). Här anges övriga tidsberoende kostnader (utöver personalkostnad och 

kapitalkostnad) som procentandelar av fartygets anskaffningsvärde. Andelar presenteras för IVV-

motorfartyg, påskjutningsbåtar/bogserbåtar samt pråmar och presenteras i Tabell 33 nedan. Enligt detta 

underlag görs ingen skillnad på fartygen beroende på dess last, t.ex. torrlast eller flytande last.  

Tabell 33 Övriga tidsberoendekostnader angivna som procentsatser av fartygens anskaffningspris 
 

Motorschiffe  
(IVV-motorfartyg) 

Schubboote 
(bogserbåt) 

Schubleichter 
(pråm) 

Reparationer  2,80% 5,60% 2,35% 

Material  0,45% 0,78% 0,45% 

Totalt rep. + material  3,25% 6,38% 2,80% 
 

Försäkring 1,27% 1,27% 1,27% 

Gemensamma driftskostnader  0,25% 0,60% 0,50% 

Förvaltningskostnader  0,40% 0,50% 0,45% 

Totalt försäkring + administration  1,92% 2,37% 2,22% 
 

Summa procent av 
anskaffningsvärde  

5,17% 8,75% 5,02% 

 

Antagande görs att reparationer inkluderar kostnader för torrdockning. Den kostnad som möjligtvis 

saknas av de sökta i punktlistan ovan är kostnader för hjälpmaskiner. Denna kostnad bedöms som 

relativt liten för IVV-fartyg och bortses därför ifrån i denna beräkning. 

Procenttalen av anskaffningsvärdet kan räknas om till procent av den årliga kapitalkostnaden då 

räntesatser, avskrivningstider, etc. är de samma för samtliga typer av fartyg. Anskaffningskostnaden är 

13,8 gånger den årliga kapitalkostnaden och denna faktor används på procenttalen i Tabell 33 ovan för 

att beräkna övriga tidsberoende kostnader som en andel av den årliga kapitalkostnaden, se Tabell 34 

nedan.  

Tabell 34 Övriga tidsberoendekostnader angivna som procentsatser av fartygens årliga kapitalkostnad 
 

Motorschiffe 
(IVV-motorfartyg) 

Schubboote 
(bogserbåt) 

Schubleichter 
(pråm) 

Totalt rep. + material  45% 88% 39% 

Totalt försäkring + administration  26% 33% 31% 

Summa procent av årlig 
kapitalkostnad  

71% 121% 69% 

 

Av Tabell 34 ovan går det utläsa att de övriga tidsberoende kostnaderna uppgår till 71 % av den årliga 

kapitalkostnaden för IVV-fartyg och 69 % för pråmar. Dessa andelar används tillsammans med den 

beräknade årliga kapitalkostnaden för att beräkna övriga tidsberoende kostnader. Det 69 %-iga påslaget 

används för kategorierna ”Two lighter pushing unit” och ”Coupled formation”. Påslaget om 71 % används 

för övriga kategorier. Redovisning av skattningar av de tidsberoende kostnaderna per fartygstyp. 

Uppgifter tyder på att den administrativa kostnaden är högre för fartyg som fraktar flytande bulk jämfört 

med övriga godstyper. Dock har inga detaljerade underlagt för detta identifierats, varför samtliga 

godstyper behandlas på samma sätt. Posten som sådan är samtidigt liten relativt till övriga poster inom 

tidsberoende kostnader vilket då renderar att resultatet i kalkyler inte påverkas signifikant av denna 

förenkling. 
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I detta avsnitt presenteras resultaten gällande personalkostnader, kapitalkostnader samt övriga 

tidsberoende kostnader. Även jämförelser med de tyska och nederländska underlagen görs. 

 
Med utgångspunkt från de förutsättningar som angivits för bemanningskrav, arbetstider och 

lönekostnader redovisas nedan sammanställda personalkostnader för trafikering av ett IVV-fartyg under 

345 dagar per år. Sammanställningen görs för två alternativ. Först presenteras personalkostnader för 

nu gällande svenska avtal gällande arbetstider enligt de kollektivavtal som finns för skärgårdstrafiken. 

Därefter presenteras motsvarande värden där de tyska och nederländska sätten att räkna på arbetstid 

används men i övrigt svenska förhållanden när det gäller lönenivåer, sociala påslag etc.  

Enligt förutsättningar för gällande skärgårdsavtal krävs 2,9 besättningar för att bemanna ett IVV-fartyg 

vid 14-timmarsdrift och 2,5 besättningar för att bemanna motsvarande fartyg vid 24-timmarsdrift. I Tabell 

35 redovisas beräknade personalkostnader per år där dessa förutsättningar använts. I Tabell 36  

redovisas motsvarande kostnader uppdelat per drifttimme (4 830 drifttimmar vid 14-timmarsupplägg och 

8 280 drifttimmar vid 24-timmarsupplägg). 

Tabell 35 Personalkostnader per år för IVV-fartyg förutsatt att gällande svenska avtal om arbetstid används 

Årlig personalkostnad per klass [SEK/år]  Upplägg 

  Storlek 
[dwt] 

14 timmar 24 timmar 

Campine vessel 800 3 441 797 5 801 117 

Europe vessel 1 350 3 441 797 5 900 223 

Large Rhine vessel 2 750 5 095 270 7 317 485 

Extended large Rhine vessel 4 000 5 095 270 7 317 485 

Large container vessel 5 600 5 095 270 7 317 485 

Two lighter pushing unit 5 500 8 265 746 10 627 387 

Coupled formation 6 000 8 265 746 10 627 387 

 

Tabell 36 Personalkostnader per drifttimme för IVV-fartyg förutsatt att gällande svenska avtal om arbetstid 
används 

Personalkostnad per drifttimme 
[SEK/drifttimme] 

 Upplägg 

  Storlek 
[dwt] 

14 timmar 24 timmar 

Campine vessel 800 713 701 

Europe vessel 1 350 713 713 

Large Rhine vessel 2 750 1 055 884 

Extended large Rhine vessel 4 000 1 055 884 

Large container vessel 5 600 1 055 884 

Two lighter pushing unit 5 500 1 711 1 284 

Coupled formation 6 000 1 711 1 284 

 

Som en jämförelse till de beräknade personalkostnaderna ovan som bygger på arbetstider för gällande 

kollektivavtal för skärgårdstrafiken, presenteras även personalkostnader där arbetstiden hanteras enligt 

de tyska och nederländska sätten att räkna. Enligt de tyska beräkningarna antas implicit att det är möjligt 

vid 14-timmarsdrift att engagera besättningar precis i den utsträckning som behövs för att med ca 205 

arbetsdagar/år och person i besättningen driva fartyget i 340 dagar. Det betyder att 340/205 dvs ca 1,7 
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besättningar krävs för att driva ett IVV-fartyg vid 14-timmarsdrift. Exakt hur beräkningen genomförts i 

det tyska underlaget när det gäller 24-timmarsdrift är inte transparent men den analys vi gjort av 

beräkningarna tyder på att man räknar med två besättningar vid 24-timmarsdrift. I de nederländska 

beräkningarna förutsätts att det krävs två besättningar vid respektive drift. I övrigt antas svenska 

lönenivåer och avtalsförmåner att gälla i beräkningarna. 

Tabell 37 Personalkostnader per år för IVV-fartyg förutsatt att tyska och nederländska antaganden om arbetstid 
används 

Årlig personalkostnad per 
klass [SEK/år] 

 Tyskland Nederländerna 

  Storlek 
[dwt] 

14 timmar 24 timmar 14 timmar 24 timmar 

Campine vessel 800 1 974 664 3 882 990 2 344 412 4 610 066 

Europe vessel 1 350 1 974 664 3 949 327 2 344 412 4 688 824 

Large Rhine vessel 2 750 2 923 311 4 897 975 3 470 691 5 815 103 

Extended large Rhine vessel 4 000 2 923 311 4 897 975 3 470 691 5 815 103 

Large container vessel 5 600 2 923 311 4 897 975 3 470 691 5 815 103 

Two lighter pushing unit 5 500 4 742 310 7 113 465 5 630 291 8 445 436 

Coupled formation 6 000 4 742 310 7 113 465 5 630 291 8 445 436 

 

Tabell 38 Personalkostnader per drifttimme för IVV-fartyg förutsatt att tyska och nederländska antaganden om 
arbetstid används 

Personalkostnad per 
drifttimme [SEK/drifttimme] 

 Tyskland Nederländerna 

  Storlek 
[dwt] 

14 timmar 24 timmar 14 timmar 24 timmar 

Campine vessel 800 409 469 485 557 

Europe vessel 1 350 409 477 485 566 

Large Rhine vessel 2 750 605 592 719 702 

Extended large Rhine vessel 4 000 605 592 719 702 

Large container vessel 5 600 605 592 719 702 

Two lighter pushing unit 5 500 982 859 1 166 1 020 

Coupled formation 6 000 982 859 1 166 1 020 

 

Ur tabellerna ovan, Tabell 37 och Tabell 38,  framgår att avtal gällande arbetstider kommer ha stor 

inverkan på personalkostnader vid trafikering med IVV-fartyg. Kostnader beräknade med arbetstider 

enligt gällande svenska skärgårdsavtal ligger 75 respektive 50 % högre än beräkningar med tyska 

antaganden för 14- respektive 24-timmarsdrift. Motsvarande förhållande jämfört med de nederländska 

förutsättningarna är 50 respektive 25 % högre. 

 
Kapitalkostnaderna för de olika fartygskategorierna beräknas under ett år med förutsättningar enligt 

föregående kapitel och presenteras i Tabell 39 nedan.  
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Tabell 39 Årlig kapitalkostnad för de olika fartygskategorierna, uppdelat på torrbulk och flytande bulk 

Årlig Kapitalkostnad [SEK/år] Storlek 
[dwt] 

Torrbulk Flytande bulk 

Campine vessel 800 1 268 262 1 500 431 

Europe vessel 1 350 1 916 148 2 295 955 

Large Rhine vessel 2 750 2 598 184 2 980 830 

Extended large Rhine vessel 4 000 2 920 704 3 343 300 

Large container vessel 5 600 3 159 748 3 599 889 

Two lighter pushing unit 5 500 2 346 179 2 346 179 

Coupled formation 6 000 2 955 767 2 955 767 

 

Kapitalkostnaderna bryts även ned per drifttimme för de olika uppläggen med 14 respektive 24 timmars 

trafikering. I 14-timmarsupplägget trafikeras fartygen under 4 830 timmar per år medan 24-

timmarsupplägget innebär en trafikering om 8 280 timmar per år. 

Tabell 40 Kapitalkostnad per drifttimme för upplägg med 14 respektive 24 timmars trafikering 

Kapitalkostnad per 
drifttimme 
[SEK/drifttimme] 

 14-timmarsupplägg 24-timmarsupplägg 

  Storlek 
[dwt] 

Torrbulk Flytande 
bulk 

Torrbulk Flytande 
bulk 

Campine vessel 800 263 311 153 181 

Europe vessel 1 350 397 475 231 277 

Large Rhine vessel 2 750 538 617 314 360 

Extended large Rhine 
vessel 

4 000 605 692 353 404 

Large container vessel 5 600 654 745 382 435 

Two lighter pushing unit 5 500 486 486 283 283 

Coupled formation 6 000 612 612 357 357 

 

Kapitalkostnader från de nederländska kalkylerna ligger betydligt lägre för de mindre fartygsklasserna 

Campine vessel och Europé vessel medan överensstämmelsen är god för de större kategorierna. En 

anledning till de lägre kostnaderna från den nederländska kalkylen är att kapitalkostnaden endast 

beräknas på befintliga fartyg i trafik och att inköpsvärdet för de mindre kategorierna är betydligt lägre än 

de som tillhandahållits av Planco.  

 
I Tabell 41 redovisas de övriga tidsberoende kostnaderna per år. Kostnaderna delas upp beroende på 

om fartygen transporterar torrlast eller om det är tankerfartyg. Anledningen till uppdelningen är att den 

årliga kapitalkostnaden skiljer mellan typerna och därmed skiljer även de övriga tidsberoende 

kostnaderna då dessa beräknas som en andel av den årliga kapitalkostnaden.  

Tabell 41 Övriga årliga tidsberoende kostnader per år 

Årliga övriga kostnader [SEK/år] Storlek [dwt] Torrlast Flytande bulk 

Campine vessel 800 900 466 1 065 306 

Europe vessel 1 350 1 360 465 1 630 128 

Large Rhine vessel 2 750 1 844 710 2 116 390 

Extended large Rhine vessel 4 000 2 073 700 2 373 743 

Large container vessel 5 600 2 243 421 2 555 921 

Two lighter pushing unit 5 500 1 665 787 1 665 787 

Coupled formation 6 000 2 098 595 2 098 595 
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Även de övriga tidsberoende kostnaderna redovisas per drifttimme i enligt med personal- och 

kapitalkostnaderna.   

Tabell 42 Övriga årliga tidsberoende kostnader per drifttimme för 14 respektive 24-timmarsupplägg 

Övriga kostnader per 
drifttimme [SEK/drifttimme] 

 14-timmarsupplägg 24-timmarsupplägg 

  Storlek 
[dwt] 

Torrbulk Flytande 
bulk 

Torrbulk Flytande 
bulk 

Campine vessel 800 186 221 109 129 

Europe vessel 1 350 282 338 164 197 

Large Rhine vessel 2 750 382 438 223 256 

Extended large Rhine 
vessel 

4 000 429 491 250 287 

Large container vessel 5 600 464 - 271 - 

Two lighter pushing unit 5 500 345 - 201 - 

Coupled formation 6 000 434 - 253 - 

 

 
De tidsberoende kostnaderna redovisas i Tabell 43 till Tabell 46 nedan. Redovisningen görs uppdelat 

som flytande bulk eller torrbulk/container samt beroende på vilken drift som förutsätts för fartygen; 14- 

eller 24-timmarstrafikering.  

De resultat som presenteras avseende personalkostnader bygger på beräkningar genomförda med 

arbetstider enligt gällande avtal för skärgårdstrafiken. Kostnaderna för personalkostnaden blir betydligt 

högre än motsvarande kostnader som beräknats av den nederländska konsulten avseende värden för 

den inhemska nederländska marknaden. Anledningen till detta är dels att gällande svenska avtal 

medger att färre arbetstimmar per år vilket kräver fler uppsättningar besättningar för att hålla ett IVV-

fartyg i drift under ett år. För 14-timmarsdriften behövs 2,9 besättningar vid förutsättningar enligt dagens 

avtal medan motsvarande siffra för de nederländska beräkningarna är 2 besättningar.  För den 

kontinuerliga driften behövs 2,5 besättningar enligt de beräkningar som gjorts med förutsättningar enligt 

gällande avtal. I de nederländska beräkningarna antas 2 besättningar även för denna drift. 

Vidare går det även se skillnad i tillkommande avgifter och skatter mellan de beräkningar som gjorts 

inom projektet jämfört med de nederländska beräkningarna.  Enligt de nederländska kalkylerna antas 

18,5 % i sociala avgifter vilket kan jämföras med arbetsgivaravgifter om 31,42 % i Sverige samt 

tillkommande avgifter för försäkringar om 5,8 % av månadslönen. 

Kapitalkostnaderna varierar både över och under de beräknade värden som den nederländska 

konsulten tagit fram. Det går konstatera att nybåtspriser som finns tillgängliga via den nederländska 

konsulten har god överensstämmelse mot de tyska värden som använts vid beräkningar av 

kapitalkostnader inom projektet. 

Personalkostnaderna utgör den största andelen av de tidsberoende kostnaderna. Osäkerheter finns 

kring de kollektivavtal som styr möjligt arbetsuttag från besättningarna. Det finns idag inga avtal 

framtagna för personal på just IVV-fartyg då det i dagsläget råder osäkerhet kring hur denna trafik ska 

kategoriseras.   
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Tabell 43 Tidsberoende kostnader per drifttimme för torrbulk/container vid 14-timmars drift 

Namn Längd 
[m] 

Fartygs-
storlek 
[dwt] 

Fartygs-
storlek 
[TEU] 

Personal 
 [SEK/h] 

Kapital 
[SEK/h] 

Övriga 
tidsberoende 
[SEK/h] 

Totala 
tidsberoende 
[SEK/h] 

Campine  63 800 32 713 263 186 1 162 

Europe 86 1 350 90 713 397 282 1 391 

Large 
Rhine  

110 2 750 200 1 055 538 382 1 975 

Extended 
large 
Rhine  

135 4 000 
 

1 055 605 429 2 089 

Large 
Container 
vessel 

135 5 600 500 1 055 654 464 2 174 

Two 
lighter 
pushing 
units 

172 5 500 - 1 711 486 345 2 542 

Coupled 
formation 

185 6 000 - 1 711 612 434 2 758 

 

Tabell 44 Tidsberoende kostnader per drifttimme för flytande bulk vid 14-timmars drift 

Namn Längd 
[m] 

Fartygs-
storlek 
[dwt] 

Fartygs-
storlek 
[TEU] 

Personal 
[SEK/h] 

Kapital 
[SEK/h] 

Övriga 
tidsberoende 
[SEK/h] 

Totala 
tidsberoende 
[SEK/h] 

Campine  63 800 - 713 311 221 1 244 

Europe 86 1 350 - 713 475 338 1 525 

Large 
Rhine  

110 2 750 - 1 055 617 438 2 110 

Extended 
large 
Rhine  

135 4 000 - 1 055 692 491 2 239 

 

Tabell 45 Tidsberoende kostnader per drifttimme för torrbulk/container vid 24-timmars drift 

Namn Längd 
[m] 

Fartygs-
storlek 
[dwt] 

Fartygs-
storlek 
[TEU] 

Personal 
[SEK/h] 

Kapital 
[SEK/h] 

Övriga 
tidsberoende 
[SEK/h] 

Totala 
tidsberoende 
[SEK/h] 

Campine  63 800 32 701 153 109 963 

Europe 86 1 350 90 713 231 164 1 108 

Large 
Rhine  

110 2 750 200 884 314 223 1 420 

Extended 
large 
Rhine  

135 4 000 
 

884 353 250 1 487 

Large 
Container 
vessel 

135 5 600 500 884 382 271 1 536 

Two 
lighter 
pushing 
units 

172 5 500 - 1 284 283 201 1 768 

Coupled 
formation 

185 6 000 - 1 284 357 253 1 894 
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Tabell 46 Tidsberoende kostnader per drifttimme för flytande bulk vid 14-timmars drift 

Namn Längd 
[m] 

Fartygs-
storlek 
[dwt] 

Fartygs-
storlek 
[TEU] 

Personal-
kostnader 
[SEK/h] 

Kapital 
[SEK/h] 

Övriga 
tidsberoende 
[SEK/h] 

Totala 
tidsberoende 
[SEK/h] 

Campine  63 800 - 701 181 129 1 010 

Europe 86 1 350 - 713 277 197 1 187 

Large 
Rhine  

110 2 750 - 884 360 256 1 499 

Extended 
large 
Rhine  

135 4 000 - 884 404 287 1 574 
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Lastnings- respektive lossningskostnaderna redovisas i enheten SEK per ton last. För fartygskategorin 
”container” kan även enheten SEK per TEU eller enhet vara ett kompletterande redovisningsalternativ. 

 
Då IVV-fartyg i Holland, Tyskland etc. nyttjar samma hamnar som IMO/Solas-fartyg samt att detta även 

väntas i Sverige, har två studier av M4Traffic och WSP gåtts igenom för att få en uppfattning om 

lastnings- och lossningskostnader för sjöfarten. Dessa studier har 2014 års prisnivå. 

 
I rapporten ”Terminal- och hanteringskostnader i Samgods och samhällsekonomiska analyser 150428” 

skriven av WSP redovisas nedanstående lastnings- och lossningskostnader för fartygskategorierna 

container, torrbulk respektive Flytandebulk (WSP, 2015a). 

Fartygshamnsavgiften varierar mellan 2,47 till 4,70 SEK/GT, med en genomsnittlig på 3,85 SEK/GT. 

Miljö- och avfallsavgiften varierar mellan 0,25 till 0,70 SEK SEK/GT med ett medel på 0,47 SEK/GT. 

Varuhamnsavgiften för ISO-containrar skiljer mellan 20–40 fotare: 

• 20 fotare: normalt 320 SEK/enhet (variation 153 – 565 SEK/enhet) 

• 40 fotare: normalt 340 SEK/enhet (variation 153 – 660 SEK/enhet) 

Stuveriavgiften för en ISO-container är i normalfallet 

• 20 fotare: normalt 710 SEK/enhet (variation 415 – 1 120 SEK/enhet) 

• 40 fotare: normalt 760 SEK/enhet (variation 415 – 1 120 SEK/enhet) 

Sammantaget ger detta avgifter på 4,33 SEK/GT för fartygsbaserade avgifter samt 1 030 SEK/enhet för 

en 20 fots container respektive 1 100 kr/enhet för en 40 fots container. 

I rapporten framgår det att kostnaderna för terminalhanteringen inkluderar att godset lastas på/av 

anslutande fordon (lastbil/tåg). Då ASEK/Samgods önskar kostnaderna uttryckta i SEK/ton har WSP i 

sin rapport omvandlat ovanstående kostnader, vilka visas i Tabell 47 nedan. 

Tabell 47 Lastnings- och lossningskostnader IMO-fartyg, container, WSP Prisnivå 2014 

Container 

Fartygsstorlek 
[dwt] 

Kostnad 
[SEK/ton] 

5 300  87 

16 000  90 

27 200  87 

100 000  82 

 

Gällande kategorin Torrbulk konstaterar WSP att lastnings- och lossningskostnaderna huvudsakligen 

är beroende av typen av gods, men även av fartygets storlek. WSP utgår från antaganden om hur lång 

tid det tar att lasta eller lossa ett fartyg och ansätter därefter en kostnad för denna hanteringstid. 

Rapporten redovisar inga detaljerade delkostnader, utan konstaterar att lastningskostnaden för 

kategorin Torrbulk är 55 SEK/ ton, samt att stuverikostnaderna utgör drygt 70 % av kostnaden. 
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Tabell 48 Lastnings- och lossningskostnader IMO-fartyg, torrbulk, WSP. Prisnivå 2014 

Torrbulk 

Fartygsstorlek 
[dwt] 

Kostnad 
[SEK/ton] 

1 000  55 

2 500  55 

3 500  55 

5 000  55 

10 000 55 

20 000 55 

40 000 55 

80 000 55 

100 000 55 

250 000 55 

 

Gällande kategorin flytande bulk konstaterar WSP att denna godshantering skiljer sig åt i hamnen, dels 

beror detta på att godset pumpas mellan fartyg och cistern/er med hjälp av slangutrustning och därför 

behövs bara bemanning vid till- och frånkoppling av slangarna. Det beror även på att lastning/lossning 

kan ske kontinuerligt över dygnet vilket effektiviserar processen och därmed minskar den tid fartyget 

behöver vara i hamn.  

Kostnaden för koppling av slangutrusning jämställs med stuverikostnad och utgör ca 5 000 kr/ 

slanganslutning. Merparten av hamnkostnaden utgörs av varuhamnsavgiften som är ca 80% av 

totalkostnaden. Rapporten redovisar kostnader per ton som visas i Tabell 49. 

Tabell 49 Lastnings- och lossningskostnader IMO-fartyg, flytande bulk, WSP. Prisnivå 2014 

 

 

 
I M4Traffics rapport ”ASEK-Sjöfart_slutrapport_160127_v1.2” redovisas nedanstående lastning 

respektive lossningskostnader för fartygskategorierna Container, Torrbulk, samt Flytande bulk 

(M4Traffic, 2016a). 

Liksom WSP konstaterar M4Traffic i sin rapport att lastnings- och lossningskostnaderna utgörs av fyra 

delkostnader. M4Traffic har samlat ihop data från olika hamnar men det saknas några värden i tabellen 

och är därmed inte fullständig. Kostnaderna utgörs till ca 55% av stuveriavgifter, 40% av varuavgifter, 

4% av fartygsavgifter samt 1% av avfalls-och miljöavgifter.  

Flytande bulk 

Fartygsstorlek 
[dwt] 

Kostnad 
[SEK/ton] 

1 000  26 

2 500  22 

3 500  23 

5 000  22 

10 000 21 

20 000 21 

40 000 21 

80 000 20 

100 000 20 

250 000 19 
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Stuveriavgifterna ligger mellan 418–690 SEK/container där Stockholms hamn har lägst pris och hamnen 

i Helsingborg är dyrast. De värden som ligger i intervallet är uppskattningar baserade på bland annat 

årsredovisningar.  

Varuhamnsavgifterna varierar mellan 25–487 SEK där återigen Stockholms hamn är billigast medan 

Göteborgs hamn är dyrast. Stockholms hamn låga avgift sticker ut från mängden. Medelvärdet i denna 

kategori är 287 SEK/container.  

Fartygsavgifterna som M4Traffic har redovisat ligger i ett jämnare intervall än de tidigare nämnda 

avgifterna där lägsta priset ligger på 2,55 SEK/GT i Luleå hamn och högsta pris ligger på 5,30 SEK/ GT 

för Mälarhamnar och Malmö. Medelvärdet av de redovisade värdena hamnar på 4,30 SEK/ GT.   

Avfalls och miljöavgifterna ligger i intervallet mellan 0,34 och 0,6 SEK/GT där Göteborgs hamn har den 

lägsta och Norrköpings hamn har den högsta avgiften.  

Då ASEK/Samgods önskar kostnaderna uttryckta i SEK per ton har siffrorna i rapporten räknats om till 

denna enhet baserat på förutsättningen att en genomsnittsenhet är lastad med 15,7 ton gods enligt 

M4Traffic. Värdena visas i Tabell 50 nedan. 

Tabell 50 Lastning respektive lossningskostnader IMO-fartyg, container, M4Traffic. Prisnivå 2014 

Container 

Fartygsstorlek 
[dwt] 

Kostnad 
[SEK/ton] 

5 300  65 

16 000 65 

27 200 65 

100 000 64 

 

Delkostnaderna för Torrbulk består till 15 % av stuveriavgifterna, varuavgifterna utgör 70%, 14% av 

fartygsavgifterna och resterande 1 % utgörs av avfalls-och miljöavgifter.  

Varuhamnsavgifterna ligger i ett intervall mellan 5,13–39,18 SEK/ton där Luleå hamn har den lägsta 

kostnaden och Stockholm den högsta. Medelvärdet av de registrerade kostnaderna är ca 13,5 SEK/ton.  

De lägsta fartygsavgifterna finns i Göteborgs hamn med 1,75 SEK/GT och den högsta i Malmö på 5,7 

SEK/GT. Medelvärdet av de avgifter som observerades är cirka 4,1 SEK/GT  

För avfalls och miljöavgifter varierar mindre mellan de observerade hamnarna och ligger mellan 0,34–

0,6 SEK/GT. Medelvärdet för dessa är cirka 0,51 SEK/GT.  

Då ASEK/Samgods önskar kostnaderna uttrycka i SEK/ton har M4Traffic i sin rapport omvandlat de 

kostnader ovan som inte direkt anges i SEK/ton till denna enhet. Resultatet visas i Tabell 51 nedan. 

Tabell 51 Lastning respektive lossningskostnader IMO-fartyg ,Torrbulk, M4Traffic. Prisnivå 2014 

Torrbulk 

Fartygsstorlek 
[dwt] 

Kostnad 
[SEK/ton] 

1 000  14 

2 500  13 

3 500  13 

5 000  13 

10 000  13 

20 000  12 

40 000  12 

80 000  12 

100 000  12 

250 000  12 
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För flytande bulk är delkostnaderna uppdelade beroende på fartygsstorlek. Kostnaden är uppdelad i 

andelar där stuveriavgiften pendlar mellan 30–33 % beroende på fartygsstorlek där den högsta andelen 

gäller för 1 000 dwt och minsta andelen gäller för 250 000 dwt. Vidare gäller detta även för varuavgifterna 

där andelen varierar mellan 65–85 %, för fartygsavgifterna varierar det mellan 5–10 %. Avfalls-och 

miljöavgifterna ligger konstant på 1% av kostnaden. Dessa värden har verifierats i samarbete med 

Gothenburg Ship Agency AB.  

Varuhamnsavgifterna varierar mellan 10,52–49,74 SEK/ton där den lägsta kostnaden är för Luleå hamn 

och den högsta för Stockholm. Medelvärdet av de registrerade avgifterna för de olika hamnarna är 21,85 

SEK/ton.  

Fartygsavgifterna har ett något snävare intervall som ligger mellan 2,55–4,57 SEK/GT där återigen 

Luleå hamn har lägst pris och där Karlshamn har det högsta priset. Medelvärdet ligger på 4,3 SEK/GT.  

Avfalls- och miljöavgifterna är lägst i Göteborgs hamn med en kostnad på 0,26 SEK/GT och den högsta 

kostnaden ligger på 0,92 SEK/GT. Medelvärdet för denna avgift är 0,74 SEK/GT.   

Då ASEK/Samgods önskar att kostnaderna uttrycks i SEK har M4Traffic i sin rapport omvandlat de 

kostnader ovan som inte direkt uttrycks i SEK/ton till denna enhet. Resultatet visas i Tabell 52 nedan. 

Tabell 52 Lastning respektive lossningskostnader IMO-fartyg, Flytande bulk, M4Traffic. Prisnivå 2014 

Flytande bulk 

Fartygsstorlek 
[dwt] 

Kostnad 
[SEK/ton] 

1 000  16 

2 500 16 

3 500  16 

5 000  16 

10 000 13 

20 000  12 

40 000  12 

80 000  12 

100 000 12 

250 000  12 

 
WSP´s värden redovisar lastning och lossningskostnader. M4Traffic redovisar lastnings respektive 

lossning, alltså bara ett lyft. För att kunna jämföra dessa kostnader behöver därmed M4Traffics värden 

dubbleras för att vara jämförbara med WSPs, vilket har gjorts i tabellerna nedan. Värdet inom parantes 

är M4Traffics redovisade värde från litteraturstudien. För container ligger M4Traffics värden högre än 

WSP, för torr respektive flytande bulk ligger M4traffics värden lägre än WSP. För container är det en 

ungefärlig skillnad på 90 SEK/ton, torrbulk 30 SEK/ton samt för flytande bulk 10 SEK/ton.  

M4Traffics värden ligger högre jämfört med WSPs vilket kan ses i Tabell 53 nedan.  

Tabell 53 Jämförelse lastning- och lossningskostnader IMO-fartyg, Container. Prisnivå 2014 

Container Lastnings- och lossningskostnad 
 [SEK/ton] 

Fartygsstorlek 
[dwt] 

WSP M4Traffic 

5 300  87 130 (65) 

16 000  90 130 (65) 

27 200  87 130 (65) 

100 000  82 128 (64) 
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För torrbulk ligger M4Traffics värden klart under WSPs värden. M4Traffics redovisade värden är i 

storleksordningen ca 50 % av WSPs redovisade värden, vilket kan ses i Tabell 54 nedan.  

Tabell 54 Jämförelse lastnings (Södertäljehamn, 2017)- och lossningskostnader IMO-fartyg, Torrbulk. Prisnivå 
2014 

Torrbulk Lastnings- och lossningskostnad 
 [SEK/ton] 

Fartygsstorlek 
[dwt] 

WSP M4Traffic 

1 000  55 28 (14) 

2 500  55 26 (13) 

3 500  55 26 (13) 

5 000  55 26 (13) 

10 000  55 26 (13) 

20 000  55 24 (12) 

40 000  55 24 (12) 

80 000  55 24 (12) 

100 000  55 24 (12) 

250 000  55 24 (12) 

För flytande bulk ligger, M4Traffics värden strikt under WSPs värden, se Tabell 55.  

Tabell 55 Jämförelse lastnings- och lossningskostnader IMO-fartyg, Flytande bulk. Prisnivå 2014 

Flytande bulk Lastnings- och lossningskostnad 
 [SEK/ton] 

Fartygsstorlek 
[dwt] 

WSP M4Traffic 

1 000 26 32 (16) 

2 500 22 32 (16) 

3 500 23 32 (16) 

5 000 22 32 (16) 

10 000 21 26 (13) 

20 000 21 24 (12) 

40 000 21 24 (12) 

80 000 20 24 (12) 

100 000 20 24 (12) 

250 000 19 24 (12) 

 

I Tabell 56 nedan redovisas de lastnings- och lossningskostnader som idag är rekommenderade som 

Samgods-värden. Värdena kommer från WSP som hade uppdrag att ta fram omlastningskostnader till 

Samgods (WSP, 2015b). Dessa värden ses i Tabell 56 nedan.  

Tabell 56 Dagens Samgodsvärden avseende lastnings- och lossningskostnader IVV-fartyg. Prisnivå 2014 

Fartygsstorlek  
[dwt] 

Container 
[SEK/ton] 

Torrbulk 
[SEK/ton] 

Flytande bulk 
[SEK/ton] 

650  87 55 30 

1 750  87 55 22 

2 750  87 55 22 

3 500  87 55 23 
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I etapp 1 av detta FoI-projekt konstaterades att lastnings- och lossningskostnaderna eventuellt kunde 

skilja sig betydligt från de oceangående fartygen (IMO/Solas-fartygen) i det avseendet att IMO/Solas-

fartygen är beroende av hamnar för att kunna lasta eller lossa, medan ett IVV-fartyg i det enklaste fallet 

endast kräver en hårdgjord yta att lägga till mot. Sedan kan utrustning ombord på fartyget lasta/lossa 

lasten (M4Traffic, 2017).  

Vid de undersökningar och intervjuer som gjorts under etapp 2 av projektet har det framkommit att även 

IVV-fartyg av typen Torrbulk respektive Container vanligtvis lastas/lossas med hjälp av extern 

utrustning, medan flytande bulkfartyg oftare medför egen utrustning. Samtidigt är flytande bulk-fartyg 

beroende av vilken typ av lastning/lossning som avses, då även flytande bulk-fartygen lastas/lossas 

med extern utrustning mot hamnanläggningar som cisterner. Exempelvis är det ett vanligt 

förekommande fall när IVV-fartygen för flytande bulk använder sin egen pumputrustning är de 

bunkringsfartyg som opererar i de större hamnarna (t.ex. Rotterdam eller Antwerpen). Det är inte heller 

tydligt att dessa fartyg alltid nyttjar extern utrustning för lastning/lossning från kaj, utan detta varierar, 

dels mellan olika fartyg, dels mellan olika hamnar (Volker, 2017) (Van Gent, 2017).  

Några särskilda kostnader för självlastande/-lossande fartyg har därför inte beräknats. Befinner sig en 

kalkylupprättare i det läget att han/hon har att ta hänsyn till ett självlastande/-lossande fartyg i en kalkyl 

behöver därför särskild uppmärksamhet riktas mot detta. Generellt kan dock konstateras att för 

självlastande/-lossande fartyg är det bara de tidsberoende kostnaderna som är aktuella när fartyget 

lastar/lossar. Samtidigt torde de ingående kapitalkostnaderna för ett självlastande/-lossande fartyg vara 

högre jämfört med ett ”vanligt” IVV-fartyg, varför de tidsberoende kostnaderna torde vara högre också.  

 
I denna studie har intervjuer med tyska och holländska redare och konsulter genomförts för att få en 

approximation vad det kostar att lasta ett IVV-fartyg. Det har visat sig vara svårare än väntat att erhålla 

tillförlitliga uppgifter då lastnings- och lossningskostnaderna är beroende av flera olika faktorer såsom 

vilken fartygstyp, personal, vattennivå för tillfället, i vilken hamn godset ska lasta/omlasta etc. Vad det 

kostar att lasta av och på ett fartyg, och vilken tid det tar, är därför grovt uppskattade. Om det finns 

bättre underlag/data kring dessa tider och kostnader är det rimligt att använda dessa i en kalkyl istället 

för de värden som kommer att redovisas nedan.  

Från intervjuerna framkommer att det inte går att säga några exakta kostnader, utan att dessa beror av 

godsets beskaffenhet, frekvensen på godssändningarna, sändningsstorleken etc. Det konstateras 

samtidigt att mindre inlandshamnar på kontinenten är billigare jämfört med de större hamnarna längs 

kusten, som också tar emot IMO/Solas-fartyg. Som exempel nämndes Rotterdam och Antwerpen som 

genom sina respektive hamnstorlekar erhåller en monopolliknande situation (geografiskt) då mycket 

gods ska vidare till/från dessa hamnar. En godstransportör blir därigenom beroende av att skeppa 

godset genom dessa hamnar, vilka då kan ta högre priser. Uppgifter som framkom under intervjuerna 

var att de stora hamnarna ligger upp till 10 gånger högre i pris jämfört med mindre hamnar inne i landet 

(Dr. Trosky, 2017). 

De uppgifter som framkom i intervjuerna indikerar att priser för lastning respektive lossning för Torrbulk 

ligger på ca 3 EUR/ton i en stor hamn respektive ca 1 – 2 EUR/ton i en mindre hamn inne i landet. Det 

finns även uppgifter på upp till 7,8 EUR/ton samt 14,60 EUR/ton för pallgods respektive styckegods för 

inlandshamnar (Van Gent, 2017) (Volker, 2017) (Dr. Trosky, 2017) (Intraplan et al, 2015). 

För Container indikeras priser i intervallet 15 – 20 EUR/lyft för en inlandshamn, och ca 60 EUR/lyft i en 

stor hamn (Van Gent, 2017) (Volker, 2017). 

Generellt kan konstateras att större hamnar som Rotterdam eller Antwerpen (sea ports) är betydligt 

dyrare vad gäller lastnings- och lossningskostnader jämfört med inlandshamnar (inland ports). Vad som 

inte framkom under intervjuerna var om ovan redovisade lastnings- och lossningskostnader avser de 

totala kostnaderna, eller bara stuverikostnaderna, dvs. att det till dessa tillkommer ytterligare kostnader 
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som hamnavgifter etc. Samtidigt förekom inte några sådana uppgifter, varför slutsatsen har dragits att 

ovanstående kostnader omfattar samtliga lastnings- och lossningskostnader. 

 
Det har även genomförts intervjuer med svenska hamnar för att kunna få en indikation hur skillnaden 

skulle vara gentemot en utländsk jämfört mot en svensk hamn. De hamnar som kontaktats är de som 

är aktuella för IVV-trafik, dvs. ligger inom de zoner som av Transportstyrelsen är utpekade som tillåtliga 

för IVV-trafik. 

• Göteborg 

• Vänerhamnar; 

o Vänersborg 

o Lidköping  

o Karlstad 

o Kristinehamn 

o Otterbäcken 

• Mälarhamnar; 

o Köping 

o Västerås 

• Södertälje 

• Stockholm  

Då fartyg för IVV-trafik ännu inte finns i Sverige och marknaden inte finns i dagens läge är det väldigt 

svårt, nästintill omöjligt för hamnarna att svara på våra frågor kring lastnings- och lossningskostnader. 

Avgifterna som hamnarna tar beror bland annat på frekvens och volymer. Det som är gemensamt för 

de hamnar som har kontaktats och svarat, är att intresset för att få igång IVV-trafik är väldigt högt och 

att de ser en stor potential i konceptet för att bland annat minska trafiken på vägarna och kunna utnyttja 

sjöfart mer effektivt. 

Generellt konstateras att kostnader för ett lyft av en container från/till fartyg till/från kaj ligger i intervallet 

550 – 600 SEK/lyft, det ger en kostnad på 37,8 SEK/ton med antagandet att genomsnittsenhet är lastad 

med 15,7 ton. Samtidigt är hamnarna noga med att poängtera att denna kostnad egentligen är irrelevant 

att redovisa då en container alltid behöver flyttas från kajkanten till någon lagringsplats i väntan på vidare 

transporter, vilket gör att kostnaden för att faktiska hantera och lasta av en container är högre och 

summan i slutändan ligger från 700 upp till 1200 SEK/enhet. Alternativt behöver containern ankomma 

hamnen en viss tid innan fartyg anländer, och containern behöver då lastas av lastbilen/tåget och lagras 

och slutligen lyftas fram/köras fram till den plats där hamnkranen kan lasta ombord containern på 

fartyget. Det redovisade intervallet ovan som avser lyftet med hamnkranen av eller på fartyget, kan 

därför ses som en minimikostnad då det alltid tillkommer ytterligare hanteringskostnader för att faktiskt 

få containern dit den ska (Södertäljehamn, 2017) (Mälarhamnar, 2017).  

Avseende kostnader för torrbulk och flytande bulk har ingen hamn delat med sig av generella 

prisindikationer. Däremot har krankapaciteten för torrbulk uppskattats till ca 700 ton/timme. 

Fartygshamnsavgifterna varierar mellan 1,75 till 5,30 SEK/GT. Då det inte finns någon IVV-trafik idag 

kan inte något medelvärde baserat på mängden gods räknas fram, utan istället har det aritmetiska 

medelvärdet räknats fram, vilket är 3,52 SEK/GT. Vidare har det varken för varuhamn- eller miljöavgifter 

funnits indikationer på att dessa skulle skilja sig jämfört med IMO-fartyg.  

De kompletterande uppgifterna som har erhållits för container har visat sig stödja M4Traffics tidigare 

siffor och därmed kan de behållas även för inlandssjöfart.  

Ovanstående resulterar i nedanstående skattningar av lastnings- respektive lossningskostnader.  
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Baserat på ovanstående resultat från både de svenska hamnarna, tidigare studier samt inhämtade 

uppgifter från befintlig IVV-trafik på kontinenten, rekommenderas i Tabell 57 angivna värden för lastning- 

respektive lossningskostnader för IVV-fartyg. 

Tabell 57 Lastning respektive lossningskostnader. Prisnivå 2014 

Namn Längd 
[m] 

Fartygs
-storlek 
[dwt] 

Fartygs
-storlek 
[TEU] 

Container 
 [SEK/ton] 

Torrbulk 
[SEK/ton] 

Flytande bulk 
[SEK/ton] 

Campine  63 800 32 65 13 16 

Europe 86 1 350 90 65 13 16 

Large Rhine  110 2 750 200 65 13 16 

Extended large Rhine  135 4 000  65 13 16 

Large Container 
vessel 

135 5 600 500 65 13 16 

Two lighter pushing 
units 

172 5 500 - 65 13 16 

Coupled formation 185 6 000 - 65 13 16 

 

För en samhällsekonomisk kalkyl innebär detta att ovanstående värden behöver appliceras på såväl 

lastnings- som lossningsförfarandet, dvs. tas med två gånger. 
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Lastnings- respektive lossningstiderna redovisas i enheten timmar per fartyg. 

 
Tidigare studier från WSP och M4Traffic redovisas nedan och är de värden som Samgods bygger på 

idag. Dessa parametrar skulle behövas undersökas mera noggrant genom en empirisk undersökning.  

 
I rapporten ”Terminal- och hanteringskostnader i Samgods och samhällsekonomiska analyser 150428” 

skriven av WSP redovisas nedanstående lastnings- och lossningstider för fartygskategorierna 

Container, Torrbulk respektive flytande bulk. De värden som presenteras inkluderar lastning och 

lossning. Ev. väntetider (för fartyg eller gods) inkluderas inte (WSP, 2015a). 

Ett containerfartyg lastar och lossar mycket sällan hela sin last i samma hamn, WSP antar att ett 

genomsnittligt containerfartyg lastar och lossar maximalt 3 000 TEU per anlöp i svenska hamnar. Tiden 

som containerfartygen ligger inne vid kaj har differentierats efter storlek och tiden delas 50/50 mellan 

lastning och lossning. WSP påpekar även att dessa siffror varierar kraftigt i verkligheten och från fartyg 

till fartyg. De framräknade värdena presenteras i Tabell 58 nedan. (WSP, 2015a).  

Tabell 58 Lastnings- och lossningstider för IMO-fartyg, Container, WSP 

Container 

Fartygsstorlek 
[dwt] 

Lastnings- och 
lossningstid [h] 

5 300  6 

16 000  8 

27 200  12 

100 000  16 

 

Sjötransporter med torrbulk går vanligtvis direkt från avsändaren till mottagaren och går sällan efter en 

speciell slinga eller rutt. Lastad kvantitet brukar maximeras med hänsyn till fartygets lastkapacitet. Själva 

tiden det tar för lastning eller lossning beror på aktuellt gods dock även i viss mån av storleken på 

fartyget. De minsta fartygen 1 000–2 500 dwt bedöms ha hanteringskapacitet på 200–300 ton/timme, 

fartyget mellan 3 000–40 000 dwt bedöms ha en kapacitet på 400–500 ton/timme. De största fartygen 

på 100 000–250 000 dwt, som är typiska för kol och malmtransporter, har en kapacitet på 1 000 

ton/timme.  Vidare pågår stuveriverksamheten för bulkfartyg inte nattetid utan 15 operationella timmar 

per dygn förutsätts. Detta gör att ett fartyg som fodrar 23 timmar effektiv lastningstid behöver stanna 

kvar över natten och slutföra resterande 8 timmar dagen efter vilket resulterar i en liggetid vid hamn på 

32 timmar. De tider som WSP har redovisat i sin rapport kan ses i Tabell 59 nedan (WSP, 2015a).  
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Tabell 59 Lastnings- och lossningstider för IMO-fartyg, Torrbulk, WSP 

Torrbulk 

Fartygsstorlek 
[dwt] 

Lastnings- och 
lossningstid [h] 

1 000  5 

2 500  8 

3 500  8 

5 000  11 

10 000 32 

20 000 63 

40 000 135 

80 000 225 

100 000 135 

250 000 360 

 

Fartyg lastade med flytande bulk skiljer sig från övrig godshantering i hamn. En skillnad är att lastning 

och lossning kan ske dygnet runt vilket gör att dessa tider kan effektiviseras dock kräver detta också att 

till-och frånkoppling av slangarna mellan fartyg och cistern går snabbt. Beroende på fartygets storlek 

och/eller produkt(er) som ska pumpas ut mellan fartyg och hamncistern kan fler anslutningsslangar 

kopplas till fartyget. Vid tilltagande fartygsstorlek och godsmängd antas att även antalet kopplingar ökar. 

Det finns även antaganden att fartygen är fyllda med en så stor godsmängd som DWCC11 tillåter och 

att hela kvantiteten lastas/lossas i hamnen. I Tabell 60 redovisas resultatet från WSPs rapport (WSP, 

2015a). 

Tabell 60 Lastnings- och lossningstider för IMO-fartyg, Flytande bulk, WSP 

Flytande bulk 

Fartygsstorlek 
[dwt] 

Lastnings- och 
lossningstid [h] 

1 000  4 

2 500  6 

3 500  6 

5 000  9 

10 000 15 

20 000 24 

40 000 36 

80 000 48 

100 000 60 

250 000 113 

 

 
I rapporten ”ASEK-Sjöfart_slutrapport_160127_v1.2” skriven av M4Traffic redovisas nedanstående 

lastnings- och lossningstider för fartygskategorierna container, torrbulk, respektive flytande bulk. 

Tiderna i rapporten representerar ”tid i hamn”, dvs. även värdena från M4Traffic avser lastning och 

lossning samt ev. väntetid (M4Traffic, 2016a). Fördelningen mellan dessa tre komponenter är okänd. 

M4Traffic redovisar sin data med stöd från AIS-data, som baseras på observerade hamnanlöp och 

kommer fram till att det genomsnittliga tider för ett containerfartyg i hamn, oberoende storlek är 19 

timmar, vilket kan ses i Tabell 61 (M4Traffic, 2016a).  

                                                      
11 Deadweight Cargo Capacity 
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Tabell 61 Lastnings- och lossningstider för IMO-fartyg, Container, M4Traffic  

Container 

Fartygsstorlek 
[dwt] 

Lastnings- och 
lossningstid [h] 

5 300  19 

16 000  19 

27 200  19 

100 000  19 

 

På samma sätt som Containerfartyg redovisar M4Traffic data baserat på observerade hamnanlöp och 

konstaterar att den genomsnittliga tiden per hamnanlöp uppskattas från 15 upp till 31 timmar beroende 

på fartygsstorlek där den minsta redovisade är 1 000 dwt och den största är 250 000 dwt vilket redovisas 

i Tabell 62 nedan (M4Traffic, 2016a).   

Tabell 62 Lastnings- och lossningstider för IMO-fartyg, Torrbulk, M4Traffic 

Torrbulk 

Fartygsstorlek 
[dwt] 

Lastnings- och 
lossningstid [h] 

1 000  15 

2 500  15 

3 500  17 

5 000  19 

10 000 21 

20 000 25 

40 000 26 

80 000 27 

100 000 27 

250 000 31 

 

Enligt observerade hamnanlöp från AIS-datan så är den genomsnittliga tiden för ett flytande bulk-fartyg 

i hamn, oberoende av storlek 21 timmar, vilket kan ses i Tabell 60 (M4Traffic, 2016a).  

Tabell 63 Lastnings- och lossningstider för IMO-fartyg, Flytande bulk, M4Traffic 

Flytande bulk 

Fartygsstorlek 
[dwt] 

Lastnings- och 
lossningstid [h] 

1 000  21 

2 500  21 

3 500  21 

5 000  21 

10 000 21 

20 000 21 

40 000 21 

80 000 21 

100 000 21 

250 000 21 
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Vid en jämförelse kan konstateras att WSP och M4Traffics presenterade värden skiljer sig åt där 

M4Traffics värden ligger högre jämfört med WSPs siffor för mindre fartyg, men vice versa för de stora 

fartygen.  

M4Traffic har inte något intervall beroende på hur stort fartyget är vilket WSP har, M4Traffic presenterar 

även högre värden, vilket kan ses i Tabell 64.  

Tabell 64 Jämförelse lastnings- och lossningstider för IMO-fartyg, Container 

Container Lastning-och lossningstid [h] 

Fartygsstorlek 
[dwt] 

WSP M4Traffic 

5 300  6 19 

16 000  8 19 

27 200  12 19 

100 000  16 19 

 

M4Traffics värden skiljer sig från de värden WSP presenterade. För mindre fartygsstorlekar, upp till 

5 000 DWT ligger M4Traffics värden förhållandevis högt över WSP:s värden. För de större fartygen är 

det istället WSP:s värden som ligger högt i förhållande till M4Traffics, vilket ses i Tabell 65.  

Tabell 65 Jämförelse lastnings- och lossningstider för IMO-fartyg, Torrbulk 

Torrbulk Lastning-och lossningstid [h] 

Fartygsstorlek 
[dwt] 

WSP M4Traffic 

1 000  5 15 

2 500  8 15 

3 500  8 17 

5 000  11 19 

10 000  32 21 

20 000  63 25 

40 000  135 26 

80 000  225 27 

100 000  135 27 

250 000  360 31 

 

Vid en jämförelse kan konstateras att M4Traffics värden även här skiljer sig från de värden WSP 

presenterade, där M4Traffics värden ligger över WSPs för de mindre fartygen. För de större fartygen är 

förhållandet det omvända, vilket ses i Tabell 66.  M4Traffic har inte någon fördelning beroende av 

fartygsstorleken.  
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Tabell 66 Jämförelse Lastnings- och lossningstider för IMO-fartyg, flytande bulk 

Flytande bulk Lastnings-och lossningstid [h] 

Fartygsstorlek 
[dwt] 

WSP M4Traffic 

1 000 4 21 

2 500 6 21 

3 500 6 21 

5 000 9 21 

10 000 15 21 

20 000 24 21 

40 000 36 21 

80 000 48 21 

100 000 60 21 

250 000 113 21 

 
Gällande värden i Samgods kommer från WSP och den rapport som redovisats i rubrik 6.1.1 ovan. Det 

konstateras i WSP:s kortrapport att lastnings-och lossningskostnader inte kommer skilja mellan IMO 

och IVV-fartyg och därför rekommenderas samma tider som IMO-fartyg, vilket kan ses i Tabell 67 (WSP, 

2015b).  

Tabell 67 Gällande Samgodsvärden för lastnings- och lossningstider 

Fartygsstorlek  
[dwt] 

Container 
[h] 

Torrbulk  
[h] 

Flytande bulk  
[h] 

650  6 3 3 

1 750  6 5 6 

2 750  6 8 7 

3 500  6 8 6 

 
I denna studie har intervjuer med tyska och holländska intervjuer genomförts för att få en approximation 

hur lång tid det tar att lasta ett IVV-fartyg.  

Det har även genomförts intervjuer med svenska hamnar för att få en indikation på om det föreligger 

några skillnaderna mellan större respektive mindre hamnar i Sverige, på motsvarande sätt som 

lastnings- och lossningskostnaderna skiljer sig mellan olika hamnar på kontinenten. 

Då IVV fartyg inte alls används i Sverige och marknaden inte finns i dagens läge är det väldigt svårt, 

nästintill omöjligt för hamnarna att svara på våra frågor kring tider. Det har därför visat sig vara svårare 

än väntat att erhålla tillförlitliga uppgifter avseende lastnings- och lossningstider då det är väldigt 

individuellt beroende på fartyg och vilken hamn som ska lasta/lossa. 

 
I tabellen nedan redovisas de lastnings- och lossningstider avseende fartyg i klass V (Large Rhine, 

Extended large Rhine, respektive Large container vessel) som framkom genom intervjuerna med de 

tyska och holländska rederierna och konsulterna (Van Gent, 2017) (Volker, 2017) (Dr. Trosky, 2017).  

Samtliga poängterade under intervjuerna att den största delen av lastnings- och lossningsförfarandet är 

väntetid på att antingen godset ska finnas på plats, eller att kranar för lastning/lossning ska bli 

tillgängliga. Särskilt påtalades detta faktum av de tyska konsulterna Planco. Rapportförfattarna har 

därför valt att redovisa de faktiska lastnings- respektive lossningstiderna samt uppskattade väntetider 

separat. Avseende kalkylvärdena för ASEK och Samgods torde de faktiska lastnings- respektive 

lossningstiderna vara de som är intressanta, varför det är dessa som redovisas i rekommendationen 

nedan. Sedan kan ev. väntetider appliceras beroende på tillämpning och kalkyl. Väntetiderna är även 
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intressanta, i både de samhällsekonomiska och företagsekonomiska kalkylerna, då fartygets 

tidskostnad belastar kalkylen under väntetiden. Därför redovisas även (övergripande) väntetider. 

Tabell 68 Sammanställning lastnings- och lossningtider från genomförda intervjuer med holländska och tyska 
redare och konsulter 

Lastnings-respektive lossningstider [h] Container [h] Torrbulk [h] Flytande bulk [h] 

Faktisk tid, lastning eller lossning  4–6 4–6 4–6 

Planerad tid (lastning/lossning + väntetid) 20  20 20  

I intervjuerna framkom att redare räknar med att en dag åtgår åt lastning eller lossning, inklusive 

väntetider. För fartygskategorierna Large Rhine, Extended large Rhine samt Large container vessel 

uppgavs faktiska lastnings-/lossningstider på 4–6 timmar och väntetider på ca 14–16 timmar (Van Gent, 

2017) (Volker, 2017).  

 
I Tabell 69 nedan redovisas de underlag som erhållits från den holländska underkonsulten ViPro (Volker, 

Excel-ark "Overview Barge Cost_ViPro v2", 2017). Som ses anges i detta underlag helt andra väntetider 

jämfört med de uppgifter som framkom under intervjuerna. I detta underlag har en annan klassificering 

av fartyg används, en ungefärlig approximation för att kunna jämföra med övriga klasser i rapporten har 

gjort och kan ses i kolumn ”ungefärligt namn”. Det ska även påpekas att denna konsult har slagit 

samman container och torrbulk till en kategori.  

Orsaken till att torr bulk-fartyget med 5 600 dwt har kortare lastnings- och lossningstider jämfört med 

fartyg som är på 5 500 dwt beror på att 5 600 är en pråm (”coupled formation”), vilken är öppnare och 

därmed enklare att lasta/lossa. 

Tabell 69. Sammanställning över lastnings-/lossningstider för ett antal typfartyg (Volker, Excel-ark "Overview 
Barge Cost_ViPro v2", 2017).  

Unge-
färligt 
namn 

Gods-
typ 

Storlek 
[DWT] 

Längd 
[m] 

Bredd 
[m] 

Djup 
[m] 

Antal 
[TEU] 

Medel-
väntetid 

last-
/lossning 

[h] 
Lastning 

[h] 
Lossning 

[h] 

Campine* Torr-
bulk 

900 63 7 3 32 4 4 5 

Europe* Torr-
bulk 

1 500 86 10 2,8 90 4 8 11 

Large 
Rhine* 

Torr-
bulk 

3 000 110 11,4 3,3 208 4 13 17 

Extended 
Large 
Rhine  

Torr-
bulk 

4 000 135 11,4 3,6 256 4 16 19 

Large 
Containe
r vessel 

Torr-
bulk 

5 500 135 17 3,6 480 4 25 31 

Coupled 
formation 

Torr-
bulk 

5 600 173 11,45 4 - 4 19 23 

Europe* Flytande 
bulk  

1 430 85 10 2,8 - 8 8 8 

Large 
Rhine* 

Flytande 
bulk 

2 900 110 11,45 3,5 - 8 15 15 

Extended 
Large 
Rhine 

Flytande 
bulk 

4 500 135 11,45 4,1 - 8 11 11 
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*  Dessa fartyg är något för små för att kunna ta all dwt 

 
I Intervjuerna med de svenska hamnarna diskuterades lastnings-och lossningskostnaderna samt även 

hur lång tid det tar att lasta och lossa ett fartyg. Precis som för kostnaderna har hamnarna mycket svårt 

att svara på frågorna angående tiderna då det beror på flera faktorer såsom kranutrustning, personal 

och hur lasten är placerad på fartyget.  

En mobilkran uppges ha en kapacitet att lyfta/hantera 17–20 TEU (eller egentligen containrar) per 

timme. Kranar för torrbulk uppges ha en kapacitet på ca 400–700 ton/timme, beroende på typ av gods. 

Inga uppgifter avseende lastnings- eller lossningskapacitet har erhållits avseende flytande bulk. 

Generellt sett uppger hamnarna att samma utrustning som används för IMO-fartyg även kommer 

användas för IVV-fartyg. Detta talar för liknande lastnings- och lossningstider för de båda fartygstyperna. 

Sedan är tiderna även beroende på själva fartygskonstruktionen, varför det pga. denna kan skilja sig i 

lastnings- och lossningstider (Södertäljehamn, 2017) (Mälarhamnar, 2017). 

 
Den information som framkommit från olika underlag sammanfattas i Tabell 70-Tabell 72 nedan. 

Redovisade värden anger tid för lastning och lossning (i princip tid i hamn). 

Tabell 70 Jämförelser av lastnings- och lossningstider från olika källor, container 

Namn WSP IMO 
[h] 

M4Traffic IMO 
[h] 

WSP IVV 
[h] 

Intervjuer 
[h] 

ViPro 
[h] 

Campine  6 19  6  -  9  

Europe 6 19 6  - 19  

Large Rhine  6  19  6  8–12 30 

Extended large Rhine  6  19  6  8–12 35  

Large Container vessel 6 19 - 8–12 56 

 

Tabell 71 Jämförelser av lastnings- och lossningstider från olika källor, torrbulk 

Namn WSP IMO 
[h] 

M4Traffic IMO 
[h] 

WSP IVV 
[h] 

Intervjuer 
[h] 

ViPro 
[h] 

Campine  5 15  3  -  9  

Europe - - 5  - 19  

Large Rhine  8  15  8  8–12 30 

Extended large Rhine  8  17  8  8–12 35  

Large Container vessel - - - 8–12 - 

Two lighter pushing units 11 19 - - 42 

Coupled formation 11 19 - - 42 

 

Tabell 72 Jämförelser av lastnings- och lossningstider från olika källor, flytande bulk 

Namn WSP IMO 
[h] 

M4Traffic IMO 
[h] 

WSP IVV 
[h] 

Intervjuer 
[h] 

ViPro 
[h] 

Campine  4 21  3  -  - 

Europe - 21 6 - 16  

Large Rhine  6  21  7  8–12 30 

Extended large Rhine  6  21  6  8–12 22  

 

Som ses i Tabell 70 ovan varierar tiderna tydligt mellan olika källor. Samtliga källor avser lastning och 

lossning, samt i M4Traffics fall även väntetider. En orsak till de till synes höga tider (torrbulk) som anges 

av ViPro beror på antagen lastnings- och lossningskapacitet i hamnkranar. Dessa ligger på 180–300 
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ton per timme, vilket kan jämföras med uppgifter från svenska hamnar som anger intervallet 400–700 

ton per timme. Med de svenska siffrorna skulle lastnings-/lossningstiderna angivna från ViPro i 

storleksordningen halveras. Samtidigt beror inte hela lastnings- och lossningstiden på krankapaciteten, 

utan även på fartygets utformning.  

 
Utifrån ovan redovisade underlag och sammanställningar, görs nedan rekommendation till ASEK och 

Samgods avseende lastnings- respektive lossningstider. Då olika källor indikerar olika tider har en 

tyngdpunkt lagts på de tider som redovisas från befintlig IVV-trafik på kontinenten samt inhämtade 

uppgifter om (generell) lastkapacitet i svenska hamnar. Jämfört med lastnings- och lossningstiderna 

presenterade för IMO-fartyg, kunde där faktiska tider i hamn observeras (rapporten från M4Traffic), vilket 

var en huvudanledning att de värdena valdes. Då denna möjlighet saknas för IVV-fartygen, har därför 

tyngdpunkten behövt bli en annan, mer teoretisk. 

I Tabell 73 nedan visas de rekommendationer avseende lastnings- respektive lossningstider som görs 

till ASEK och Samgods. 

Tabell 73 Rekommenderande värden avseende lastnings- respektive lossningstider, exkl. väntetider 

Namn Längd 
[m] 

Fartygs-
storlek 
[dwt] 

Fartygs-
storlek 
[TEU] 

Container 
[h] 

Torrbulk 
[h] 

Flytande 
bulk 
[h] 

Campine  63 800 32 2 2 2 

Europe 86 1 350 90 5 3 3 

Large Rhine  110 2 750 200 10 6 6 

Extended large 
Rhine  

135 4 000 - - 8 8 

Large Container 
vessel 

135 5 600 500 25 - - 

Two lighter 
pushing units 

172 5 500 - - 11 - 

Coupled formation 185 6 000 - - 12 - 

 

Ovanstående värden representerar lastning respektive lossning för sig och avser fulla fartyg. I en 

samhällsekonomisk kalkyl behöver därför ovanstående tider dubbleras om ett fartyg både lossar och 

sedan lastar under tiden det ligger vid kaj. Dessutom behöver ev. väntetider innan, däremellan 

respektive efteråt adderas. 

Ovanstående värden representerar även en idealisk situation. Detta innebär att godset vid lastning finns 

tillgängligt på kajen för kranen, samt att det vid lossning finns erforderliga ytor att för kranen att lasta av 

godset på. Ingen hänsyn har tagits till övrig aktivitet i hamnen som krävs för att hantera godset. 
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Positioneringskostnaderna ska redovisas i enheten SEK per fartyg. 

I etapp 1 av uppdraget bedömdes att, s.k. trampfart, kommer ha låg sannolikhet att etableras för IVV i 

Sverige. Orsakerna är flera, t.ex. de transaktionskostnader som föreligger att få fartygen transporterade 

från kontinenten till Sverige och att redare då önskar veta avsättningen för fartygen, eller avsaknaden 

av en utbyggd och fungerande transportmarknad för IVV-uppdrag. 

Det preliminära förslaget från delrapporten från etapp 1 var vidare att för de två områdena 

Västkusten/Vänern respektive Mälaren/Ostkusten finna två utgångspunkter för trampfart med IVV 

(uppdragstransport) och sedan räkna fram positioneringskostnaden från dessa utgångspunkter till ett 

lastvägt medelvärde av km- och tidsavstånd till/från olika lastageplatser/hamnar genom att ansätta ovan 

beräknade distans- och tidsberoende kostnader. 

Under etapp 2 har denna approach undersökts, och diskussioner och analyser gjorts avseende 
sannolikheten för denna typ av trafik-/transportupplägg. Ingen etablerad marknad finns för IVV-trafik i 
svenska farvatten idag. Under en lång period finns sannolikt därför inte, som för IMO-fartyg, en flotta av 
IVV-fartyg som ligger och väntar på lastuppdrag, utan tillgängliga IVV-fartyg är också sysselsatta i 
specifika transportupplägg. Trampfart förutsätter en rätt omfattande uppdragsvolym och rätt många 
fartyg. Detta ligger även i linje med avsnittet om sannolika tillämpningar av IVV-fartyg. Därför har 
bedömningen och slutsatsen gjorts att inga positioneringskostnader kommer vara aktuella inom 
överskådlig tid. 

 
Rekommendationen till ASEK och Samgods är att inte ansätta några positioneringskostnader. 
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Hastigheter redovisas i enheten km per timme. 

I etapp 1 drogs slutsatsen att mest tillförlitliga värden avseende operativ hastighet sannolikt skulle fås 

genom expertbedömningar. Detta då de fysiska förutsättningarna skiljer sig åt mellan kontinenten och 

Sverige (se kap 1.3). Rekommendationen för det fortsatta arbetet (dvs. etapp 2) var att bedömningen 

av operativa hastigheter görs utifrån vad som faktiskt tillämpas i farledsavsnitt utan ström i Holland och 

Tyskland, respektive vad som skulle tillämpas i Sverige, allt enligt expertbedömningar 

Under etapp 2 har ovanstående också genomförts, samtidigt som det undersökts och analyserats vilka 

tillämpningar som skulle kunna vara aktuella till en början i Sverige. Utöver dessa expertbedömningar 

har även viss statistikinsamling gjorts av medelhastigheter registrerade hos MarineTraffic avseende 

olika IVV-fartyg. Alltför stor vikt ska dock inte läggas till dessa observationer då det inte tydligt framgår 

var de olika fartygen trafikerat etc. Sannolikt har de trafikerat mer strömmande vatten än lugna vatten, 

då strömmande vatten är mer vanligt förekommande. 

Underlaget från den holländska konsulten Miranda anger hastigheter i intervallet 10 – 15 km/h för 

lastade IVV-fartyg, beroende på storlek. För olastade fartyg anges 12 – 18 km/h, beroende på 

fartygsstorlek. Störst fartyg kör generellt långsammast, och mindre fartyg snabbast, vilket är tvärtemot 

hur fördelningen ser ut avseende IMO-fartyg. 

Underlag från den tyska konsulten Planco anger hastigheter 10 – 12 km/h, oavsett lastat eller olastat. 

Uppgifter/observationer från MarineTraffic indikerar medelhastigheter i intervallet 14 – 18 km/h. Inga 

uppgifter finns om lastat eller inte. 

Ovanstående underlag har diskuterats och analyserats, för att slutligen landa i den generella 

rekommendationen 12 km/h, oavsett fartygsstorlek, givet att det inte är möjligt att få fram en 

kalkylspecifik operativ hastighet. 

 
Rekommendationen till ASEK och Samgods är att operativ hastighet bör sättas från kalkyl till kalkyl 

beroende på analyserat transportupplägg. 

Önskas inte detta göras, eller om kunskap saknas, kan lämpligen den operativa hastigheten 12 km/h 

användas. Det är den som ligger till grund för beräkningen av bränsleförbrukningen och de 

distansberoende kostnaderna. Önskas därför en operativ hastighet, föreslås/rekommenderas att den 

sätts till 12 km/h, motsvarande ca 6,5 knop. 
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Sammanställning av de framtagna värdena presenteras nedan i tabellform, se Tabell 74 och Tabell 75.  

Tabell 74 Del 1 av sammanställande tabell 

  

Grundförutsättningar Distansberoende kostnader 

Namn Längd Bredd Djup 
Max 
TEU  

Max 
Torrbulk 

Max 
Flytande 

bulk  
Container Torrbulk  

Flytande 
bulk  

   [m]  [m]  [m] [TEU] [ton] [ton] [SEK/km] [SEK/km] [SEK/km] 

Campine  63 7 2,5 32 800 850 22,2 22,2 27,80 

Europe 85 9,5 2,5 90 1 350 1 450 21,48 21,48 24,71 

Large 
Rhine  

110 11,4 3 200 2 750 3 000 23,39 23,39 23,97 

Extended 
large 
Rhine  

135 11,4 3,5 - 4 000 4 350 26,85 26,85 25,89 

Large 
Container 
vessel 

135 17 3,5 500 - - 35,43 35,43 - 

Two 
lighter 
pushing 
units 

172 11,4 4 - 5 500 - 77,94 77,94 - 

Coupled 
formation 

185 11,4 3,5 - 6 000 - 79,13 79,13 - 
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Tabell 75 Del 2 av sammanställande tabell 

Tidsberoende kostnader                      
Totala kostnaden                                           

14 / 24 timmar trafikupplägg 

Lastnings- respektive 
lossningskostnader 

Lastnings- respektive 
lossningstider 

Container Torrbulk  
Flytande 

bulk  
Container Torrbulk  

Flytande 
bulk  

Container Torrbulk  
Flyta
nde 
bulk  

[SEK/h] [SEK/h] [SEK/h] [SEK/ton] [SEK/ton] [SEK/ton] [h] [h] [h] 

1 162 / 
963 

1 162 / 
963 

1 244 /   
1 010 

65 13 16 2 2 2 

1 391 /     
1 108 

1 391 /    
1 108 

1 525 /   
1 187 

65 13 16 5 3 3 

1 975 /     
1 420 

1 975 /   
1 420 

2 110 /   
1 499 

65 13 16 10 6 6 

2 089 /     
1 487 

2 089 /    
1 487 

2 239 /  
1 574 

65 13 16 - 8 8 

2 174 /     
1 536 

2 174 /   
1 536 

- 65 13 16 25 - - 

2 542 /     
1 768 

2 542 /   
1 768 

- 65 13 16 - 11 - 

2 758 /     
1 894 

2 758 /   
1 894 

- 65 13 16 - 12 - 

 

Tabellen finns även som en bilaga till rapporten 
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I detta kapitel presenteras några kortfarande, avslutande kommentarer gällande de olika kalkylvärdena, 

särskilt i relation till befintliga Samgods-värden. 

 
Denna rapport presenterar de första ASEK kalkylvärdena för IVV-trafik. För Samgods finns redan 

kalkylvärden framtagna (av WSP). 

De kalkylvärden som presenteras i rapporten baseras till stor del på befintlig IVV-trafik på kontinenten, 

i länder som Tyskland, Nederländerna, Frankrike etc. För lastnings- och lossningskostnader har dock 

de europeiska underlagen kompletterats/stämts av mot svenska värden, då olika situationer föreligger 

mellan kontinenten och Sverige. 

De distansberoende kostnaderna är generellt sett lägre jämfört med gällande Samgods-värden. Den 

troliga orsaken till detta är dels att befintliga Samgods-värden utgår från en högre operativ hastighet, 

vilket påverkar bränsleförbrukningen tydligt, se t.ex. jämförelserna med de värden som presenteras av 

den holländska konsulten ViPro. Dessutom utgår sannolikt inte gällande Samgods-värden från någon 

estimerad effekt, utan är en uppskattning av branschexperter, maskintillverkare etc. 

Gällande de tidsberoende kostnaderna är dessa tvärtom något högre jämfört med befintliga Samgods-

värden.om man jämför de befintliga värdena (WSP) med de nu beräknade värdena för 24-timmars drift, 

vilket är den relevanta jämförelsen. De värden som presenteras i denna rapport är också högre jämfört 

med motsvarande värden i Tyskland och Nederländerna. Fördelningen mellan de olika ingående 

delkostnaderna är dock generellt sett lika mellan föreliggande rapport och befintliga Samgods-värden. 

Skillnaderna gentemot de tyska och nederländska värdena förklaras av skillnader i arbetstidsuttag, 

löneläge och sociala avgifter. Hur Samgods-värdena beräknats framgår inte exakt, varför det är svårt 

att förklara vari skillnaderna består. Tänkbara förklaringar kan t.ex. vara fartygsanskaffningspriserna 

samt använda förutsättningar gällande personalkostnader och arbetstidsuttag.  

Avseende lastnings- och lossningskostnaderna är dessa lägre jämfört med befintliga Samgods-värden. 

Särskilt avseende torr bulk skiljer sig värdena tydligt. Detta beror på att Samgodsvärdena baseras på 

de lastnings- och lossningskostnader som togs fram av WSP, och att föreliggande lastnings- och 

lossningskostnader utgår från de värden som togs fram av M4Traffic. Det är sannolikt också så att 

lastnings- och lossningskostnaderna omfattar olika många delkomponenter, där Samgods värden 

(WSPs värden) omfattar hela hanteringen i hamnen, medan M4Traffics siffror endast omfattar ett lyft. 

Att endast omfatta ett lyft kan anses vara missvisande då det pekar på för låga lastnings- och 

lossningskostnader. Men då ska kommas ihåg att lastnings- och lossningskostnader ska appliceras för 

det mötande transportslaget också för att få totalkostnaden. 

Lastnings- och lossningstiderna för torr bulk respektive container är i storleksordningen densamma som 

för befintliga Samgods-värden. Avseende flytande bulk skiljer sig däremot värden åt, där värden 

presenterade i denna rapport är lägre jämfört med Samgods. Vad detta beror på är oklart. 

De operativa hastigheter som rekommenderas i denna rapport utgår huvudsakligen från 

rekommendationer från de tyska underlagen, och dessa är lägre jämfört med befintliga Samgods-

värden.  

 
Avseende framtida uppdateringar av kalkylvärdena bör olika kalkylvärden uppdateras olika ofta. 

Gällande de distansberoende kostnaderna skulle dessa kunna uppdateras enligt samma intervall som 

ASEK justeras givet uppdaterade bränslepriser. Den underliggande bränsleförbrukningen behöver dock 

inte revideras varje år, utan här borde det räcka med en (större) översyn t.ex. var 10:e år. 
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De tidsberoende kostnaderna påminner om de distansberoende kostnaderna. Även om löner och 

marknadspriserna för anskaffning av fartyg varierar lite (löner ökar något varje år t.ex.), borde det räcka 

med en översyn med längre mellanrum, t.ex. var 10:e år. En initial uppdatering föreslås dock om det tas 

fram nya kollektivavtal avsedda för besättningar på IVV-fartyg. Osäkerheter finns idag kring vilka 

bestämmelser som ska gälla t.ex. tidsuttag samt huruvida de anställda på IVV-fartyg kommer att vara 

sjömansskatteklassade eller ej, samt tillämpningen av EU: utstationeringsdirektiv. Beslutade 

skatteregler kan ha påverkan på grundlönerna för besättningarna.  

Avseende lastnings- och lossningskostnaderna är dessa inte lika välgrundade som de distans- 

respektive tidsberoende kostnaderna. Här skulle en mera omfattande empirisk undersökning behöva 

göras ca 5–10 år fram i tiden då IVV-trafik borde vara regelbunden och aktuella priser från svenska 

hamnar kan inhämtas. 

Likaså gäller detta lastnings- och lossningstiderna. En översyn borde vara rimlig att genomföra ett par 

år efter att en IVV-trafik etablerats för att stämma av kalkylvärdena. 

För de operativa hastigheterna är det också intressant att se vilka svenska tillämpningar som 

uppkommer, och vilka operativa hastigheter som då väljs. Därför kan en översyn av dessa även vara 

lämplig att göra inom samma tidsram som lastnings- och lossningskostnaderna respektive -tiderna.  
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