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Mot bakgrund av de regelförändringar som trädde i kraft i Sverige under mitten av december 2014 har 

ett behov uppstått av att inkludera IVV-fartyg i ASEK och Samgods då dessa fartygstyper och 

kalkylparametrar inte finns representerade idag.  

IVV-fartygen skiljer sig väsentligen från IMO/Solas-fartyg på ett antal punkter. T.ex. finns inte samma 

krav på skrov och konstruktion att klara hårt väder eller höga vågor, eftersom IVV-fartygen är tänkta 

att främst trafikera inre vattenvägar där våghöjden inte kan bli lika hög som ute på öppet hav. 

Samtidigt trafikerar IVV-fartyg vatten som kan vara såväl smala som mycket strömt, vilket ställer krav 

på motorstyrka och manövrerbarhet. Ett annat exempel är kravet på besättning, som skiljer sig jämfört 

med oceangående fartyg. Dessa förutsätts kunna hantera en brand ombord på öppet hav utan 

assistans från någon räddningstjänst. Detta krav finns inte på IVV-fartyg utan där antas dessa alltid 

befinna sig så nära land att hjälp kan erhållas därifrån. Ytterligare en skillnad är den avseende bränsle 

och maskin som mer liknar lastbilar än IMO/Solas-fartyg. 

Syftet med projektet är att beräkna ASEK/Samgods parametrar för IVV-fartyg. Detta syftar i sin tur att 

göra det möjligt att göra trovärdiga CBA-analyser för projekt som innefattar IVV-fartyg samt att tillföra 

IVV fartyg som transportmöjlighet i Samgods. 

Följande kalkylparametrar har föreslagits att presenteras vid projektslut för ett antal relevanta 

fartygstyper och på ett sätt som är jämförbart med motsvarande kalkylparametrar för andra trafikslag: 

 Distansberoende kostnader 

 Tidsberoende kostnader 

 Lastnings- och lossningskostnader 

 Lastnings- och lossningstider 

 Positioneringskostnader 

 Operativa hastigheter  
 

Projektet är indelat i två delprojekt; 

1. Förstudie med syfte att undersöka tillgången till sådana underlagsdata som behövs för att 

beräkna de ovan angivna kalkylparametrarna. 

2. Om del 1 visar att relevant underlagsdata finns eller kan genereras – framtagning/beräkning 

av kalkylvärden 
 

Genom denna rapport avrapporteras del 1 av projektet (förstudien).  

Huvudsakligt fokus i arbetet har varit att hitta datakällor med sådana data som gör det möjligt att 

skatta de efterfrågade ASEK- och Samgodsparametrarna för IVV-fartyg. Under arbetets gång har det 

emellertid visat sig att valet av utgångspunkter för svenska parametrar för IVV-fartyg inte är självklara.  

I linje med den ursprungliga planen har vi letat efter möjliga existerande källor till data om IVV-fartyg 

och IVV-fartygens kostnader, IVV-fartygens användning, lastning och lossning. Fokus har legat på 

källor i Tyskland och Holland eftersom dessa länder är de som idag har den mest omfattande IVV-

trafiken. I dessa länder finns alltså mest erfarenhet av och kunskap om denna typ av trafik. 

Det finns tämligen aktuellt tyskt och holländskt material som ger underlag för att beräkna såväl 

tidsberoende som distansberoende kostnader för olika typer och storlekar av IVV-fartyg och 

pråmekipage. Speciellt för de tidsberoende kostnaderna behövs i så fall en genomgång av eventuella 

skillnader i bemanningskrav mellan Sverige och Tyskland/Holland samt anpassning till svenska 

lönenivåer. Det behövs sannolikt också en korrigering med avseende på ett antal andra parametrar 

som ligger till grund för de tyska och holländska värdena, t ex avskrivningstider, restvärden, livslängd 

och räntesatser för lånat respektive eget kapital. 
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För de distansberoende kostnaderna krävs en omräkning av tyska och/eller holländska värden med 

bränslepriser (inklusive och exklusive skatter) och bränslekvaliteter som är relevanta för svensk del. 

Hänsyn måste då också tas till den för svensk del relevanta hastigheten.  

Ett visst, men mycket begränsat underlag finns tillgängligt när det gäller tider och kostnader för 

lastning och lossning av olika godsslag. AIS kan ge visst underlag för bruttotider i hamn men är 

otillräckligt för uppdelning på de olika tidskomponenter som efterfrågas i ASEK och för Samgods.  

För att få fram ett acceptabelt underlag för tider och kostnader när det gäller lastning och lossning 

krävs därför särskilda undersökningar. För lastning/lossning kan det då vara fråga om enkäter riktade 

till IVV-företag och eventuellt också till ett antal hamnoperatörer/stuverier. Sådana undersökningar kan 

med fördel kompletteras med data som kan inhämtas genom branschexperter. 

De övergripande beräkningar som gjorts på det material vi hittills haft tillgänglig visar på tydliga 

skillnader mellan olika datakällor, vilket indikerar ett behov av att ta fram långsiktiga ASEK och 

Samgods-värden avseende IVV. 

Vår övergripande slutsats av den inventering av data och datakällor som vi gjort under etapp 1 är att 

det material som är tillgängligt enligt inventeringen tillsammans med vissa kompletterande 

punktinsatser omfattande expertintervjuer och en begränsad enkät kommer att göra det möjligt att 

skatta de efterfrågade parametrarna med en acceptabel precision och kvalitet.  
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Mot bakgrund av de regelförändringar som trädde i kraft i Sverige under mitten av december 2014 har 

ett behov uppstått av att inkludera IVV-fartyg i ASEK och Samgods då dessa fartygstyper och 

kalkylparametrar inte finns representerade idag. Redan har minst två samhällsekonomiska analyser 

vilka inkluderar IVV-fartyg genomförts1 samt preliminära ASEK/Samgods-värden tagits fram2. Dessa 

två studier skiljer sig åt framförallt i avseende på de distansberoende kostnaderna. Även kring 

nodkostnaderna finns frågetecken då lastning och lossning mellan IVV-fartyg respektive 

oceangåendefartyg skiljer sig åt. 

IVV-fartygen skiljer sig väsentligen från IMO/Solas-fartyg på ett antal punkter. T.ex. finns inte samma 

krav på skrov och konstruktion att klara hårt väder eller höga vågor, eftersom IVV-fartygen är tänkta 

att främst trafikera inre vattenvägar där våghöjden inte kan bli lika hög som ute på öppet hav. 

Samtidigt trafikerar IVV-fartyg vatten som kan vara såväl smala som mycket strömt, vilket ställer krav 

på motorstyrka och manövrerbarhet. Ett annat exempel är kravet på besättning, som skiljer sig jämfört 

med oceangående fartyg. Dessa förutsätts kunna hantera en brand ombord på öppet hav utan 

assistans från någon räddningstjänst. Detta krav finns inte på IVV-fartyg utan där antas dessa alltid 

befinna sig så nära land att hjälp kan erhållas därifrån. Ytterligare en skillnad är den avseende bränsle 

och maskin som mer liknar lastbilar än IMO/Solas-fartyg. 

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

därigenom även har ett eget regelverk anpassat för just dessa fartyg. Denna kunskap är central 

gällande möjligheten att ta fram och bedöma rimligheten i framtagna kostnadsparametrar.  

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

pengarna”.  

Ytterst är syftet med hela projektet är att beräkna ASEK/Samgods parametrar för IVV-fartyg. Detta 

syftar i sin tur att göra det möjligt att göra trovärdiga CBA-analyser för projekt som innefattar IVV-fartyg 

samt att tillföra IVV fartyg som transportmöjlighet i Samgods. Dessa parametrar saknas idag. 

Följande kalkylparametrar har föreslagits att presenteras vid projektslut för ett antal relevanta 

fartygstyper och på ett sätt som är jämförbart med motsvarande kalkylparametrar för andra trafikslag: 

 Distansberoende kostnader 

 Tidsberoende kostnader 

 Lastnings- och lossningskostnader 

 Lastnings- och lossningstider 

 Positioneringskostnader 

 Operativa hastigheter  
 

Projektet är indelat i två delprojekt; 

3. Förstudie med syfte att undersöka tillgången till sådana underlagsdata som behövs för att 

beräkna de ovan angivna kalkylparametrarna. 
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4. Om del 1 visar att relevant underlagsdata finns eller kan genereras – framtagning/beräkning 

av kalkylvärden 
 

Genom denna rapport avrapporteras del 1 av projektet (förstudien).  

Huvudsakligt fokus i arbetet har varit att hitta datakällor med sådana data som gör det möjligt att 

skatta de efterfrågade ASEK- och Samgodsparametrarna för IVV-fartyg. Under arbetets gång har det 

emellertid visat sig att valet av utgångspunkter för svenska parametrar för IVV-fartyg inte är självklara.  

Den ursprungliga tanken var att svenska parametervärden i allt väsentligt bör skattas på basen av 

data som har sin grund i faktiskt bedriven trafik med IVV-fartyg. Det är den ansatsen som 

framgångsrikt använts tidigare för IMO-fartyg3. Det faktum att trafik med IVV-fartyg inte alls funnits 

tidigare i Sverige och att svenska förhållanden när det gäller farleder och farvatten för IVV kraftigt 

skiljer sig från de länder där IVV-trafiken har varit och är omfattande gör att det finns skäl att 

ifrågasätta giltigheten för svensk del av erfarenheter som vunnits under helt andra förhållanden i andra 

länder. Vi har därför också bedömt att det är nödvändigt att i förstudien inkludera en diskussion/analys 

av alternativa eller kompletterande utgångspunkter.  

I linje med den ursprungliga planen har vi letat efter möjliga existerande källor till data om IVV-fartyg 

och IVV-fartygens kostnader, IVV-fartygens användning, lastning och lossning. Fokus har legat på 

källor i Tyskland och Holland eftersom dessa länder är de som idag har den mest omfattande IVV-

trafiken. Sökningen har skett genom: 

 Kontakter med branschexperter. Förslag till sådana kontakter har vi främst fått via 
referenspersoner i projektet 

 Sökningar via Internet med sikte på att hitta IVV-relaterade databaser  

 Sökningar och kontakter med leverantörer av AIS-data 
 

Var och en av de datakällor som vi hittat på detta sätt har vi sedan analyserat närmare med sikte på 

att utröna i vad mån de i befintlig form kan bidra till skattningen av någon eller några av de sökta 

parametrarna resp. vilka kompletteringar som skulle behövas för att de ska fungera. Dessa analyser 

av undersökta datakällor presenteras i särskilda kapitel 

 

Vi har (hittills) tittat på följande datamaterial: 

 Tyska data från en rapport om översyn och vidareutveckling av nytto-kostnadsanalys och 

värderingsförfarande i den tyska infrastrukturplaneringen utarbetad av Intraplan (ITP), Planco, 

TUBS (Intraplan et al 2015) som avser att ge de data som behövs när det gäller IVV för den 

tyska infrastrukturplaneringen. Denna källa ger också kostnadsskattningar för vissa 

storleksklasser av fartyg och pråmekipage samt även vissa uppgifter om metoder för 

kostnadsberäkning, som används i den tyska infrastrukturplaneringen. 

 Tyska data från nätsajten www.wsw.de/schiffart/statistik. Det är här fråga om data om tyska 

IVV-fartygens dimensioner, maskineffekt och lastförmåga. Data presenteras för olika 

fartygstyper och pråmkonstellationer som genomsnittsvärden för längd, bredd, dwt och 

maskineffekt inom olika storleksklasser. 

 Holländska data för IVV-fartyg (Binnenvart) som sammanställts av Panteia. (Används i 

holländsk infrastrukturplanering) Fartygsindelningen är rätt grov. Data omfattar också 

genomsnittliga kostnader uttryckta i € per timme eller € per km för dessa grova klasser av 

fartyg och pråmkonstellationer. 

 Rapport från NEA avseende kostnadsstrukturen och utvecklingen av kostnaderna över tid för 

IVV-fartyg i Holland. (NEA 2004) 

                                                      

http://www.wsw.de/schiffart/statistik
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 Kostnadsunderlag och –struktur från holländsk branschexpert/konsult, Miranda Volker 

 Samhällsekonomiska nytto-kostnadsanalyser från Tyskland 

 Samhällsekonomiska nytto-kostnadsanalyser från Holland. Dessa tycks främst gälla slussar till 

och från IVV-farleder till sjön. 

 Olika holländska underlagsrapporter avseende inlandssjöfart 

 Inland navigation Europe. Farledsklassificering (återger ECMT klassificering från 1992) Ger en 

koppling mellan farledsdjup, segelfri höjd och möjlig lastkapacitet hos IVV-fartyg och 

pråmekipage. 

 AIS-data som i viss utsträckning ger data om fartygens hastighet och fördelning av tiden på 

olika aktiviteter. Data från dessa källor innehåller också i viss utsträckning data om fartygstyp, 

GRT och Dwt. Två källor har undersökts översiktligt nämligen Fleetmon och Marine Traffic. 

Bägge källorna har problem med partiella bortfall (ofullständigheter i de ingående 

datalelementen) 

 Hittills använda kalkylvärden avseende IVV-fartyg i Samgods framtagna av WSP (WSP PM 

2015).  

 Hittills genomförda samhällsekonomiska kalkyler avseende IVV-fartyg, framtagna av M4Traffic 

(M4Traffic 2015, M4Traffic 2016a) 

 

Redan från början har vi haft med tanken att genom en specialdesignad enkät riktad till 

transportföretag med IVV-verksamhet kunna komplettera, verifiera eller ersätta data som vi hittar på 

annat sätt. Erfarenheter från tidigare motsvarande arbete med IMO-fartyg har visat att det kan vara 

mycket problematiskt att hitta tillförlitliga data från andra källor om t ex kostnader och tider för lastning 

och lossning. Detta kan vara speciellt viktigt eftersom tidigare svenska analyser av IVV-

transportlösningar har visat att just dessa parametrar kan vara särskilt viktiga för ekonomin hos ett 

IVV-baserat transportupplägg. Vi har därför utformat ett enkätformulär [och genomfört preliminära 

tester/fackgranskningar] av detta. Enkät och testresultat behandlas i ett särskilt kapitel och 

presenteras i bilaga 1). 

Vi har också genomfört djupintervjuer med några branschexperter. nämligen Miranda Volker, som i 

olika roller har erfarenhet av IVV-fartygstrafik samt med svenska experter t.ex. inom Sjöfartsverket och 

Transportstyrelsen. Dessa djupintervjuer är inte minst viktiga av det skäl som nämns ovan, nämligen 

att det kan vara motiverat att ompröva eller modifiera den ursprungliga utgångspunkten att 

parameterskattningarna väsentligen bör bygga på erfarenhet från verklig trafik. 

På basen av den kunskap om befintliga datakällor, diskussioner med branschexperter respektive 

möjligheterna att samla in vissa data via enkät har vi (i ett avslutande kapitel) gjort en samlad 

bedömning och utformat förslag till hur man bör gå vidare när det gäller att ta fram kalkylparametrar för 

IVV. 

Ett avslutande seminarium har hållits till vilket olika kompetenser bjudits in att granska, diskutera och 

lämna synpunkter på resultaten från del 1. Representanter från Sjöfartsverket, Trafikverket, 

Transportstyrelsen och VTI fanns på plats. 
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För samhällsekonomiska kalkyler enligt ASEK är avsikten att resultat i form av olika 

parameterskattningar ska kunna användas direkt. För att resultaten ska bli användbara i Samgods 

krävs emellertid en översyn av nuvarande fartygsuppsättning och/eller att IVV-fartyg tillförs som ett 

särskilt trafikslag. I det senare fallet måste även tillgängliga transportkedjor mm. justeras.  

Såväl tyskt som holländskt material som vi studerat visar, att för IVV-fartyg i dessa länder täcker 

spannet av fartygsstorlekar betydligt mindre fartyg än vad som gäller i ASEK och Samgods för IMO-

fartyg. Samtidigt är spannet uppåt betydligt begränsat jämfört med IMO-fartyg enligt ASEK/Samgods.  

Samgodsindelningen för övriga fartyg sträcker sig mellan 1 000 och 250 000 dwt. För containerfartyg 

mellan 5 300 och 100 000 dwt. 

I den ena tyska indelningen (Intraplan/Planco/TUBS) sträcker sig storlekarna för motorfartyg som 

används för torr och flytande bulk, general cargo och container mellan under 400 dwt upp till kategorin 

> 3 000 dwt. För ekipage med en eller flera pråmar kan det vara aktuellt med betydligt större last (se 

tabell nedan) men inte ens de största pråmekipagen är sannolikt större än ca 12 000 dwt. Samma 

storleksklasser används för torrgodsfartyg och tankfartyg. Lastkapacitet för pråmarna framgår inte av 

underlaget men kan variera i ett brett intervall säkerligen upp till 4 000 dwt. 

Tabell 1. Klassindelning av IVV fartyg med avseende på lastkapacitet enligt Intraplan/Planco/TUBS material. 

Fartygsstorlek (lastkapacitet) 

till 400 

401-650 

651-900 

901-1000 

1001-1500 

1501-2000 

2001-2500 

2501-3000 

>3000 

 

SB med en pråm 

SB med två pråmar 

SB med 3-4 pråmar 

SB med >4 pråmar 

 

I den andra tyska indelningen vi har tittat på 

http://www.wsv.de/Schifffahrt/Statistik/zentr.Binnenschiffskartei/index.html görs skillnad mellan IVV 

motorfartyg (två typer, torrlast respektive tank) och pråmar respektive bogserings-/påskjutsbåtar. 

Storleksindelningen för motorfartygen som pråmarna är följande: 

 

 

 

http://www.wsv.de/Schifffahrt/Statistik/zentr.Binnenschiffskartei/index.html
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Tabell 2. Klassindelning av IVV fartyg med avseende på lastkapacitet enligt de/shiffart. 

Torrgodsmotorfartyg och 
pråmar 

Klasser, lastkapacitet 

från, ton till, ton 

0 250 

251 500 

501 1000 

1000 1500 

1501 2000 

2001 3000 

3001 4000 

>4000  

 

Drag- respektive skjutbåtar (bogserbåtar) klassificeras enligt de/shiffart efter maskinstyrka (kW) enligt 

vad som framgår av följande tabell. 

Tabell 3. Klassificering av bogserbåtar och påskjutsbåtar efter maskineffekt i kW. (Källa. de/schiffart) 

Bogserbåtar och 
påskjutsbåtar 

Klasser, maskineffekt 

från kW till, kW 

0 250 

251 500 

501 750 

751 1000 

1001 1500 

1501 2000 

2001 3000 

>3000  

 

Tyska (och holländska) IVV-fartyg och ekipage används i farleder som har ett begränsat farledsdjup 

(1,5-4 meter) och därför tillåts endast ett mycket begränsat djupgående.  

Tabell 4. Antal skjutpråmar enligt tysk statistik. (de/schiffart). 

Längd Bredd Antal  Lastkapacitet 
totalt (ton) 

Lastkapacitet 
snitt (ton) 

40-60 11,4 - 15 1 777 777 

60-80  15 38 456 2 564 

80-100  5 11 682 2 336 

100-110  2 7 907 3 954 

     

60-80 9,5 - 11,4 199 416 666 2 094 
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Av tabellen framgår att pråmar 60–80 m längd med en bredd i intervallet 9,5–11,4 m är vanligast i 

Tyskland. 

Av följande tabell framgår fördelningen av den tyska flottan av godsmotorfartyg på 

fartygsstorleksklasser samt den genomsnittliga maskineffekten i respektive klass. 

Tabell 5. Godsmotorfartyg för IVV i Tyskland (de/schiffart 2012) 

Längd Bredd Antal Lastkapacitet 
totalt (ton) 

Lastkapacitet 
snitt (ton) 

Maskineffekt 
totalt (kW) 

Maskineffekt 
snitt (kW) 

60-80 8,2 - 9,5 102 119 750 1 174 58 976 578 

80-100  179 259 599 1 450 123 975 692 

>100  38 72 862 1 917 33 328 877 

       

60-80 9,5 - 11,4 8 10 340 1 292 4 684 585 

80-100  46 80 120 1 741 39 404 856 

100-110  90 220 800 2 453 93 666 1 040 

>110  7 14 837 2 119 7 354 1 050 

       

80-100 11,4 - 15,0 8 21 477 2 684 13 138 1 642 

100-110  11 28 161 2 560 14 737 1 339 

>110  7 22 262 3 180 9 977 1 425 

 

Det kan vara intressant att reflektera över kapaciteten att ta containerlast4 hos en pråm med b=13, 

L=80 och, ett maximalt djupgående på 4m och en lastkapacitet på 2 500 ton (jfr tabell 4 ovan). Med 

dessa yttermått för pråmen uppskattar vi den användbara lastytan till omkring 10 x 70 dvs 700 m2. 

Varje container (40 fot) drar ca 30 m2 lastyta (12,19x2,44 = 29,44) vilket innebär att varje lager rymmer 

ca 20–25 st 40-fotscontainer. Tre lager ger en total kapacitet på 60-75 st 40-fotscontainrar var och en 

med en maximal bruttovikt på 30,5 ton.  Med enbart fullastade containrar blir den totala lasten då ca 

1 800 -2 300 ton, vilket ligger inom ramen för pråmens lastkapacitet enligt tabell 4 ovan.  

I den holländska indelningen (Panteia 2016) används tre kategorier; torr bulk, flytande bulk och 

container. General cargo finns inte separat. Storlekarna för motorfartyg ligger mellan ca 400 och upp 

till större än 2 050 dwt för motorfartyg. För pråmekipage avsedda för torrbulk gäller kategorin 9 000 - 

12 000 dwt enligt vad som framgår av tabellen nedan. 
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Tabell 6. Kategoriindelning Holland (Panteia 2016) 

Kategori Storleksklass 
benämning 

Lastkapacitet, 
intervall (ton) 

Torrbulk små 401 - 650 

 medel 801 - 1 050 

 stora >2 050 

Våtbulk små 401 - 650 

 medel 801 – 1 050 

 stora >2 050 

Container stora >2 050 

Skjutpråmar torrbulk 9 000 -12 000 

 

En övergripande indelning baserad på ECMT Classification av inlandsfarleder 1992 har presenterats 

av TEN/Inland Navigation Europe (ECMT Classification 1992). Indelningen framgår av följande tabell. 

Tabell 7. Farleder och farledsmått samt karaktärisering av maxfartyg. Källa. Inland Navigation Europe/ECMT. 

Klass Ton (t) Längd (m) Bredd (m) Djupgående (m) Höjdgående (m) Övrigt 

RA  5,5 2,00 0,50 2,00 "Open boat" 

RB  9,5 3,00 1,00 3,25 Cabin cruiser 

RC  15,0 4,00 1,50 4,00 "Motor yacht" 

RD  15,0 4,00 2,10 30,00 "Sailing boat" 

I 250–400 38,5 5,05 1,80–2,20 3,70 "Péniche" 

II 400–650 50–55 6,60 2,50 3,70–4,70 Euro-barge 

III 650–1 000 67–80 8,20 2,50 4,70 "Gustav Koenigs" 

IV 1 000–1 500 80–85 9,50 2,50 4,50; 6,70 "Johann Welker" 

Va 1 500–3 000 95-110 11,40 2,50–4,50 4,95; 6,70; 8,80 "Large Rhine" 

Vb 3 200–6 000 172–185 11,40 2,50–4,50 4,95; 6,70; 8,80 1×2 convoy 

VIa 3 200–6 000 95–110 22,80 2,50–4,50 6,70; 8,80 2×1 convoy 

VIb 6 400–12 000 185–195 22,80 2,50–4,50 6,70; 8,80 2×2 convoy 

VIc 9 600–18 000 270–280 22,80 2,50–4,50 8,80 2×3 convoy 

9 600–18 000 195–200 33,0–34,2 2,50–4,50 8,80 3×2 convoy 

VII 14 500–27 000 285 33,0–34,2 2,50–4,50 8,80 3×3 convoy 
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Ovanstående paneuropeiska indelning skulle kunna utgöra en god utgångspunkt gällande en framtida 

klassindelning av IVV-fartyg för ASEK och Samgods. Samtidigt finns I Samgods idag en koppling 

mellan Samgods varugrupper (34 st) och fartygstyper som behöver beaktas. 

Följande fartygsstorlekar avseende IVV-fartyg har nyttjats i Samgods i det nyss avslutade 

regeringsuppdraget avseende inlands- och kustsjöfart. 

 IWW vessel 650 dwt (dry bulk och liquid bulk) 

 IWW vessel 1 750 dwt (dry bulk och liquid bulk) 

 IWW vessel 2 750 dwt (dry bulk och liquid bulk) 

 IWW vessel 3 500 dwt (dry bulk och liquid bulk) 

Huruvida dessa ska fortsatt gälla, eller om dessa ska ändras till att mer anpassas till de 

klassindelningar som gäller på kontinenten behöver diskuteras och beslutas. 

Klassificeringen av IVV-fartyg i kontinentala Europa kan bygga på en lång tradition och erfarenhet 

samt existerande fartygsflottor. I Sverige saknas helt denna tradition och de yttre förutsättningarna är 

delvis annorlunda. Några tänkbara alternativa/kompletterande utgångspunkter för klassificering av 

IVV-fartyg för svenska förhållanden skulle kunna vara följande: 

 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 och eventuellt nybyggda (t ex ny slussled till 
Vänern) svenska IVV-farleder 

 Vilka fartygstyper och fartygsstorlekar (pråmekipage) som krävs för optimala IVV-baserade 
transportlösningar för svenska IVV-förhållanden t ex farleder och godsflöden och där fartyg 
eller pråmar byggs eller modifieras för att vara så väl som möjligt anpassade till viss 
transportuppgift. (Inte nödvändigtvis Mälarmax eller Vänermax på grund av transportflödets 
karaktär och/eller manövrerbarhet, lotsning, risker) 

 Möjlighet att få fram differentierade data som underlag för kostnadsskattningar för respektive 
kategori. Om vi antar att brist på data i princip kan avhjälpas genom enkät och/eller med 
expertbedömningar bör detta inte bli en restriktion. 

 

Nedan följer ett par exempel på begränsningar kopplade till inlandssjöfart och den infrastruktur och 

geografi de är tänkta att röra sig inom. Dessa skulle också kunna användas för att skapa olika 

klassificeringar.  

 Nuvarande farled: 18 m x 135 m x 6,8 m, vilket ger max dwt ca 9 000. Dessa fartygsmått 
kräver dock särskilt tillstånd från Sjöfartsverket. För exakta mått, se Sjöfartsverkets hemsida 
om Södertälje kanal5 

 Ny farled: 23 m x 160 m x 7 m, vilket ger max dwt 14 100. 
 

Skulle Piancs rekommendationer införas i nuvarande farled förändras dimensionerna till: 18 m x 135 m 

x 6,5 m, vilket ger max dwt 8 7006. 

                                                      

 

http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Lotsning/Lotsomraden/Lotsomrade-Sodertalje/Sodertalje-kanal/Kan-mitt-fartyg-passera-Sodertalje-kanal/
http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Lotsning/Lotsomraden/Lotsomrade-Sodertalje/Sodertalje-kanal/Kan-mitt-fartyg-passera-Sodertalje-kanal/
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Hammarbyslussens slussbassäng är 115 meter lång, 17,4 meter bred och med 6,29 meters djup. 

Detta medför att den maximala fartygsstorleken som tillåts passera maximalt kan vara 110 meter 

långt, 15 meter brett samt ha ett djupgående på 5,5 meter7.  

 

Slussleden mellan Göteborg och Vänersborg är gränssättande för fartygens största dimensioner. 

Maximimåtten i kanal och slussar är D=5,3 (5,4 kan förekomma), B=13,40 (sänks för fartyg som körs 

med lotsdispens till 13,0). Den största tillåtna längden är 88 meter. 

De nuvarande maximimåtten gör det möjligt att använda fartyg som tar högst ca 4 000 ton last, eller 

motsvarande drygt 220 TEU. Slussledens längd är 52 nm =96 km. Körtiden är ca 10-11 timmar (dvs. 

medelhastigheten =8,7 - 9,6 km/h) 8. 

Om nya farled skulle byggas till Vänern kan ovanstående mått komma att förändras. 

 

Begränsningar i större hamnområden skulle kunna påverka klassificeringen 

 Stockholm 

 Södertälje 

 Göteborg 

 

Utvidgningar skulle t ex kunna ske i anslutning till hamnarna i Stockholm, Södertälje och Norvik. 

 

Följande fartygsstorlekar från nuvarande ASEK-Samgods, som omfattar de mindre fartygen, skulle i 

första hand kunna vara relevanta för svensk IVV: 

 Container vessel, 5 300 dwt 

 Other vessel, 1 000 dwt 

 Other vessel, 2 500 dwt 

 Other vessel, 3 500 dwt 

 Other vessel, 5 000 dwt 

Inom kategorin ”other vessel” ryms idag i ASEK och Samgods torrbulk, våtbulk samt general cargo. En 

variant avseende fartygsindelning för IVV-fartyg skulle kunna vara enligt ovanstående. 

Svaret på frågan om vilka ASEK- och Samgods parametervärden för IVV-fartyg (inklusive lastning och 

lossning) som är relevanta beror på vilka IVV-tillämpningar som är eller kan bli relevanta och aktuella 

för svensk del. Eftersom IVV inte tidigare funnits i Sverige är också erfarenheten i landet av möjliga 

och kommersiellt bärkraftiga tillämpningar än så länge begränsad. Innan IVV-direktivet 

implementerades i Sverige studerades olika tillämpningar främst trafik mellan Vänerområdet och 

Göteborg (containerskyttel, bioenergiskyttel). En annan diskussion har förts om transport av malm från 

                                                      

http://www.sjofartsverket.se/Sjofart/Lotsning/Lotsomraden/Lotsomrade-Sodertalje/Farleder--broar/Stockholmsleden/Hammarby-slussen/
http://www.sjofartsverket.se/Sjofart/Lotsning/Lotsomraden/Lotsomrade-Sodertalje/Farleder--broar/Stockholmsleden/Hammarby-slussen/
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svenska inlandsområden till kusten via Mälaren och via Vänern-Göta älv/Trollhätte kanal. Även flera 

begränsade regionala/lokala tillämpningar har diskuterats t ex distribution av oljeprodukter, transporter 

i anslutning till stora byggprojekt (t ex förbifart Stockholm). Försöksverksamhet med IVV-trafik 

planeras t.ex. containertransporter mellan Trollhättan/Vänersborg och Göteborg. (Sjöfartstidningen nr 

9, 2016) 

Den hittills begränsade svenska erfarenheten gör det idag svårt för många aktörer på 

transportmarknaden att med säkerhet och precision beräkna IVV-lösningars prestanda (t ex volymer, 

frekvenser, miljö), konkurrenskraft och ekonomi. Visserligen finns omfattande och långvarig erfarenhet 

på kontinenten av moderna och konkurrenskraftiga IVV-baserade transportlösningar, främst i Tyskland 

och Holland, men de förhållanden och förutsättningar som gäller för dessa länder kan i många 

avseenden avvika mycket från svenska förhållanden. Inte minst gäller detta isförhållandena i aktuella 

svenska farvatten. Dessa avvikelser måste studeras närmare och preciseras innan värden från dessa 

länder flyttas till Sverige. Det gäller såväl farvattnens och farledernas egenskaper som 

transportmarknadernas funktion, vilket gör det vanskligt att direkt överföra kunskap om IVV-lösningar 

som vunnits i kontinentala lösningar till svenska förhållanden.  

Nya transportlösningar, som IVV i Sverige, måste också bryta igenom den barriär som 

transporttraditionen utgör – vilka transportlösningar som tidigare använts och för vilka det i många fall 

finns lång erfarenhet. Nya lösningar inom de flesta samhällsområden utvecklas och förfinas över tid i 

olika lärprocesser och detta gäller rimligen också för svensk IVV-trafik.  

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 lägst9.  

 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 

 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 310. 
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Figur 1. Karta över svenska farvatten för IVV-trafik 

 

Generellt sett möjliggör dessa farvatten trafik med de största typerna av IVV-motorfartyg men 

möjligheten att använda olika konfigurationer av pråmekipage behöver studeras närmare. 

ASEK- och SAMGODS parametervärden ligger till grund för den statliga infrastrukturplaneringen men 

har också ett starkt inflytande på den regionala och lokala infrastrukturplaneringen. 

Infrastrukturinvesteringar avsedda för olika trafikslag jämförs med varandra i de offentliga 

beslutsprocesserna. Ett viktigt underlag i dessa beslutsprocesser är kostnader och prestanda för de 

transportlösningar som de olika trafikslagen kan erbjuda vilket i planeringsprocesserna kommer till 

uttryck i olika kalkylparametrar. 

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 

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

övervinna det extra motstånd som olika tröskeleffekter etc.  

 

Om data för existerande fartygsflottor läggs till grund för nya svenska värden kan man behöva beakta 

en ytterligare aspekt nämligen vilken del av fartygsflottan som ska ligga till grund för skattningen. Med 

hänsyn till svenska regler bör endast fartyg med dubbelskrov inkluderas för tankfartyg. För samtliga 

fartyg kan det vara rimligast att bara inkludera fartyg som är yngre än ca 10-15 år, och som därför är 

utformade efter nyare regler eftersom IVV är ett helt nytt transportslag för Sverige. De generella 

värden som finns för Holland och Tyskland (se följande avsnitt) bygger på hela fartygsflotta och 

inkluderar således också äldre fartyg. 
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Det finns uppgifter på att den europeiska fartygsflottan generellt har en hög medelålder, men att det 

under åren funnits flera utbytesprogram gällande t.ex. motorbyten så att dessa är nyare11.Därutöver 

behöver det även kontrolleras vilka driftformer som är dominerande på kontinenten för att genom detta 

ansätta en rättvisande kostnadsstruktur. 
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Denna redogörelse grundas på två rapporter nämligen Intraplan et al 2015 och PTV Planung et al 

201612 som tagits fram som underlag för den tyska infrastrukturplaneringen 

(Bundesverkehrswegeplanung). 

Rapporterna redovisar genomsnittsvärden för tidsberoende kostnader för fartyg som klassindelats 

efter fartygstyp, ekipagetyp och olika storleksklasser. Tidsberoende fartygskostnader redovisas 

(utifrån tyska förhållanden och tyska priser och löner) för de definierade fartygstyperna och 

storleksklasserna. I materialet finns också visst underlag för att beräkna distansberoende kostnader 

för IVV-fartyg. Detta underlag består av beräknat effektuttag vid företagsekonomiskt optimal hastighet 

på ett antal tyska IVV-farleder (floder) vid färd upp- respektive nedströms samt i vissa kanaler (utan 

ström). 

Tidsberoende kostnader redovisas uppdelat på komponenterna:  

 kapacitetskostnader 

 personalkostnader 
 

Återanskaffningsvärdet för fartyget ligger till grund för beräkning av kapacitetskostnaderna. Dessa 

omfattar kostnader för avskrivning och ränta samt ett antal ytterligare kostnadsposter som beräknas 

som procentuella andelar av återanskaffningsvärdet. 

Till grund för beräkningen av personalkostnaderna ligger tyska bemanningsbestämmelser för olika 

fartygsstorlekar och trafikomfattning samt tyska lönenivåer. 

Distansberoende kostnader redovisas inte direkt i materialet utan endast indirekt genom det 

effektuttag som krävs i olika farleder för olika fartygsstorlekar under olika strömförhållanden. I texten 

nedan redovisar vi en beräkning av distansberoende kostnader grundat på dels trafik i kanal utan 

ström dels trafik i en annan farled med större djup och bredd. 

I detta tyska underlag redovisas också en prognos för emissionsfaktorer för IVV-trafik uttryckt i 

utsläppsmängder i gram per kWh. 

Överflyttning av skrymmande gods från lastbil eller järnväg till IVV har tidigare inte värderats rätt i 

Tyskland. Det beror på att orealistiskt höga lastfaktorer har antagits i planeringssystemet (BVW-plan) 

för järnväg och väg. Detta har inneburit en överskattning av befraktarnas betalningsvilja för överflyttad 

trafik. De tyska rapporterna förespråkar att en speciell värderingsansats bör tillämpas för skrymmande 

gods – en ansats som beaktar den stora betalningsviljan för att transportera sådant gods med IVV. 
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De tyska rapporterna rekommenderar att osäkerhet och otillförlitlighet i IVV transporter pga. osäkerhet 

om tillgängligt djupgående, slussväntetider etc. bör återspeglas i de beräknade kostnaderna för IVV 

och därmed också påverka fraktpriser och därmed trafikslagsfördelningen i planeringsmodellen. För 

närvarande finns ingen trafikmodell som är lämpad för att analysera sambandet mellan å ena sidan 

kapacitet, trafikbelastning och infrastrukturens egenskaper och otillförlitlighet respektive 

tidsfördröjningar i IVV-trafiken å den andra. 

Tidsvariation pga. väntetider etc. spelar i allmänhet liten roll för IVV eftersom leveransfönstren oftast är 

ganska stora. 

Det stora problemet för IVV under tyska förhållanden är den osäkerhet och variabilitet som finns när 

det gäller vattendjup och därmed hur mycket fartyg och pråmar kan lastas. 

I hittills använd värderingsmetod i Tyskland tillgodoräknas nyttan av att ett ökat vattendjup medför 

större möjligt djupgående för fartygen och därmed större nyttolast t.ex. genom användning av större 

fartyg. Men om djupförbättringen utnyttjas på detta sätt påverkas inte tillförlitligheten. Här finns en risk 

för dubbelräkning. 

Infrastrukturåtgärder i IVV har oftast försumbara effekter på säkerhet och värdet fångas upp i 

försäkringskostnaden som ingår i fartygens kapacitetskostnader. Undantag kan vara IVV-åtgärder som 

direkt siktar på säkerhet samt om åtgärderna får stora överflyttningseffekter då säkerhetseffekterna i 

andra trafikslag måste värderas. 

Den tyska (BVWP) beräkningsmetoden för kostnader identifierar följande kostnadskomponenter: 

a. Kapacitetskostnader för fartyg och utrustning 
b. Personalkostnader 
c. Kostnader för framdrivning 

 

Kostnadsdelarna a) och b) motsvarar tillsammans de tidsberoende kostnaderna. Komponenten c) 

motsvarar distansberoende kostnader. 

Kostnaderna definieras för olika fartygstyper och storleksklasser enligt tidigare presenterade tabeller 

(Tabell 1 och Tabell 2) som gäller för motorfartyg bulk-/styckegodsfartyg respektive motortankfartyg. 

Grunden för beräkningen av kapacitetskostnader är utrustningens samlade återanskaffningsvärde. De 

tyska beräkningarna grundar sig på värden för återanskaffningsvärden som aktualiserats till år 2012 

men som ursprungligen tagits fram 1995. 

De samlade kapacitetskostnaderna består av följande komponenter: 

 Avskrivningar 

 Reparation 

 Material 

 Försäkring 

 (Gemensamma) förvaltningskostnader 
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Det totala aktuella återanskaffningsvärdet antas i den tyska beräkningsmodellen vara uppbyggt med 

litet olika andelar för olika anläggningskomponenter beroende på fartygstyp enligt följande tabell. 

Tabell 8. Fördelning av fartygets återanskaffningsvärde (Tagesneuwert) på fartyget respektive fast utrustning 
0,7=70 %). 

 Fartyg Utrustning 

Godsfartyg 0,7 0,3 

Tankfartyg 0,65 0,35 

Skjutpråm 1 0 

Skjutbåt/bogserbåt 0,7 0,3 

 

Kapitalkostnaderna, som är en del av kapacitetskostnaderna för IVV fartyg/ekipage, bestäms av 

avskrivningstid och räntesats. Avskrivningstider för olika fartygstyper respektive utrustning framgår av 

följande tabell. 

Tabell 9. Avskrivningstider (användningstid) enligt Intraplan et al 2015, sid 305 vid beräkning av 
kapitalkostnader. 

Fartygstyp/utrustning År 

Kasko godsfartyg 63 

Tankfartyg 50 

Bogser/skjutfartyg 47 

Pråmar 38 

Utrustning 18 

 

Noterbart är de långa avskrivningar som redovisas av Intraplan, och frågan är om dessa rakt av bör 

nyttjas i beräkningar av svenska värden, eller om andra värden bör ansättas? 

Ränteberäkning; 1,7 % beräknat på en antagen genomsnittlig kapitalbindning på 50 % av 

återanskaffningsvärdet13. 

Tabell 10. Övriga kostnadskomponenter i kapacitetskostnader utöver kapitalkostnader (avskrivning och ränta) 
som andelar av återanskaffningsvärdet, procent. 

 Motorfartyg Skjut/bogs Pråmar 

Reparation 2,8 % 5,6 % 2,35 % 

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

Försäkring 1,27 % 1,27 % 1,27 % 

Gemensam förvaltningskostnad 0,25 % 0,6 % 0,5 % 

Variabla förvaltningskostnad 0,4 % 0,5 % 0,45 % 

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

 

Med de förutsättningar som ges ovan i tabellerna (Tabell 8 - Tabell 10) beräknas de samlade 

kapacitetskostnaderna för fartyg och utrustning i € per år (prisnivå 2012). Skilda värden beräknas 

beroende på omfattningen av den trafik som fartyget/ekipaget bedriver. Tre olika trafikomfattningar 

särskiljs; nämligen dagsdrift (14 timmar/dygn), halvkontinuerlig drift (16 timmar/dygn) och kontinuerlig 

drift (22 timmar/dygn). 

De värden som redovisas i det tyska materialet framgår av följande tabell. 
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Tabell 11. Sammanlagda kapacitetskostnader för godsmotorfartyg (general cargo/torr bulk) Euro per år, 
prisnivå 2012 

Trafikomfattning 14 h/dygn 16 h/dygn 22 h/dygn 

Fartygsstorlek  
(lastkapacitet) 

Dagtrafik Halv Kontinuerlig drift 

till 400 59 138 62 258 71 620 

401-650 108 896 114 642 131 881 

651-900 152 934 161 004 185 215 

901-1000 186 106 195 927 225 389 

1001-1500 231 060 253 253 279 831 

1501-2000 271 781 286 123 329 148 

2001-2500 313 303 329 836 379 435 

2501-3000 352 195 370 780 426 535 

>3000 381 020 401 126 461 445 

 

Motsvarande värden redovisas för tankfartyg respektive för olika pråmkonstellationer i rapporten. 

Den andra komponenten i de tidsberoende kostnaderna är personalkostnaderna. De tyska 

beräkningarna grundas på ”Schiffspersonalverordnung-Rhein” (SPV Rhein)14. 

Personalkraven, som bestämmer personalkostnaden beror av trafikomfattning och fartygets längd. 

Man skiljer i Tyskland dels mellan fartygslängder nämligen fartyg < 70 meter, 71-86 m samt > 86 m 

dels mellan olika trafikomfattning på samma sätt som för kapacitetskostnaderna enligt ovan. 

För varje fartygstyp och fartygsstorlek och trafikomfattning ger SPV-Rhein bemanning för olika 

personalkategorier. Lönen per år (inkl. olika avtalsenliga tillägg) divideras med antal arbetsdagar per 

år som enligt underlaget satts till 204,8 arbetsdagar per år. 

Lönen dividerat med antal effektiva arbetsdagar ger dagskostnaden för respektive personalkategori. 

Summa dagskostnad per personalkategori dividerat med insatstiden t.ex. 14 timmar, ger 

personalkostnaden per fartygsinsatstimme. Denna räknas sedan upp med sociala avgifter, faktor 

1,1958. Multiplicerat med 14 tim/dag och 340 insatsdagar/år ger årskostnaden enligt Tabell 12 

nedan15.  
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Tabell 12. Personalkostnader i tysk inlandssjöfart efter fartygsstorleksklasser och trafikomfattning, Euro per år. 
Prisnivå 2012. Godsfartyg och motortankfartyg (personalkostnad lika) Källa: Intraplan et al 2015 
(Grundsätzliche Überprüfung und Weiterentwicklung der Nutzen-Kosten-Analyse im Bewertungsverfahren der 
Bundesverkehrswegeplanung, sid 233 och 312.) 

Trafikomfattning 14 h/dygn 16 h/dygn 22 h/dygn 

Fartygsstorlek 
(lastkapacitet) 

Dagtrafik Halv Kontinuerlig drift 

till 400 180 286 225 378 413 524 

401-650 182 192 228 296 416 798 

651-900 181 015 230 116 417 653 

901-1000 182 348 247 416 432 059 

1001-1500 186 043 273 674 454 765 

1501-2000 219 841 307 654 498 717 

2001-2500 258 700 346 312 548 927 

2501-3000 258 700 346 312 548 927 

>3000 258 700 346 312 548 927 

    

SB med en pråm 271 669 362 335 570 413 

SB med två pråmar 320 440 439 274 704 429 

SB med 3-4 pråmar 451 955 551 962 765 285 

SB med >4 pråmar 525 108 628 901 856 719 
 

Personalkostnaderna enligt Tabell 12 ovan kan räknas om till svenska kronor per driftstimme för 

respektive fartyg med hjälp av beräkningsparametrar som ges i de tyska rapporterna Genom en sådan 

omräkning möjliggörs jämförelse med de nya svenska ASEK-värdena för IMO-fartyg. Omräkningen 

redovisas i tabellen nedan. 

 

Tabell 13. Personalkostnader per fartygstimme för IVV-godsfartyg och tankfartyg. Svenska kronor. Växelkurs: 
1€=9,5 SEK, 340 insatsdagar per år. Sek/fartygstimme. Omräknade från tyska värden enligt Tabell 12 ovan. 

Trafikomfattning 14 h/dygn 16 h/dygn 22 h/dygn 

Fartygsstorlek/lastkapacitet Dagtrafik Halv Kontinuerlig drift 

till 400 360 kr/h 394 kr/h 525 kr/h 

401-650 364 kr/h 399 kr/h 529 kr/h 

651-900 361 kr/h 402 kr/h 530 kr/h 

901-1000 364 kr/h 432 kr/h 549 kr/h 

1001-1500 371 kr/h 478 kr/h 578 kr/h 

1501-2000 439 kr/h 537 kr/h 633 kr/h 

2001-2500 516 kr/h 605 kr/h 697 kr/h 

2501-3000 516 kr/h 605 kr/h 697 kr/h 

>3000 516 kr/h 605 kr/h 697 kr/h 

 

Personalkostnaden utgör ca 75 procent av de totala tidsberoende kostnaderna för de minsta fartygen 

och minskar till drygt 50 procent för de största fartygen.  
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I tabellen nedan sammanfattas tidsberoende kostnader för de tyska godsmotorfartyg som 

exemplifierats ovan. 

Tabell 14. Sammanlagda tidsberoende kostnader för godsmotorfartyg (general cargo/torr bulk) Euro per år, 
prisnivå 2012 

Trafikomfattning 14 h/dygn 16 h/dygn 22 h/dygn 

Fartygsstorlek  Dagtrafik Halv Kontinuerlig drift 

(lastkapacitet) 59 138 62 258 71 620 

till 400 239 424 287 636 485 144 

401-650 291 088 342 938 548 679 

651-900 333 949 391 120 602 868 

901-1000 368 454 443 343 657 448 

1001-1500 417 103 526 927 734 596 

1501-2000 491 622 593 777 827 865 

2001-2500 572 003 676 148 928 362 

2501-3000 610 895 717 092 975 462 
 

Det kan vara intressant att jämföra de tyska beräkningarna av tidsberoende fartygskostnader med de 

reviderade ASEK-värden som tagits fram under 2016. Eftersom indelningen i fartygsklasser långtifrån 

överensstämmer mellan det tyska materialet och ASEK kan vi bara göra jämförelsen för några 

enstaka fartygsstorlekar. De beräknade värdena för det tyska underlaget respektive för ASEK 6 

redovisas i Tabell 15 och Tabell 16 nedan för godsmotorfartyg respektive tankmotorfartyg. 

Tabell 15. Totala tidsberoende kostnader för torrgodsfartyg och general cargo enligt värden för tyska IVV 
fartyg samt jämförelse med nya svenska ASEK-värden för vissa fartygsstorlekar. SEK per fartygstimme. 
Tyska värden prisnivå 2012, svenska värden prisnivå 2014. 

Trafikomfattning 14 h/dygn 16 h/dygn 22 h/dygn Torrbulk, 
ASEK 6 (IMO) 

General cargo, 
ASEK 6 (IMO) 

Fartygsstorlek, 
lastkapacitet 

     

till 400 478 502 616   

401-650 581 599 697   

651-900 666 683 766   

901-1000 735 774 835 1238 751 

1001-1500 832 920 933   

1501-2000 981 1037 1051   

2001-2500 1142 1181 1179 1590 1211 

2501-3000 1219 1252 1239   

>3000 1277 1305 1283 1754 1450 
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Tabell 16. Totala tidsberoende kostnader för tankfartyg enligt värden för tyska IVV fartyg samt jämförelse med 
nya svenska ASEK-värden för vissa fartygsstorlekar. SEK per fartygstimme. Tyska värden prisnivå 2012 

Trafikomfattning 14 h/dygn 16 h/dygn 22 h/dygn Våt bulk, 
ASEK 6 (IMO) 

Fartygsstorlek, 
lastkapacitet 

    

till 400      

401-650      

651-900      

901-1000 821 852 898 2 118 

1001-1500      

1501-2000      

2001-2500 1270 1298 1273 2 584 

2501-3000      

>3000 1427 1442 1393 2 795 
 

Värdena för ASEK IMO-fartyg kan närmast jämföras med motsvarande tyska IVV-värden för 

trafikeringsalternativet kontinuerlig drift dvs. 22 timmar per dygn. Av tabellerna ovan framgår att de 

sammanlagda tidsberoende kostnaderna för torrlastfartyg är tämligen lika för IVV respektive IMO-

fartyg enligt dessa preliminära exempelberäkningar. För tankfartygen är däremot skillnaden stor 

mellan IVV och IMO-fartyg där de senare är omkring dubbelt så höga. 

De prestationsberoende kostnaderna består av driv- och smörjmedelskostnader för varje 

fartygsstorleksklass. Smörjoljebehov beaktas genom ett procentuellt schablonpåslag på dieselpriset (5 

procent). Diesel förutsätts vara det bränsle som används. 

Drivmedelsförbrukningen beror av fartygets hastighet och egenskaper hos den farled/farvatten som 

trafikeras. 

Två sorter begränsningar i farvattnet beaktas: vattendjup ("flachwasser") och/eller sidobegränsning 

(kanal). Båda dessa begränsningar har en betydande inverkan på motståndet vid fartygets färd genom 

vattnet. 

Utifrån olika tekniska samband har det maskineffektuttag som behövs beräknats och redovisats i det 

tyska materialet (Intraplan et al 2015) för olika fartygsstorlekar och värden på fartygets djupgående 

(nedlastning). Beräkningarna redovisas i tabeller för olika farleder med antagande om att 

företagsekonomiskt optimal hastighet används. En tabell för uppströms och en för nedströms. 

För kanaler antas i de tyska beräkningarna en standardhastighet på 10 km/h (5,4 knop). 

För varje typ av farled anges vilket effektuttag som behövs för att driva respektive fartygstyp och 

fartygsstorlek upp- respektive nedströms för ett antal olika antaganden om fartygets nedlastning vid 

den optimala hastigheten (eller annan standardhastighet). Se Tabell 17 och Tabell 18 nedan för 

exempel på effektbehov för olika fartygsstorlekar och ekipage vid färd i ett visst farledsavsnitt (floden 

Donau, uppströms respektive nedströms). Endast hastighet genom vattnet redovisas och inte fart över 

grund som ju är den hastighet som definierar vilken sträcka som tillryggaläggs. För att beräkna denna 

skulle man också behöva data om vilken strömningshastighet hos vattnet man har räknat med i de 

olika farlederna, men strömhastigheten redovisas inte i rapporten.  

I tabellerna nedan redovisas det effektuttag som krävs vid företagsekonomiskt optimal hastighet i 

farleden Donau 1 uppströms och nedströms för olika storlekar på motorfartyg vid olika grader av 

nedlastning. 
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Tabell 17. Effektuttag i kW. Färd uppströms (zu Berg) farleden Donau 1 Kehlheim-Straubing. Fart genom 
vattnet är 12 km/h. Källa: Grundsätzliche Überprüfung und Weiterentwicklung der Nutzen-Kosten-Analyse im 
Bewertungsverfahren der Bundesverkehrswegeplanung, sid 449. 

 Djupgående i meter 

Fartygsstorlek, 
lastkapacitet 

1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 

<400 154 202 276 401   

401-650 166 194 205 262 425  

651-900 147 159 174 195 234 346 

901-1000 148 160 175 196 238 359 

1001-1500 164 181 221 269 367  

1501-2000  230 265 301 357  

2001-2500  289 342 404 483  

2501-3000  346 408 490 588  

>3000  391 428 477   

       

Påskjutsekipage pråm 648 689 764 839 932 1033 

Påskjut 3 pråmar 1378 1490 1915 2410   

 

 

Tabell 18. Erforderligt effektuttag i kW. Färd nedströms (zu Tal) farleden Donau 1 Kehlheim-Straubing. Fart 
genom vattnet är 8 km/h. Källa: Grundsätzliche Überprüfung und Weiterentwicklung der Nutzen-Kosten-
Analyse im Bewertungsverfahren der Bundesverkehrswegeplanung, sid 450. 

 Djupgående i meter 

Fartygsstorlek, 
lastkapacitet 

1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 

<400 33 37 42 48 62  

401-650 45 45 46 48 62 84 

651-900 90 97 106 116 129 144 

901-1000 91 98 106 117 130 145 

1001-1500 100 107 115 123 136 162 

1501-2000  123 135 144 156 182 

2001-2500  142 158 171 186 210 

2501-3000  159 179 197 213 236 

>3000  169 188 207 231 266 

       

Påskjutsekipage pråm 200 205 220 237 252 264 

Påskjut 3 pråmar 279 288 326 395 482 569 

 

Av tabellerna framgår att graden av nedlastning av fartyget spelar stor roll för vilket effektuttag som 

krävs och därmed för bränsleförbrukningen. Detsamma gäller för fartygets hastighet; om farten genom 

vattnet ökar från 8 till 12 km/h stiger det erforderliga effektuttaget med mellan 50 och 100 procent för 

fartyg större än ca 650 dwt. 
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De beräkningsformler som används för att beräkna ovanstående och andra tabellvärden for olika 

kombinationer av farleder och fartygsstorlekar/typer av ekipage har vi inte kunnat finna i de två tyska 

rapporterna. Vissa grafiska illustrationer finns dock t.ex. för hur vattendjupet påverkar 

framdrivningsmotståndet och därmed effektbehovet. Se t.ex. följande illustration avseende hur 

effektuttaget förhåller sig till hastigheten genom vattnet vid grunt vatten16. Grafen visar att ett högre 

effektuttag (”motorpådrag”) inte alltid resulterar i högre fart genom vattnet, utan fram till en viss 

hastighet Vkrit försvinner mycket effekt rakt ut i vattnet. Jämför med grafen över djupt vatten 

(tiefwasser) får att se hur motorpådraget tydligare korrelerar med hastigheten genom vattnet och 

fartyget framdrivning. 

 

 

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

För svensk del finns visst strömmande vatten i Göta älv och därmed också en viss skillnad mellan 

effektbehov upp och ned. Djupet i Göta älv är dock 5,3 meter, vilket är mer än i flertalet europeiska 

farvatten. I våra kontakter med Planco har det därför konstaterats att problem relaterade till grunt 

vatten knappat bör förekomma i Sverige17. I Trollhätte kanal kan även framdrivningsmotståndet 

påverkas både av djup- och breddbegränsning, men inte alls så tydligt som på kontinenten. 

För övrigt farvatten klassade för IVV-trafik finns knappast några skillnader mellan olika färdriktningar.  

I Mälaren kan man räkna med att större fartyg kommer att få ett ökat framdrivningsmotstånd på grund 

av det i vissa farledsavsnitt begränsade vattendjupet. 

Notabelt är att referenshastigheterna i det tyska materialet generellt sett är låga jämfört med de 

fartintervall som vi brukar räkna med för IMO-fartyg i sjöfart på Sverige. Referenshastigheten i tyska 

kanaler är t.ex. 10 km/h och i de två exemplen ovan 8 km/h respektive 12 km/h. Hastigheterna för 
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fartyg i storleksintervallet 1000-3500 dwt enligt ASEK/Samplan (M4Traffic 2016b) ligger mellan12,5 

och drygt 16 km/h (operativ hastighet). 

Vi gör nedan en mycket begränsad jämförelse mellan de distansberoende kostnaderna för olika 

storlekar av IVV-fartyg med ungefärligen motsvarande fartygsstorlekar (övriga fartyg) som beräknats 

enligt senaste svenska revidering ASEK 6. För att jämförelsen ska bli meningsfull måste vi eliminera 

skillnader som beror på olika prisantaganden för bränsle, olikheter i antaganden om specifik 

förbrukning etc. Jämförelsen görs genom att vi tillämpar samma beräkningsförutsättningar när det 

gäller specifik förbrukning i kg per kWh och bränslepriser som använts i de svenska beräkningarna på 

tyska data om effektuttaget. 

Tabell 19. Vissa beräkningsförutsättningar för jämförelse av distansberoende kostnader baserade på 
förutsättningar enligt det tyska underlaget resp. M4Traffic-rapporten om reviderade kalkylvärden för 
ASEK/Samplan (M4Traffic 2016b). 

 Enligt det tyska 
underlaget 

Svenska värden 
enl. 
M4Traffic/ASEK 6 

Kommentar, 
anmärkning 

Specifik förbrukning kg/kWh 0,20 0,18  

Använt bränsle Diesel MDO/MGO (dvs. inkl. SECA) 

SEK/US$ (årsmedel 1994-2014)  7,619  

SEK/€ (januari 2016)  9,30  

Dieselpris €/l inkl. övriga kostnader 0,70   

Övriga kostnader (distr etc) 0,15 €/l   

Dieselpris exkl «övrigt» (distr etc), 
kr/kg (exkl skatter), egen beräkning 

6,15 4,80 Densitet diesel 
0,832 Wikipedia 

 

De data om effektuttaget som ligger till grund för de svenska beräkningarna är schablonvärden som 

bygger på antaganden om vissa genomsnittliga driftsförhållanden och hur detta slår igenom på t.ex. 

maskinpådraget respektive vald hastighet i förhållande till designhastigheten. Det är inte givet att vare 

sig detta maskinpådrag eller hastighetsantagandet exakt motsvarar den företagsekonomiskt optimala 

hastigheten som ligger till grund för de tyska beräkningarna. 

Jämförelsen med (så långt som möjligt) motsvarande svenska värden bör göras med de värden som 

gäller för kolumnens ”Inkl. SECA” enligt följande tabell. 

Tabell 20. Distansberoende kostnader för övriga fartyg enligtM4Traffic 2016b,. SEK/km. 

 Cost/km 
(exkl. SECA) 

Cost/km 
(inkl. SECA) 

Other vessel 1 000 DWT  10,8 12,1 

Other vessel 2 500 DWT  21,4 24,2 

Other vessel 3 500 DWT  25,7 29,1 

Other vessel 5 000 DWT  31,6 35,7 

Other vessel 10 000 DWT 53,1 60 

 

För att så långt som möjligt eliminera inverkan av strömmande vatten i jämförelsen med de tyska 

beräkningsresultaten har vi valt att jämföra de svenska värdena (för ett fåtal relevanta fartygsstorlekar) 

med de värden som redovisas i det tyska underlaget för kanaler med den standardiserade hastigheten 

10 km/h. Ett problem som då uppkommer är att kanalbredd och kanaldjup i förhållande till 

fartygsdimensionerna har en avsevärd inverkan på fartygets motstånd i vattnet. För att ge en viss 

belysning av storleken på denna effekt har vi också valt att redovisa ett beräkningsexempel baserat på 
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det tyska underlaget från relativt öppet och djupt vatten med en begränsad hastighet hos 

vattenströmmen (Elbemynningen). 

Tabell 21. Jämförelse mellan beräknade distansberoende kostnader enligt det tyska underlaget och svenska 
värden enligt M4/ASEK. Beräkningsexempel för Kanal 10 km/h (fart genom vattnet=fart över grund) med 
garanterat lastdjup 2,8 m = utnyttjat lastdjup. 

Fartyg 
storleksklass 
(dwt) 

Effekt-
uttag 
Djupg. 
2,8 m 
(lastad) 

kwh/km Bränsle-
förbrukning 
l/h 

Beräknad 
förbrukning 
diesel IVV-
fartyg enl. 
tyskt underlag 
(kg/km) 

Kostnad IVV-
fartyg med 
dieselpris enl. 
M4Traffic-
rapport (kr/km) 

Förbrukning 
IMO-fartyg 
enl. 
M4Traffic-
rapport** 
(kg/km) 

Kostnad för 
motsvarande 
IMO-fartyg 
enl. ASEK 6* 
(kr/km) 

901-1000 
  

223 22,3 48,25 4,01 19,27 2,2 - 3,4 
 

12,1 

2501-3000 335 33,5 72,48 6,03 28,94  24,2 

>3000 
  

423 42,3 91,51 7,61 36,55  29,1 

 

Som framgår av tabellen ovan ligger den jämförbara distansberoende kostnaden för IVV-fartygen 

något över motsvarande kostnad för IMO-fartyg enligt M4/ASEK-rapporten. 

Om lastdjupet är något mindre, 2,5 meter blir den beräknade bränsleförbrukningen och jämförbara 

kostnaden i stället något lägre än för motsvarande IMO-fartyg för de större fartygen enligt vad som 

framgår av följande tabell. 

Tabell 22. Jämförelse mellan beräknade distansberoende kostnader enligt det tyska underlaget och svenska 
värden enligt M4Traffic 2016b. Beräkningsexempel för Kanal 10 km/h (fart genom vattnet=fart över grund) 
med garanterat lastdjup 2,5 m = utnyttjat lastdjup 

Fartyg 
storleksklass 
(dwt) 

Effekt-
uttag 
kW, 
Djupg. 
2,8 m 
(lastad) 

kwh/km Bränsle-
förbrukning 
l/h 

Beräknad 
förbrukning 
diesel IVV-
fartyg enl. 
tyskt underlag 
(kg/km) 

Kostnad IVV-
fartyg med 
dieselpris enl. 
M4Traffic-
rapport (kr/km) 

Förbrukning 
IMO-fartyg 
enl. 
M4Traffic-
rapport** 
(kg/km) 

Kostnad för 
motsvarande 
IMO-fartyg 
enl. ASEK 6* 
(kr/km) 

901-1000 
  

190 19 41,11 3,42 16,4 2,2 - 3,4 12,1 

2501-3000 259 25,9 56,03 4,66 22,4 4,6 - 6,0 24,2 

>3000 
  

297 29,7 64,25 5,35 25,7 5,5 - 7,4 29,1 

 

Utfallet av beräkningsalternativet med förbrukning enligt de tyska uppgifterna för Elbe 1 i stället för 

kanalexemplet visas i följande tabell. Av tabellen framgår att den beräknade distansberoende 

kostnaden för IVV fartygen resp. för IMO-fartygen ligger på ungefär samma nivå för de olika 

fartygsstorlekarna. 
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Tabell 23. Alternativ jämförelse mellan beräknade distansberoende kostnader enligt det tyska underlaget och 
svenska värden enligt M4Traffic 2016b. Beräkningsexempel för farledsavsnittet Elbe 1 zu Berg. Fart genom 
vattnet 9 km/h. Fartyg nedlastat till djupgående 2,5 meter. 

Fartyg 
storleksklass 
(dwt) 

Effekt-
uttag 
kW 

kwh/km Beräknad 
förbrukning diesel 
IVV-fartyg enl. tyskt 
underlag (kg/km) 

Bränsle-
förbrukning 
l/h 

Kostnad IVV-fartyg 
med dieselpris enl. 
M4Traffic-rapport 
(kr/km) 

Kostnad för 
motsvarande 
IMO-fartyg enl. 
ASEK 6* 
(kr/km) 

900-1000 154 17,1 3,08 33,32 14,8 12,1 

2501-3000 284 31,6 5,68 61,44 27,3 24,2 

>3000 294 32,7 5,88 63,61 28,2 29,1 

*)IMO fartyg avser sammanvägt värde för kategorin ”other vessel” i ASEK/Samgods 

 

Ytterligare ett jämförande exempel från det tyska materialet visas i tabellen nedan. Exemplet är från 

farleden Rhein 1 uppströms, ett farledsavsnitt som tillåter betydligt större fartyg än tidigare exempel 

både med avseende på djupgående och längd/bredd. Vid den begränsade nedlastningen 2,5 m blir 

förbrukning och km-kostnad för jämförbara IVV-fartyg ungefär lika stora som för motsvarande IMO-

fartyg enligt ASEK/M4.  

Om emellertid IVV-fartygen lastas ned ytterligare till 3,7 m djupgående, ett djupgående som sannolikt 

ligger närmare vad man vill utnyttja i aktuella svenska farvatten (tillåtet djupgående i Trollhätte 

kanal/Göta älv är t ex 5,3 m och i Mälaren 6,8 m innan muddring, därefter 7 m) stiger förbrukningen för 

de två största fartygsstorlekarna i tabellen nedan från ca 65 liter/timme till omkring 110 liter/timme och 

kostnaden per km blir omkring 35 kr/km jämfört med ASEK/M4 IMO som ligger på nivån 24-30 kr/km. 

Tabell 24. Beräkningsexempel för farledsavsnittet Rhein 1 zu Berg. Fart genom vattnet 12 km/h. Fartyg 
nedlastat till djupgående 2,5 meter. Farledsavsnittet tillåter betydligt större djupgående. 

Fartyg 
storleksklass 
(dwt) 

Effekt-
uttag, kW, 
djupg 2,5 
m  

Effekt-
uttag, kW, 
djupg 3,7 m 

kwh/km 
(djupg. 
2,5 m) 

Förbr 
diesel 
kg/km 
djupg 
2,5 

Kostnad IVV-
fartyg med 
dieselpris enl. 
M4Traffic-
rapport (kr/km) 

Bränsle-
förbrukning 
l/h 

Kostnad för 
motsvarande 
IMO-fartyg enl. 
ASEK 6* 
(kr/km) 

901-1000 207  17,25 3,11 14,9 44,78 12,1 

2501-3000 301 538 25,08 4,52 21,7 65,12 24,2 

>3000 289 478 24,08 4,34 20,8 62,52 29,1 

 

Ett viktigt skäl till att IVV-fartygens förbrukning i jämförelse med ungefär motsvarande IMO-fartyg kan 

hamna på ungefär samma nivå är de skillnader som finns i beräkningsförutsättningar. En av dessa 

gäller operativ hastighet i relation till designhastighet. För IMO fartygen i sista kolumnen i Tabell 24 är 

kvoten mellan operativ och designhastighet skattad till ca 0,63. Effektuttaget reduceras enligt det 

antagna beräkningssambandet med 0,63 upphöjt med 2,5 vilket reducerar effektuttaget med faktorn 

0,32. För IVV-fartygen ligger sannolikt den operativa hastigheten 12 km/h (ca 6,5 knop) (enligt Tabell 

24) betydligt närmare designhastigheten som kan ligga kring 8 knop. För IVV reduceras därför 

effektuttaget under i övrigt samma förutsättningar som för IMO, med en betydligt mindre faktor 

nämligen (6,5/8) upphöljt i 2,5 dvs. 0,6. Hastighetsantagandena leder således till ett nära dubbelt så 

högt utnyttjande av maskineffekten för IVV- jämfört med IMO-fartyg. En annan beräkningsförutsättning 

som kan spela in är vilket antagande som görs om fartygets nedlastning. En tredje 

beräkningsförutsättning som kan leda till större effektuttag för IVV-fartyg är begränsningar i vattendjup 

och sidoutrymme. 
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Tabell 25. Designhastighet och skattad observerad hastighet för general cargo fartyg enligt M4/ASEK-
rapporten (M4Traffic 2016b) 

Fartyg 
storleksklass 
(dwt) 

Observerad 
hastighet, V0 
(knop) 

Design- 
hastighet, 
Vd (knop) 

Observerad 
hastighet, V0 
(km/h) 

1 000 5,62 9,75 10,41 

2 500 7,22 11,27 13,37 

3 500 7,81 11,83 14,46 

5 000 8,43 12,43 15,61 

 

En annan faktor som uppenbarligen påverkar förbrukningen, vilket illustreras i tabellen för Rhein 1 

ovan, är hur nedlastat fartyget är. 

Enligt det tyska underlaget begränsas avgasemissioner från IVV-fartyg av olika rättsliga regler. I 

följande tabell redovisas en prognos för emissionsfaktorer för IVV-fartyg avseende år 2030. 

Tabell 26. Emissionsfaktorer för IVV-fartyg (g/kWh). Prognos för 2030 enligt det tyska underlaget. Källa; 
Intraplan et al 2015, (sid 227 ff)- 

Ämne CO HC NOx Partikel CO2 SO2 

Emissionsfaktor 0,50 0,19 0,40 0,03 635 0,34 

 

Det ovan belysta materialet kan ge en viss ledning när det gäller att definiera och beräkna 

fartygskostnader för IVV-fartyg gällande svenska förhållanden. Underlag för att beräkna lastnings- och 

lossningskostnader och –tider saknas samtidigt helt i materialet. 

Ett problem, som inte direkt beror på det tyska underlaget, är att ingen närmare analys finns av vilka 

typer och storlekar av IVV-fartyg som är relevanta för svenska förhållanden (se inledande avsnitt i 

denna rapport). Det gör att det klassindelade tyska materialet kan vara mer eller mindre relevant 

beroende på svenska önskemål. För att nå flexibilitet när det gäller svenska önskemål skulle idealt sett 

bland annat krävas tillgång till data som är disaggregerade ned till individuellt fartyg. 

Disaggregerade data (till individuell fartygsnivå) nämns i den tyska rapporten och att sådana data 

ligger till grund för beräkningen (uppräkningen sedan 1995 enligt Intraplan et al 2015) av 

återanskaffningsvärden. Vi vet dock idag inget om hur omfattande detta material är eller vilken kvalitet 

det har och hur det har samlats in. Kompletterande frågor behöver därför ställas till ITP/Planco/TUBS 

avseende detta. Eventuellt är det även möjligt att få tillgång till den disaggregerade datan, men 

sannolikheten för detta är nog låg. 

I arbetet med att ta fram den svenska M4/ASEK-rapporten om IMO-fartyg (M4Traffic 2016b) fanns 

tillgång till disaggregerade data om anskaffningsvärden (och tidpunkter) för individuella fartyg 

tillsammans med data om varje fartyg t ex dwt, längd, bredd, djupgående, fartygstyp. Med tillgång till 

ett sådant material skapas flexibilitet när det gäller eventuell klassindelning av materialet i olika 

dimensioner.  

Det tyska underlaget ger långt ifrån full klarhet om hur de ekipage med skjutpråmar exakt definieras, 

deras lastkapacitet, vilka storlekar (Bredd, längd) samt vilken effekt som krävs för de skjut-/dragbåtar 

som används för olika pråmekipage. 
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De tidsberoende kostnaderna för olika fartygstyper, fartygsstorlekar och ekipage delas upp i två 

huvudposter nämligen kapacitetskostnaderna och personalkostnader. 

Beräkningen av personalkostnaderna utgår ifrån ”Schiffspersonalverordnung-Rhein”. 

Bemanningskraven enligt denna förordning, antal personer av olika personalkategorier, ges för 

motorfartyg med hänsyn till fartygets längd och för skjutpråmar relaterat till antalet pråmar i ekipaget. 

(längden för motorskjutbåt med en pråm är mindre än eller lika med 116,5 m och bredden mindre än 

eller lika med 15m. Någon motsvarande svensk förordning eller riktlinjer finns inte för IVV-fartyg utan i 

Sverige gäller generella regler för all sjöfart när det gäller krav på säkerhetsbesättningens storlek.  

Beräkningsmetoden baserad på fartygslängd leder till ett behov att översätta mellan 

fartygslängd/ekipagelängd och lastkapacitet som används vid klassindelning för övriga 

kostnadskomponenter. I det tyska underlaget viktas bemanningskostnaderna för varje 

lastkapacitetsklass med hänsyn till den statistiska fördelningen av fartygslängder per kapacitetsklass. 

Underlaget för frekvensen av varje längdklass per lastkapacitetsklass framgår dessvärre inte av 

materialet. Givet att denna fördelning är känd liksom lönenivåerna för varje personalkategori är det 

möjligt att beräkna personalkostnaden per fartygsklass respektive ekipageklass. 

Någon storleksfördelning av IVV fartyg finns ännu inte tillgänglig för svensk del. Under lång tid 

kommer det snarare att vara fråga om att göra beräkningar för ett eller flera alternativa enskilda väl 

definierade fartyg. Varje sådant fartyg kan då klassificeras med hänsyn till någon variabel, t ex längd, 

antal pråmar etc. i en viss bemanningsklass enligt relevanta nationella bemanningsregler. På samma 

sätt som för de tyska värdena kan sedan avtalade lönenivåer i Sverige per personalkategori ligga till 

grund för beräkningarna, se t.ex. kollektivavtalet för Blidösundsbolaget AB, Strömma AB m.fl.18 

 

  

                                                      

http://www.sjobefalsforeningen.se/sites/default/files/skargard_stromma_uto_blido_6575_1607_k1.pdf
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Holland har en omfattande IVV-trafik. I detta avsnitt ger vi en översikt över det datamaterial som (enligt 

Anna Krabbe Lugnér på Rijkswaterstaat 19) ligger till grund för kalkylparametrar för IVV-trafik som 

används i den holländska infrastrukturplaneringen.  

Vi har dels studerat och analyserat data i en Excelfil med kalkylvärden20 som tagits fram av 

konsultföretaget Panteia och som tillskickats från Rijkswaterstaat, dels en rapport från NEA från 

200421 (nedan kallad ”NEA-rapporten”) som ger en stor del av de kalkylförutsättningar som Panteia-

materialet bygger på. Grundmaterialet för de kalkylvärden som redovisas av Panteia verkar vara 

framtaget kring år 2000 och baseras på intervjuundersökningar riktade till IVV-företag. Vi har dock inte 

fått klart för oss exakt hur detta grundmaterial ser ut och hur omfattande det är och vilken kvalitet det 

har. 

NEA-rapporten beskriver på ett likartat sätt som Intraplan/Planco/TUBS-rapporten för Tyskland som 

refererats i tidigare avsnitt grundläggande förutsättningar för och definitioner som ligger till grund för 

Panteia-värdena. Exempelvis definieras hur tids- och distansberoende kostnader definieras, vilka 

komponenter som ingår etc. 

NEA-rapporten beskriver också utveckling av olika kostnadskomponenter samt 

produktivitetsutvecklingen inom olika delar av IVV-trafiken över tid baserat på analys av historiska data 

från perioden 1980-2002. Det är troligt att dessa historiska trender ligger till grund för framskrivning av 

ursprungliga bakgrundsdata från år 2002 till nuläget som beskrivs i Panteia-materialet. 

Panteia-materialet, Excelfilen ”Kostenbarometer” omfattar tidsserier för olika kostnadskomponenter 

och produktionsindikatorer för perioden 1980-2015. Data presenteras dels som indexvärden (år 

2004=100) dels som absolutvärden i Euro. Uppgifter ges för olika fartygstyper och fartygs-eller 

ekipagestorlekar. Som nämnts ovan återfinns basen och utgångspunkterna för Panteia 

”Kostenbarometer” i NEA-rapporten, NEA 2004. 

Utöver den principiella basen enligt NEA-rapporten anges följande utgångspunkter för olika 

kostnadskomponenter i Panteias ”Kostenbarometer”: 

 Data om försäkringskostnader fås genom försäkringsbolag som arbetar med IVV (främst 
SON) samt genom att konsultera företag i IVV-sektorn 

 Fartygets försäkringsvärde läggs till grund för den beräknade utvecklingen av 
avskrivningskostnaderna. Restvärde grundas på data som insamlats genom enkät riktad till 
IVV-företag. 

 Räntekostnaden beräknas som medelvärde för de senast fem årens räntenivå för långfristiga 
lån med fast räntesats. 

 Kostnaden för reparation och underhåll grundas på uppgifter från metall- och 
skeppsbyggnadsindustrin, som modifierats med hänsyn till omfattningen av nybyggnad etc. 
genom data från en enkätundersökning riktad till IVV-företag. 

 Bränslekostnaden fås ifrån CBRB-cirkulär. 

 Personalkostnaden beräknas med utgångspunkt i bemanningsreglerna CAO för holländsk 
IVV-sjöfart. För beräkningen av lönekostnaderna används också Panteias modell för 
lönekostnadsberäkning. 

 Övriga kostnader räknas upp med konsumentprisindex (CBS). Utgångspunkten är enkätdata 
från 2002. 
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Följande fartygskategorier används i Panteias Kostenbarometer. 

Tabell 27. Indelning i fartygskategorier i Panteias (2016) datamaterial ”Kostenbarometer”. Värdena för årlig 
körsträcka och körtid är oförändrade jämfört med de värden NEA-rapporten anger för 1/1 2002.  

Typ av fartyg Beteckning Lastkapacitet i 
ton 

Genomsnittlig 
lastkapacitet 
(mittvärdet) 

Årlig 
körsträcka, 
km 

Årlig körtid, 
timmar 

Torrbulk små 401-650 526 20 362 1 616 

 medel 801-1050 926 22 977 1 702 

 stora >2050 3 525 31 777 2 037 

Våtbulk små 401-650 526 43 277 3 381 

 medel 801-1050 926 46 851 3 395 

 stora >2050 3525 54 885 3 409 

Container stora >2050 3525 58 190 4 041 

Skjutpråmar torrbulk 9000-12 000  10 500 68 400 6 840 

 

Panteia materialet beskriver kostnaderna (och index för deras utveckling över tid) för IVV-fartyg i 

följande fyra huvudkategorier: 

 Fasta kostnader 

 Variabla kostnader 

 Personalkostnader 

 Övriga kostnader 
 

Fasta kostnader omfattar: 

o avskrivningar 
o försäkringar 
o reparation och underhåll (50 %) 

 

Variabla kostnader omfattar: 

o 50 % av reparation och underhåll 
o Bränsle 

 

Personalkostnader beräknas som tidigare nämnts på basen av CAO Binnenvart bemanningsregler för 

olika fartygsstorlekar. 

 

Övriga kostnader 

Detta är en samlingspost för allmänna driftskostnader för företaget, administration, kommunikation, 

certifiering, tillstånd samt overhead. 
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NEA-rapporten använder en klassificering som i stort överensstämmer med Panteia nämligen följande 

tre huvudkategorier: 

 Fasta kostnader 

 Distansberoende kostnader 

 Personalkostnader 
 

Fasta kostnader omfattar: 

o Avskrivningar 
o Ränta 
o Försäkringar 
o Reparation och underhåll (fast del) 

 

Distansberoende kostnader: 

o Bränsle 
o Reparation och underhåll (distansberoende del av reparation och underhåll) 

 

Tidsberoende kostnader: 

o Personalkostnader 
 

Vid kostnadsberäkningen används parametervärden enligt följande tabell. 

Tabell 28. Parametervärden vid kostnadsberäkning (NEA 2004). Värden gäller per 1/1 2002. 

Ränta på eget kapital 4,7 % 

Ränta på främmande kapital 5,95 % 

Bränslekostnad 0,342 €/l 

Avskrivningstid 10 år 

 

Som tidigare nämnts omfattar de fasta kostnaderna avskrivningar, ränta, försäkring samt reparation 

och underhåll. Fördelningen av dessa olika kostnadsslag för genomsnittsfartyg inom respektive 

fartygstyp och storleksklass framgår av följande tabell. 

Tabell 29. Fördelning av årliga fasta kostnader på delposter i genomsnitt för olika fartygstyper och 
storleksklasser. Euro per år. Källa NEA 2004. 

 Små Medelstora Stora Stora 

 Torr bulk Liq bulk Torr bulk Liq bulk Torr bulk Liq bulk Container 

Avskrivningar 11 733 22 289 31 994 60 290 141 277 374 960 175 183 

Räntekostnader 9 371 10 410 25 555 28 959 112 845 235 502 349 820 

Försäkring 4 180 7 526 11 398 20 937 50 330 170 269 156 023 

Reparation och 
underhåll 

6 200 27 718 7 214 43 730 13 314 80 188 13 314 

Totalt 31 484 67 943 76 161 153 916 317 766 860 919 694 340 
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Man kan notera att de fasta kostnaderna för liquid bulk genomgående är större, och totalt sett betydligt 

större än för torr bulk. De stora containerfartygen ligger kostnadsmässigt betydligt över 

torrbulkfartygen men har lägre fasta kostnader än liquid bulk fartygen. 

Den procentuella fördelningen av de fasta kostnaderna på olika poster (enligt NEA:s rapport) framgår 

av följande tabell. 

Tabell 30. Procentuell fördelning av årliga fasta kostnader på delposter i genomsnitt för olika fartygstyper och 
storleksklasser. Källa NEA 2004. Egen bearbetning av föregående tabell 

 Små Medelstora Stora Stora 

 Torr bulk Liq bulk Torr bulk Liq bulk Torr bulk Liq bulk Container 

Avskrivningar 37 % 33 % 42 % 39 % 44 % 44 % 25 % 

Räntekostnader 30 % 15 % 34 % 19 % 36 % 27 % 50 % 

Försäkring 13 % 11 % 15 % 14 % 16 % 20 % 22 % 

Reparation och 
underhåll 

20 % 41 % 9 % 28 % 4 % 9 % 2 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Särskilt iögonfallande är de små fartygens höga andel för reparation och underhåll. 

Försäkringskostnadernas andel av totalkostnaden växer också med fartygsstorleken. 

Som grund för beräkningen av avskrivningar och ränta anger NEA 2004 genomsnittliga värden för 

olika fartygstyper och storlekar enligt nedanstående tabell. Av tabellen framgår att restvärdet i denna 

standardiserade beräkning utgör en konstant andel av anskaffningsvärdet (20 procent). Avskrivningar 

enligt tabellerna ovan beräknas linjärt på 80 procent av anskaffningsvärdet. 

Tabell 31. Genomsnittliga anskaffningsvärden och restvärden per fartygssegment, NEA 2004 

Typ av fartyg Storleksklass Anskaffningsvärde (€) Restvärde (€) Restvärde i % av 
anskaffnings värde 

Torr bulk små 152 420 30 484 20 % 

 medel 399 929 78 986 20 % 

 stora 1 765 963 353 193 20 % 

 pråmar 5 392 130 1 078 426 20 % 

Liquid bulk små 244 844 48 969 20 % 

 medel 680 994 136 199 20 % 

 stora 5 536 389 1 107 278 20 % 

Container stora 5 474 485 1 094 897 20 % 

 

Enligt NEA-rapporten tillämpas följande formler: 

Nyttjandegrad (0,6) =Belastningsgrad (0,85) *besättningsgrad (0,7) 

Nyttjandegraden sätts således till 0,6 baserat på belastningsgrad och besättningsgrad. 

 

Baserat på dessa parametrar beräknas: 

Materiella kostnader per ton per km= 

= Materiella kostnader per år/årliga km *(lastförmåga*nyttjandegrad) 
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Bränslekostnaderna omvandlas till kostnader per ton och km enligt följande formel (NEA 2004 sid 39): 

Bränslekostnad per tonkm= Bränslekostnad per h/Hastighet *(lastförmåga*nyttjandegrad) 

Färdtid (Vaaruur) definieras som alla timmar mellan fartygets avgång från lastplatsen till dess ankomst 

till lossningsplatsen. 

Effektiv tid (timmar) definieras som det antal timmar under ett år som ett fartyg är tillgängligt för 

transportmarknaden (tid för större reparationer ingår inte). 

 

Arbetskostnaden per år omräknas till arbetskostnad per insatstimme (effektiv tid) genom följande 

formel: 

Arb kostnad/ton och tim=Arb kostnad per år/{Eff timmar per år*(lastförmåga*nyttj grad)} 

 

Som tidigare nämnts beräknas personalkostnaderna utifrån föreskriven bemanning av IVV-fartyg av 

olika storlek och med olika driftsprofil (dag, halvkontinuerlig, kontinuerlig) samt utrustningsstandard 

enligt holländska regler (CAO). Ett grundschema definierar bemanningskraven för motorfartyg 

uppdelat på olika längdklasser nämligen  

o L<70 m 
o 70<L<86 m 
o L>86 m 

 

Dessutom definieras bemanning av olika typer av drag- och skjutpråmskonstellationer i särskilda 

tabeller. 

För varje fartygskategori anges bemanningskraven för följande personalkategorier: 

o Skeppare/kapten 
o Styrman 
o Senior matros 
o Matros 
o Lättmatros 

 

NEA-rapporten anger (s 32) följande årliga förbättringar av den interna kostnadseffektiviteten för IVV-

fartygens drift: 

o Bränsleförbrukning: - 1,5 % per år 
o Reparation och underhåll: -2,0 % per år 

 

Baserat på beräkningar att kostnaden för bränsle och underhåll för en genomsnittlig IVV-resa utgör ca 

15 % av totalkostnaden anger NEA att den årliga interna kostnadsbesparingen på grund av ökad 

intern effektivitet uppgår till 0,24 %/år (1,6 %*15 %). 

NEA säger vidare att de största produktivitetsvinsterna i IVV-sjöfarten uppkommer genom skalfördelar 

och ökning av utnyttjandet av fartygen t ex genom övergång från dagsfart till halv- eller helkontinuerlig 

fart. 
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NEA noterar att för produktivitetsutvecklingen i IVV-sjöfarten är utvecklingen när det gäller lastning och 

lossning av stor vikt. Bättre planläggning, och kvalitet/kvantitet av utrustning för lastning och lossning 

leder till en successiv reduktion av såväl lastnings- och lossningstid som väntetid.  NEA uppskattar de 

årliga förändringarna av olika tidskomponenter i samband med lastning och lossning enligt följande 

tabell: 

Tabell 32. Uppskattade årliga förändringar av olika tidskomponenter i samband med lastning och lossning av 
IVV-fartyg enligt NEA 2004. 

Netto lastningstid -1,25 % 

Netto lossningstid -0,75 % 

Väntetid före lastning -0,5 % 

Väntetid före lossning -0,5 % 

 

Dessa förändringar kan relateras till fördelningen av tidsanvändningen för en typisk europeisk IVV-

resa (gods) på olika komponenter. 

Tabell 33. Tidsanvändningen vid en typisk europeisk godstransportresa med IVV enligt NEA 2004. 

Aktivitet Tid (timmar) 

Färdtid, lastad 31,7 

Tomtransport, ompositionering 14,0 

Netto, lastningstid 4,1 

Netto, lossningstid 5,7 

Väntetid på lastning 7,8 

Väntetid på lossning 10,3 

Väntetid på befraktning 7,6 

Övrig väntetid 2,8 

  

Totalt för genomsnittsresa 84,0 
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Panteias Kostenbarometer redovisar tidsserier för olika kostnadsslag uppdelat på fartygstyper och 

fartygsstorlekar samt pråmekipage. I följande tabell jämförs Panteias värden för distans- och 

tidsberoende kostnad. 

Den tidsberoende kostnaden har beräknats som summan av fasta kostnader, personalkostnader och 

övriga kostnader dividerat med fartygets körtid (”vaaruren”). 

Den distansberoende kostnaden har beräknats som den variabla kostnaden (enligt Panteia, dvs. 

bränslekostnad plus distansberoende del av underhålls- och reparationskostnader) dividerat med 

fartygstypens/fartygsstorlekens genomsnittliga körsträcka. 

Tabell 34. Jämförelse av distans- och tidsberoende kostnader 2015 för fartygstyper och – storlekar enligt 
Panteia Kostenbarometer med närmast jämförbara fartygstyper och storlekar enligt ASEK6/M4 2015. Källor; 
Egen beräkning baserat på Panteia Kostenbarometer 2015 och ASEK6/M4. 1 € =9,3 SEK. 

 Torrbulk Våtbulk Container Skjutpråmar 

 små medel stora små medel stora stora torrbulk 

 401-650 801-1 050 >2 050 401-650 801-1 050 >2 050 >2 050 9 000 -12 000 

Distansberoende 

Värden enl. 
Panteia sek/km 

9,24 15,52 39,17 7,55 12,94 34,35 39,70 132,46 

ASEK 6, sek/km  14,6 31,1  16,2 35,5  60,0 

Tidsberoende 

Värden enl 
Panteia. sek/h 

639 726 2 094 524 576 1992 1837 2 579 

ASEK 6, sek/h saknas 1 238 1 754 saknas 2 118 2 795 saknas 2 447 

 

Valda ASEK 6 dwt   1 000 3 500  1 000 3 500  10 000 
 

ASEK 6 fartygstyp Torrbulk Torrbulk Torrbulk Liq bulk Liq bulk Liq bulk  Torrbulk 

 

 

Av tabellen framgår att de distansberoende kostnaderna är tämligen lika för någorlunda jämförbara 

fartyg enligt Panteia respektive ASEK 6. Undantaget är det stora skjutpråmsekipaget som har betydligt 

större kostnad. Man bör dock observera att den distansberoende kostnaden i ASEK 6 enbart omfattar 

bränslekostnaden medan Panteias värden också innehåller en komponent för reparation och 

underhåll. Dessutom har vi inte kunnat klarlägga vilka bränslepriser (dieselpriser) som ligger till grund 

för Panteias kostnadsberäkningar. 
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Avseende kvalitetssäkring har kontakt tagits dels med Rijkswaterstaat (den holländska motsvarigheten 

till Trafikverket) samt branschexperten Miranda Volker som arbetar som konsult med uppdrag inom 

inlandssjöfart. Miranda arbetar huvudsakligen på uppdrag åt Rijkswaterstaat och den holländska 

regeringen med olika kostnadsanalyser avseende inlandssjöfart, särskilt avseende konkurrensytan 

mot lastbilstransporter. Miranda är även uppvuxen inom en ”pråmfamilj”, dvs. när hon var liten bodde 

hon ombord på ett IVV-fartyg. Hon har därför goda kontakter inom branschen och det är bland annat 

utifrån denna erfarenhet hon arbetar som konsult. 

Miranda samlar in data, huvudsakligen genom sitt kontaktnät med olika redarfamiljer (”pråmfamiljer”). 

Genom dessa håller hon sig à jour med branschen och kostnadsläget avseende olika varuslag, 

transportrutter etc. Dessa data baseras huvudsakligen således på verkliga kostnader från branschen. 

Rijkswaterstaat anlitar huvudsakligen konsultföretaget Panteia när det gäller att ta fram kalkylvärden, 

eller genomföra kalkyler, avseende inlandssjöfart. Dessa har även anlitats genom åren varför det finns 

en historik i Panteias material och därmed möjlighet att göra jämförelser över åren.  

En styrka i Mirandas analyser är att när hon tar fram sina kostnader gör hon jämförelser mot just de 

värden som Panteia presenterar. Miranda anser dessutom att det finns brister i de data som Panteia 

presenterar då dessa i några avseende är för teoretiska enligt Miranda. Detta gör att Panteia t.ex. 

rymmer fler transporter inom ett år jämfört med de siffror Miranda presenterar. Orsaken är enligt 

Miranda att Panteia i sina siffror bortser från de tomtransporter/positioneringar fartygen behöver göra 

för att förflytta sig mellan olika hamnar för att ta nya uppdrag. Detta gör att Panteia överskattar antalet 

möjliga uppdrag ett fartyg kan genomföra per år, liksom att de fasta kostnaderna slås ut på för många 

transporter vilket riskerar att underskatta desamma. Miranda anser att 

tomtransporterna/positioneringarna behöver tas hänsyn till, vilket leder till en skillnad i antalet möjliga 

transporter per år. Särskilt gäller detta de större fartygen, klass V och över. 

I Tabell 35 och Tabell 36 nedan visas exempel på data vi hittills fått tillgång till från Miranda22. 

Klassindelningen följer den paneuropeiska som presenterades tidigare i rapporten. Underlaget till de 

siffror Miranda presenterar kommer enligt henne från hennes kontaktnätverk av pråmfamiljer etc. Hur 

stort detta nätverk är, eller hur många datapunkter som ligger till grund för den data Miranda 

presenterar har vi inte fått svar på. 

  

                                                      
Excel-ark ”Cost Analysis”, erhållit från Miranda Volker via mejl 2016-11-23
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Tabell 35. Presentation av dataunderlag tillhandahållet av konsulten Miranda Volker avseende holländsk IVV-
trafik 

 

Som ses i tabellen ovan presenterar Miranda data över medelhastigheter, transporttid etc. vilket, om 

kvaliteten i datan kan anses vara tillförlitlig, kan utgöra grund för beräkningar av distansberoende 

kostnader. Även underlag för lastnings- och lossningstider presenteras, vilket kan cross-kontrolleras 

med data presenterad av NEA.  

Utifrån den exempeldata vi hittills fått tillgång till från Miranda visar denna på mindre skillnader mellan 

de data hon presenterar jämfört med den data som Panteia presenterar i sina rapporter, se Tabell 36 

nedan. Data har omfattat container/dry bulk-fartyg då dessa två ”varuslag” kan nyttja samma fartyg. 

För liquid bulk krävs andra typer av fartyg, som inte kan nyttjas för andra typer av transporter. Datan 

har samtidigt endast omfattat två klasser (IV respektive V) varför den behöver utökas inför ett större 

inköp och mer omfattande analys.  

  

Type of Barge CEMT Class IV Class V 

Workinghours/day 18 24 

Loading capacity (MT) 1550 2583 

Engine HP 990 1800 

Workingdays per year 306 358 

Type of current light/neglectable strong 

Load per shipment (MT) 1500 2500 

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

60 % 75 % 

Average speed (combination upstream/downstream) 12  16  

Distance single trip 444 725 

# of locks 11 7 

Total sailing time 45 51 

Empty sailing hours for returntrip (hr) 14 14 

Loading time (hr) 20 20 

Unloading time (hr) 20 20 

Total trip time (hr) 98 105 

Total # of trips / year 56 82 

Fuel usage loaded (l/hr) 101 236 

Fuel usage per trip (l) 5150 13 990 
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Tabell 36. Kostnadsjämförelse av Miranda Volker mot data presenterad av Panteia 

  Type of Barge CEMT Class IV Class V 

Calculated 
estimated cost 
per trip based 

on market 
price of barge 

Combination labour / Capital/Misc. Per  Trip  € 5 560  € 9 294 

Fuel per trip (based on CBRB fuel price 2015, € 56,79)  € 2 924   € 7 944  

Total cost per trip  € 8 485   € 17 239  

Total cost per ton  € 5,66   € 6,90  

        

Cost per year Combination labour / Capital/Misc. Per  Trip  € 311 734   € 760 128  

Fuel per trip (based on CBRB fuel price 2015, € 56,79)  € 163 957   € 649 737  

Total cost per trip  € 475 691   € 1 409 866  

Total cost per ton  € 10 512   € 27 883  

        

Panteia CBRB research 2015 report, cross check 

Cost per trip Labour / trip  € 3 377  € 6 700 

Capital / trip  € 1 664  € 2 471  

Misc. / trip  € 1 315  € 1 466  

Total excl. Fuel  € 6 356  € 10 637  

Fuel / trip  € 2 738  € 4 480  

Total incl fuel / trip  € 9 094   € 15 117  

Cost / ton  € 6,06   € 6,05  

        

Cost per year Labour / year  € 180 536   € 649 116  

Capital  € 88 980   € 239 414  

Misc.  € 70 310   € 142 026  

Total excl. Fuel  € 339 826   € 1 030 556  

Fuel  € 146 383   € 434 051  

Total incl. fuel / year  € 486 209   € 1 464 607  

 

Som ses i tabellen ovan så ligger värdena från Miranda avseende personal, kapital och övrigt (’labour’, 

’capital’ respektive ’misc’) lägre jämfört med värdena från Panteia. Värdena från Panteia som 

redovisas i tabellen ovan har inte vi erhållit direkt, utan genom Miranda då hon i sin tur hämtat dessa 

värden från Panteia för att jämföra sina beräkningar med. Detta gäller för båda de exemplifierade 

fartygsklasserna, samt alla övriga jämförelser Miranda gör som vi refererar till. 

Likaså kan utläsas att bränslekostnaderna (och därmed även bränsleförbrukningen) är högre i 

Mirandas beräkningar jämfört med Panteias. Varför bränslekostnaderna skiljer sig åt beror på ett flertal 

faktorer som olika antagande om genomsnittlig bränsleförbrukning, genomsnittshastighet etc. Till 

exempel redovisar Miranda bränsleförbrukningen 101 liter/timme respektive 236 liter/timme för de 

båda fartygsklasserna. Motsvarande siffror för Panteia är 100 liter/timme respektive 136 liter/timme23. I 

den mindre klassen stämmer bränsleförbrukningen väl överens, men för den större skiljer den mycket. 

De värden Panteia presenterar är nästan hälften av den förbrukning Miranda redovisar. Varför denna 

skillnad föreligger har vi inte kunnat reda ut hittills, men är en fråga som behöver få klarhet för att veta 

kvaliteten på de olika datakällorna. Kan t.ex. de bakomliggande beräkningarna avseende 

bränsleförbrukningarna bygga på olika antaganden om strömningshastighet i vattnen som fartygen 
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färdas på? Vi har tidigare konstaterat att denna har en tydlig påverkan på ett fartygs 

bränsleförbrukning, jämför med de tyska beräkningarna.  

Att ha fått tillgång till två av varandra oberoende analyser gällande kostnadsstrukturen för 

inlandssjöfart som båda visar på kostnadsnivåer som ligger inom samma härad indikerar att ”rätt” nivå 

kostnaderna identifierats. Åtminstone utifrån lokala förutsättningar. Dessa förutsättningar, såsom 

lönekostnader utifrån skatteregler, sociala avgifter etc. behöver identifieras för att sedan kunna 

översättas till svenska förhållanden och räknas om till ASEK/Samgods-värden. 

I tabellen nedan visas de värden vi hittills fått tillgång till från Miranda i jämförelse med nu gällande 

ASEK-värden för IMO-fartyg.  

Tabell 37. Totala tidsberoende kostnader för torrgodsfartyg enligt värden presenterade av Miranda Volker 
samt jämförelse med nya svenska ASEK-värden för vissa fartygsstorlekar. SEK per fartygstimme. Mirandas 
värden i prisnivå 2016, svenska värden prisnivå 2014. Växelkurs €/SEK 9,3 

Trafikomfattning Klass IV Klass V Torrbulk, 
ASEK 6 (IMO) 

Fartygsstorlek, 
lastkapacitet 

   

901-1000   1 238 

1001-1500 526   

1501-2000    

2001-2500  822 1 590 

2501-3000    

>3000   1 754 
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I det nyss genomförda regeringsuppdraget avseende IVV- och kustsjöfart (Sjöfartsverket (2016), 

Analys av utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige. Regeringsuppdrag till 

Sjöfartsverket. Huvudrapport. Dnr 16-0076) har modellverktyget Samgods nyttjats för att göra olika 

analyser. Som input till Samgods har kalkylvärden avseende IVV-fartyg behövt ansättas. 

Konsultföretaget WSP fick under 2015 i uppdrag av Trafikverket att på mycket kort tid ta fram 

kalkylvärden avseende IVV-fartyg som skulle kunna ligga till grund för dessa Samgodsanalyser24. De 

värden som togs fram presenteras i tabellen nedan. 

Tabell 38. Svenska IVV-kalkylvärden i Samgods 

  KM_COST HOURS_COST SPEED CAPACITY 

  SEK/km SEK/h km/h   

IWW vessel 650 dwt dry bulk (ship) 20 914 19 650 

IWW vessel 650 dwt liq bulk (ship) 20 962 19 650 

IWW vessel 1.750 dwt dry bulk (ship) 26 1 172 19 1 750 

IWW vessel 1.750 dwt liq bulk (ship) 26 1 196 19 1 750 

IWW vessel 2.750 dwt dry bulk (ship) 39 1 344 19 2 750 

IWW vessel 2.750 dwt liq bulk (ship) 39 1 388 19 2 750 

IWW vessel 3.500 dwt dry bulk (ship) 50 1 537 19 3 500 

IWW vessel 3.500 dwt liq bulk (ship) 50 1 585 19 3 500 

 

Grunden för kalkylvärden den rapport avseende ASEK/Samgods-värden för IMO-fartyg som M4Traffic 

i samarbete med HSAB tog fram under 2015 och 2016. Dock har vissa justeringar som t.ex. andel 

eget kapital eller tidsintervall för service25. 

I rapporten presenteras även uppgifter över antagen bränsleförbrukning för de olika fartygsstorlekar 

som ansats. Dessa visas i tabellen nedan. I denna bedömning har ingen åtskillnad gjorts mellan olika 

fartygskategorier såsom mellan dry bulk respektive liquid bulk såsom ovan. Bedömning baseras 

huvudsakligen på uppgifter från maskintillverkare och fartygsoperatörer. 

Tabell 39. Antagen bränsleförbrukning IVV-fartyg 

  Bränsleförbrukning 

  Liter per timme 

IWW vessel 650 dwt  90 

IWW vessel 1.750 dwt  115 

IWW vessel 2.750 dwt  175 

IWW vessel 3.500 dwt  225 

 

Det finns en risk att ovanstående kalkylparametrar inte på ett rättvisande sätt representerar 

kostnadsstrukturen för IVV-fartyg i och med att kalkylvärden ovan utgår från beräkningar avseende 

IMO-fartyg. 

 

                                                      



2017-02-23 

44 

I tabellen nedan visas de IVV-värden som hittills använts i svenska planeringssammanhang i 

jämförelse med nu gällande ASEK-värden för IMO-fartyg.  

Tabell 40. Svenska IVV-kalkylvärden i Samgods 

 IVV-fartyg Motsvarande IMO-fartyg 

  KM_COST HOURS_COST SPEED KM_COST HOURS_COST SPEED 

  SEK/km SEK/h km/h SEK/km SEK/h km/h 

IWW vessel 650 dwt dry bulk (ship) 20 914 19 14 1 238 14 

IWW vessel 650 dwt liq bulk (ship) 20 962 19 16 2 118 12 

IWW vessel 1.750 dwt dry bulk (ship) 26 1 172 19 - - - 

IWW vessel 1.750 dwt liq bulk (ship) 26 1 196 19 - - - 

IWW vessel 2.750 dwt dry bulk (ship) 39 1 344 19 25 1 590 16 

IWW vessel 2.750 dwt liq bulk (ship) 39 1 388 19 29 2 584 14 

IWW vessel 3.500 dwt dry bulk (ship) 50 1 537 19 31 1 754 16 

IWW vessel 3.500 dwt liq bulk (ship) 50 1 585 19 36 2 795 15 

 

Gällande den distansberoende kostnaden är, som ses i tabellen, IVV-fartyg dyrare per kilometer 

jämfört med motsvarande IMO-fartyg. Det motsatta förhållandet ser dock ut att vara fallet avseende 

den tidsberoende kostnaden, särskilt för de två större fartygskategorierna. Generellt kan också ses att 

antagna operativa hastigheter är tydligt högra för IVV-fartygen jämfört med IMO-fartygen. 
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Hittills har åtminstone två samhällsekonomiska kalkyler avseende IVV-fartyg genomförts, båda av 

M4Traffic. Dessa är ”Gods på vatten” avseende insatsvaror till byggnationen av Norra 

Djurgårdsstaden i Stockholm26 respektive ”Bränsledistribution på Mälaren” avseende en överflytt av 

bränsletransporter från väg till IVV inom Stockholms län27. 

Båda kalkylerna analyserar en överflyttning av godsvolymer från vägtransporter till IVV-fartyg, och 

båda kalkylerna rör sig geografiskt inom Stockholms län. 

Då det saknas ASEK-värden avseende IVV-fartyg har indata behövts inhämtats från branschen. 

Gällande de tidsberoende kostnaderna har dessa inte kunnat/hunnit byggas upp från grunden i de 

olika kalkylerna, utan redovisade tidsberoende kostnader baseras på så kallade time charter (TC)-

kostnader, vilket förenklat kan sägas vara kortsiktiga marknadspriser för att hyra/nyttja ett fartyg en 

viss tid. 

I Tabell 41 nedan redovisas vilka värden som nyttjats i respektive kalkyl. 

Tabell 41. Indata avseende IVV-fartyg till hittills genomförda samhällsekonomiska kalkyler. (M4Traffic 2015, 
M4Traffic 2016a)  

 Gods på vatten Bränsledistribution  

Fartygsstorlek, lastkapacitet 1 700 ton 4 000 ton 

Bränsleförbrukning – grunduppgift  11 l/km 1 250 l/dag 

Tidsberoende kostnader – grunduppgift  € 1 500/14 h € 4 500/dag* 

Bränsleförbrukning, framräknad 11 l/km 11,1 l/km 

Tidsberoende kostnader, framräknad 1 043 kr/h 1 095 kr/h 

Operativ hastighet 12 km/h 13 km/h (7 knop) 

Bränsleförbrukning, omräknad 132 l/h 144 l/h 

* Inkluderar bränsleförbrukningen 

 

Som ses i tabellen är den framräknade bränsleförbrukningen nästan densamma mellan de båda 

kalkylerna. Detta gäller även ansatta operativa hastigheter, som för övrigt ligger nära de som 

presenterats från holländsk branschexpertis. Även de tidsberoende kostnaderna är ganska lika 

varandra. Med tanke på att det är fartygen i kalkylen ”Bränsledistribution” är mer än dubbelt så stora 

jämfört med kalkylen ”Gods på vatten” är det naturligt att den tidsberoende kostnaden är högre för de 

större fartygen. Detta följer den övergripande strukturen i branschen och även IMO/Solas-fartygen. 

Noteras bör samtidigt att fartygen i ”Gods på vatten” antagits vara torrbulkfartyg med de i 

”Bränsledistribution” är våtbulkfartyg (tankfartyg). 
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Genom AIS-data kan vi i princip få information dels om vilka fartyg som är i rörelse i ett visst område 

och vissa data om dessa fartyg (t ex typ av fartyg, Dwt, IVV eller IMO) dels om körtider och hastigheter 

mellan olika hamnar, dels slutligen om uppehållstid i hamn.  

Inom ramen för projektets etapp 1 har vi beställt exempeluttag från två källor nämligen Fleetmon och 

Marine Traffic samt gjort vissa bearbetningar för att utröna om i första hand uppehållstid i hamn och 

operativa färdhastigheter kan beräknas för IVV fartyg av olika typ och storlek (dwt). 

I princip bör också AIS-data kunna ge ett underlag för beräkning av IVV-fartygens operativa 

hastigheter (under verkliga förhållanden) fördelat på olika typer av IVV-fartyg samt olika 

storleksklasser. De provmaterial vi hittills har tagit fram gör det inte möjligt att beräkna faktiskt 

använda hastigheter.  

Ett generellt problem med de AIS-data vi fått fram från två dataleverantörer tycks vara partiella bortfall 

av vissa variabler som behövs för klassificeringen av fartygen, t ex dwt. 

Antalet inlandsfartyg av olika typ och storlek i uttaget från Marine Traffic framgår av tabellen nedan. 

Flera IVV-fartyg ingår i exempeluttaget men för många fartyg saknas uppgift om DWT och dessa 

fartyg ingår därför inte i tabellen. 

Tabell 42. Antal inlandsfartyg av olika typ i exempeluttag. Källa: Marine Traffic. 

Radetiketter Medel av 
DWT 

Summa av 
DWT 

Antal av 
DWT2 

Inland Cargo 3 185 1 120 946 352 

Inland Ro-Ro Cargo Ship 1 150 18 400 16 

Inland, Motor Tanker, liquid cargo, type C 2 950 14 750 5 

Inland, Tankbarge, liquid cargo, type C 6 350 31 750 5 

Totalsumma 3 137 1 185 846 378 

 

Datauttaget från Fleetmon visar att det är möjligt att beräkna tider i hamn utifrån det AIS-baserade 

materialet. Baserat på en beräkning av tid i hamn för ett antal fartyg visas i figuren nedan antalet 

observationer i varje tidslängdsintervall 0-1 timmar, 1 till 2 timmar, 2-3 timmar etc .  

Det totala antalet observationer av tider som ligger under 48 timmar i figuren nedan är 51 st. 
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Figur 3. Antal port calls av olika tidslängd. Källa: Bearbetning av AIS-data från Fleetmon. Exempelmaterialet 
tycks inte omfatta IVV-fartyg (eller dessa är inte klassificerade som särskild typ) 

 

Medelvärdet för de tider i hamn som ligger till grund för figuren ovan är drygt 14 timmar. Det totala 

materialet omfattar 100 observationer men endast de observationer som är större än noll och mindre 

än två dygn har tagits vid beräkning av medelvärdet, som därför baseras på 51 kvarvarande 

observationer. Medianvärdet ligger mellan 12 och 13 timmar. 

Vi har emellertid inget underlag i AIS-data som anger hur stor del av tiden i hamn som är tid för 

lastning- och lossning, vilotid, tid i väntan på nästa uppdrag etc. 

Genomsnittliga i AIS observerade hastigheter gäller fart över grund. För att sådana uppgifter ska vara 

relevanta för svenska förhållanden krävs att man kan korrigera för eventuella strömmar som rådde vid 

observationstillfället, vilket antagligen är svårt att åstadkomma. Via AIS observerade hastigheter är 

därför knappast direkt användbara för svensk del när det gäller att bestämma hastighetsparametern i 

Samgods/ASEK. Det beror på att dessa hastigheter påverkas av: 

 Vattenströmmar 

 Trafikträngsel 

 Väntetider vid trånga passager 

 Slussningsbehov och väntetider vid slussning 
 

Dessa faktorer saknas eller ser helt annorlunda ut i svenska IVV-leder. Det gör att den operativa 

hastighet som kan uppnås respektive utnyttjas med ett givet IVV-fartyg kan skilja sig betydligt mellan 

användning av fartyget i Sverige och t ex i Tyskland eller Holland. 

För att bestämma hastighetsparametrar i t ex Samgods verkar det mera relevant och även tillräckligt 

att utgå ifrån och kombinera kunskap om: 

a) IVV-fartygets designhastighet 

b) Möjliga hastigheter för ett givet fartyg i aktuella svenska trafikområden 

c) Uppgifter om de facto fart genom vattnet enligt tidigare redovisade tyska data 
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d) Lämpliga hastigheter i relevanta svenska transportupplägg med IVV 

Utifrån de begränsade datauttag vi gjort förefaller det vara möjligt att genom ett större datauttag få 

fram skattningar av olika fartygsslags och fartygsstorlekars tid i hamn. Detta är dock en bruttotid och vi 

kommer inte utifrån sådana data att veta hur tiden i hamn fördelas på olika aktiviteter. (Jämför ovan 

avsnittet om holländska data där uppgifter finns just om fördelningen av tiden i hamn mellan olika typer 

av väntetid, lastning/lossning etc). En alternativ källa för data är här en enkät. Vår enkät är inriktad på 

IVV-företag men ett komplement kunde vara att utforma en särskild enkät riktad mot hamnoperatörer i 

IVV-trafikområdet. 

Kostnaderna för AIS-data är inte helt tydliga. Datauttaget från Fleetmon avseende maj månad kostade 

€ 480, dvs. ca 4 800 kr per månad. 

Gällande uttaget från MarineTraffic har vi erhållit en uppgift på € 3 395 avseende 6 månader, dvs. ca 

34 000 kr. 

Summerat till helår indikerar detta att datainköp ser ut att ligga i spannet 60 000 – 70 000 kr (exkl. 

moms) per år beroende på leverantör. Detta behöver dock kontrolleras och stämmas av med 

respektive leverantör. Även omfattningen och kvaliteten på datan behöver säkerställas innan ev. inköp 

så att rätt inköp görs. 
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Redan i projektplanen förutskickade vi att det kan visa sig användbart eller till och med nödvändigt att 

använda en enkät för att få fram vissa av de data om IVV-fartyg och deras användning som behövs i 

ASEK och Samgods.  

Det arbete vi hittills gjort bekräftar att en enkät riktad till IVV-företag har potential att förse oss med 

data som är svåra att få fram på annat sätt via olika databaser eller t ex AIS. Det gäller t ex 

fördelningen av fartygens tid i hamn på olika aktiviteter och typer av väntetid, omfattningen av 

fartygets förflyttningar i lastat tillstånd respektive tomförflyttningar, utnyttjandet av fartygens 

lastkapacitet vid lastade förflyttningar, förekomsten av dellastning och dellossning mm. 

Vi har därför utformat ett enkätformulär avsett att besvaras av företrädare för IVV-företag. Enkätens 

innehåll visas i bilaga 1. Därefter har vi låtit en holländsk specialist på IVV-trafik granska och 

kommentera formuläret (kommentarerna framgår av bilagan). Formuläret har också prövats inom 

ramen för denna förstudie i ett begränsat antal intervjuer. Dock har inte resultaten av dessa tester 

hunnit bli klara i tid för denna rapport, varför dessa testintervjuer kommer behöva redovisas inom 

ramen för del 2. Dessa testintervjuer kan även leda fram till modifieringar av formuläret. 

Givet att enkäten fungerar i den meningen att vi får svar i varje fall på huvuddelen av de frågor som 

ställs återstår ändå att göra ett urval av företag som intervjuas. Det gäller då i första hand att få med 

företag som bedriver IVV-verksamhet som kan bedömas vara relevant för svenska förhållanden. Det 

kan t ex innebära att vi väljer att intervjua företag som driver trafik med moderna IVV fartyg och 

moderna pråmekipage. 
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Tyskland och Holland (samt möjligen Ryssland) är de nationer som har mest omfattande IVV-

användning för godstrafik. I dessa länder finns alltså mest erfarenhet av och kunskap om denna typ av 

trafik. Det känns därför logiskt att i första hand titta på underlag från och genom kontakter av olika slag 

för att därigenom få ett underlag för IVV-användning anpassat till svenska förhållanden. 

Det finns tämligen aktuellt tyskt och holländskt material som ger underlag för att beräkna såväl 

tidsberoende som distansberoende kostnader för olika typer och storlekar av IVV-fartyg och 

pråmekipage. Speciellt för de tidsberoende kostnaderna behövs i så fall en genomgång av eventuella 

skillnader i bemanningskrav mellan Sverige och Tyskland/Holland samt anpassning till svenska 

lönenivåer. Det behövs sannolikt också en korrigering med avseende på ett antal andra parametrar 

som ligger till grund för de tyska och holländska värdena, t ex avskrivningstider, restvärden, livslängd 

och räntesatser för lånat respektive eget kapital. 

De tyska och holländska material vi analyserat, och som presenterats i tidigare kapitel, visar när det 

gäller de distansberoende kostnaderna att dessa för jämförbara fartyg ligger i samma storleksordning i 

Tyskland, Holland och för IMO-fartyg enligt ASEK6 2015. När det gäller de tidsberoende kostnaderna 

finns däremot rätt stora skillnader. Med vissa undantag ligger dessa kostnader för IVV-fartyg under 

eller mycket under motsvarande kostnader för IMO-fartyg enligt ASEK6/M4 2015.  

För de distansberoende kostnaderna krävs en omräkning av tyska och/eller holländska värden med 

bränslepriser (inklusive och exklusive skatter) och bränslekvaliteter som är relevanta för svensk del. 

Hänsyn måste då också tas till den för svensk del relevanta hastigheten. Detta bör dock gå att göra, 

åtminstone för den tyska IVV-fartygsklassificeringen, eftersom vi där har tillgång till klassindelade data 

om både installerad effekt och effektbehov vid olika hastigheter. 

Om man väljer att använda tyska/holländska värden från det publicerade material vi har haft tillgång till 

tvingas man dock också att använda en i stort sett med Tyskland och/eller Holland 

överensstämmande IVV-fartygsklassificering eftersom datamaterialet (hittills) inte är tillgängligt på 

disaggregerad nivå. Preliminärt är vår bedömning också att det disaggregerade material som ligger till 

grund för såväl de tyska som holländska kostnadsberäkningarna har ett ganska stort antal år på 

nacken. 

Ett visst, men mycket begränsat underlag finns tillgängligt när det gäller tider och kostnader för 

lastning och lossning av olika godsslag. AIS kan ge visst underlag för bruttotider i hamn men är 

otillräckligt för uppdelning på de olika tidskomponenter som efterfrågas i ASEK och för Samgods. 

Övriga aggregerade värden vi har sett kan ge indikationer av storleksordningar men är i princip 

otillräckliga.  

För att få fram ett acceptabelt underlag för tider och kostnader när det gäller lastning och lossning 

krävs därför särskilda undersökningar. För lastning/lossning kan det då vara fråga om enkäter riktade 

till IVV-företag och eventuellt också till ett antal hamnoperatörer/stuverier. Sådana undersökningar kan 

med fördel kompletteras med data som kan inhämtas genom branschexperter. 

I det material vi har studerat har vi endast sett ett mycket begränsat underlag när det gäller de olika 

fartygens användningsprofil, dvs. fördelningen av fartygens tidsanvändning för olika aktiviteter. När det 

gäller fördelningen mellan färdtid (med eller utan last, positionering, tomkörning) och tid i hamn bör det 

i princip vara möjligt att utnyttja AIS-data. En svårighet vi har stött på i de provdata vi har analyserat är 

dock partiella bortfall i variabler som dwt, som är viktiga för att sortera in fartyget och observationerna i 

rätt kategori. AIS-data gör det dock inte möjligt att bestämma status för ett fartyg under förflyttning, t ex 

om det är lastat, kör tomt eller syftet med förflyttningen. Det förefaller därför nödvändigt att komplettera 

AIS-data med data från enkäter och/eller intervjuer med branschexpertis. 

I tabellerna nedan ses ett par jämförelser mellan de värden som hittills presenterats. 
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Tabell 43. Jämförelse mellan bränsleförbrukning mellan olika källor 

  Bränsleförbrukning, l/h 

  ”Tyskland”* ”Panteia” ”Miranda” ”WSP/Samgods” Gods på 
vatten 

Bränsle-
distribution 

IWW vessel 650 dwt  30 – 46 – 52  - - 90 - - 

IWW vessel 1 750 dwt  52 100 101 115 132 - 

IWW vessel 2 750 dwt  65 – 72 – 110  135 236 175 - - 

IWW vessel 3 500 dwt  65 – 72 – 110  - - 225 - 144 

 

Som ses i tabellen ovan föreligger tydliga skillnader mellan olika källor, vilket indikerar att det är viktigt 

att vara tydlig med vilka förutsättningar som föreligger avseende olika värden, samt vilka 

förutsättningar som kan anses vara representativa för svenska förhållanden. 

 

Tabell 44. Jämförelse mellan tidsberoende kostnader mellan olika källor, torrbulkfartyg 

  Tidsberoende kostnader 

  ”Tyskland”* ”Panteia” ”Miranda”** ”WSP/Samgods” Gods på 
vatten*** 

Bränsle-
distribution 

IWW vessel 650 dwt  581 – 697   639 - 914 - - 

IWW vessel 1 750 dwt  981 – 1 051  - 526 1 172 1 043 - 

IWW vessel 2 750 dwt  1 219 – 1 239   2 094 822 1 344 - - 

IWW vessel 3 500 dwt  1 277 – 1 283   2 094 - 1 537 - - 

 

Tabell 44 visar att även de tidsberoende värdena skiljer sig åt mellan olika källor, och att det är viktigt 

att tydliggöra förutsättningar från olika värden är beräknade. Noterbart är hur pass mycket de tyska 

och holländska värdena skiljer sig åt avseende de två större fartygsklasserna. 

 

Tabell 45. Jämförelse mellan tidsberoende kostnader mellan olika källor, våtbulkfartyg 

  Tidsberoende kostnader 

  ”Tyskland”* ”Panteia” ”Miranda” ”WSP/Samgods” Gods på 
vatten 

Bränsle-
distribution** 

IWW vessel 650 dwt  -  524 - 962 - - 

IWW vessel 1 750 dwt  - - - 1 196 - - 

IWW vessel 2 750 dwt  -  1 992 - 1 388 - - 

IWW vessel 3 500 dwt  1427 – 1393   1 992 - 1 585 - 1 095 

 

I Tabell 45 ses tidsberoende kostnader för våtbulkfartyg. Att kolumnen ”Miranda” är tom beror på att 

inga värden avseende våtbulk har erhållits från henne ännu. Intressant att notera i jämförelsen med 
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torrbulkfartyg är att både de tyska värdena samt värdena presenterade av WSP är högre, medan 

värdena från Panteia är lägre. Vad detta beror på har inte undersökts ännu. 

Mot bakgrund av den inventering och analys av olika datamaterial som redovisats tidigare i rapporten 

samt synpunkter från seminariet i slutet av januari 2017, sammanfattar vi nedan kortfattat vårt förslag 

till uppläggning av arbetet under en kommande etapp 2. Syftet med arbetet under etapp 2 är att för 

IVV-sjöfart beräkna och föreslå värden för följande parametrar för användning i ASEK och Samgods: 

 Fartygstyper och fartygsstorlekar 

 Distansberoende kostnader 

 Tidsberoende kostnader 

 Lastnings- och lossningskostnader 

 Lastnings- och lossningstider 

 Positioneringskostnader 

 Operativa hastigheter  
 

Vår övergripande slutsats av den inventering av data och datakällor som vi gjort under etapp 1 är att 

det material som är tillgängligt enligt inventeringen tillsammans med vissa kompletterande 

punktinsatser omfattande expertintervjuer och en begränsad enkät kommer att göra det möjligt att 

skatta de efterfrågade parametrarna med en acceptabel precision och kvalitet. I det följande 

sammanfattar vi vårt förslag för arbetet under fas 2 för var och en av punkterna (parametrarna) enligt 

förteckningen ovan. Dessförinnan vill vi dock göra några principiella kommentarer. 

 

En principiell utgångspunkt vid skattningen av parametervärden för sjöfart och andra trafikslag i ASEK 

och Samgods har varit antagandet att marknadspriserna för t.ex. tjänsten ”sjötransport” på lång sikt 

och i genomsnitt kommer att överensstämma med den totala företagsekonomiska 

genomsnittskostnaden. Parametrar för tids- och distansberoende kostnader skattas därför som totala 

företagsekonomiska genomsnittskostnader. De kortsiktiga marknadspriserna för dessa tjänster kan 

dock avvika mycket från dessa långsiktiga jämviktspriser. Vid samhällsekonomiska analyser enligt 

ASEK kan olika justeringar behöva göras, t.ex. med hänsyn till skatter eller bristande internalisering i 

de företagsekonomiska kostnaderna av olika externa effekter. 

De parametervärden för sjöfart (IMO/Solas) som numera finns i ASEK 6 och Samgods redovisar 

således för varje aktuell fartygstyp och fartygsstorlek en skattning av ett genomsnittsvärde för de 

aktuella parametrarna. I verkligheten kommer emellertid kostnader, tider och hastigheter att variera 

även inom respektive fartygsklass beroende på den aktuella transportapplikationen. Det kan t ex gälla 

utnyttjandet av fartygets lastkapacitet (t ex beroende på, om godset är skrymmande eller inte), den 

möjliga utnyttjandetiden för fartyget osv.. Dessa applikationsspecifika förhållanden kommer att 

påverka transportföretagens prisrelevanta genomsnittskostnader, såväl de tidsberoende som de 

distansberoende och därmed också de fraktpriser som antas gälla på transportmarknaderna. Vid 

större avvikelser mellan genomsnittsvärden och applikationsspecifika värden kan t.ex. utfallet av 

Samgodskörningar påverkas liksom även utfallet av en samhällsekonomisk analys. 

För ASEK gäller principen att generella parametervärden ska tillämpas om man inte i ett enskilt 

analysfall kan visa att man bör frångå de generella värdena. Då kan man (med god motivering) i stället 

tillämpa värden som är mera relevanta för den konkreta applikationen. Även om detta inte är uttalat för 

Samgodsanalyser – eller kanske tekniskt möjligt i alla fall – bör i princip samma resonemang gälla 

även där. Vi drar utifrån detta resonemang slutsatsen att vissa parametervärden för IVV-sjöfart också 

bör definieras som funktion av vissa viktiga applikationsspecifika förhållanden. Särskilt gäller detta 

fartygets operativa hastighet och IVV-fartygets nedlastning i intervallet från tom/ballast till maximal last 

räknat i vikt. 
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En annan applikationsspecifik faktor som kan ha stor påverkan på prissättningen av IVV-

transporttjänsterna är vilken grad av utnyttjande av fartygets totala tillgängliga tid som kan uppnås i 

applikationen. Det kan dels bero på godsmängder och variation i godsmängd över tid dels på 

omfattningen av tomkörning och eventuell tillgång på returlaster. En beräknad kostnad per 

fartygstimme förutsätter ett antagande eller observation av hur många fartygstimmar som man ska 

fördela de olika kostnadsposterna på, t ex kapitalkostnader, personalkostnader, underhålls- och 

reparationskostnader, försäkringskostnader etc. Vi ser därför en poäng i att skattningar av de 

tidsberoende kostnaderna också ger det kompletterande underlag för att beräkna de tidsberoende 

kostnaderna vid alternativa utnyttjandegrader för fartyget. 

 

De olika indelningar och klassificeringar av IVV-fartyg som vi redovisat i rapporten spänner över ett 

storleksintervall som mera detaljerat täcker de mindre fartygsstorlekarna (< ca 5000 dwt) än gällande 

ASEK/Samgodsindelning för IMO/Solas-fartyg. Vi bedömer att aktuella IVV-tillämpningar i Sverige 

mycket väl kan komma att omfatta mindre fartyg än som varit aktuellt för IMO-fartyg. Dessutom är det 

sannolikt att val och anpassning av fartyg till specifika tillämpningar i Sverige gör det motiverat att 

använda en finare indelning av dessa mindre fartyg. Samtidigt kan det finnas en praktisk poäng att i 

en indelning också inkludera de fartygsstorlekar under ca 5000 dwt som finns i Samgods/ASEK för 

IMO-fartyg. De begränsningar i datatillgången som vi redovisat gör det samtidigt nödvändigt att 

utnyttja någon av de indelningar från CEMT, Tyskland eller Holland som vi redovisat eller någon 

kombination av dessa. Diskussionen vid seminariet gav tydligt stöd åt att pråmekipage med 1-2 

pråmar och påskjutsfartyg också bör inkluderas. Även aktuella pråmstorlekar bör i relevanta 

dimensioner redovisas separat eftersom transportupplägg kan omfatta flera pråmar än de som ingår i 

varje enskild transport. 

 

De distansberoende kostnaderna drivs främst av bränsleförbrukning samt till någon del också av 

distansberoende underhållskostnader. Vår bedömning är att det underlagsmaterial som vi redovisat i 

rapporten ger en tillräcklig grund för att med rimlig precision skatta de distansberoende kostnaderna. 

De exempel på värden för bränsleförbrukning som vi redovisat i rapporten visar ibland god 

överensstämmelse mellan olika källor men i andra delar finns betydande avvikelser. En del av arbetet i 

etapp 2 måste därför vara att närmare analysera orsaken till sådana avvikelser. Det finns goda skäl att 

tro att skillnaderna kan hänföras till skillnader i förutsättningarna när det gäller hastighet, nedlastning 

och i viss utsträckning farvattnens egenskaper. Vår avsikt är att i tabellform eller på annat lämpligt sätt 

redovisa de distansberoende kostnaderna för varje fartygstyp och –storlek som funktion av hastighet 

och nedlastning. Vi bör överväga hur gång i is påverkar. Grundläggande parametrar i beräkningarna 

som t ex typ av bränsle/bränslekvalitet, bränslepris normeras efter de förutsättningar för dessa 

parametrar som gäller för ASEK/Samgods 

 

De tidsberoende kostnaderna omfattar främst kapitalkostnader (avskrivning, ränta), 

personalkostnader, underhållskostnader, försäkring, administration etc. De uppgifter om dessa 

kostnadsslag som vi har tillgång till och som redovisats i rapporten bygger på 

bakgrundsförutsättningar som är giltiga för Holland respektive Tyskland. Här krävs därför en 

omräkning med hänsyn till svenska förhållanden och regler. Det gäller t ex valet av räntesatser (lånat 

och eget kapital som bör anpassas till ASEK och svenska förhållanden i övrigt), 

livslängdsantaganden/avskrivningstider, svenska bemanningsregler, svenskt löneläge samt i 

förekommande fall, då uppräkning över tid ska ske, anpassning till svenska indexserier. När det gäller 

kapitalkostnaderna kan en anpassning krävas på grund av avvikelser i driftsförhållanden i Sverige, t ex 

förekomsten av is som kan motivera både en ökning av kapitalkostnaden och en ökning av 

underhållskostnaden. Vi planerar att redovisa de tidsberoende kostnaderna dels som årskostnader 

totalt dels som kostnader per fartygstimme vid ett antal olika antaganden om fartygets utnyttjandetid. 
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I det material från etapp 1 som redovisas i rapporten ingår inte lastnings- och lossningskostnader. Vi 

har inte lyckats finna något underlag för dessa kostnader. Däremot tyder beräkningar som gjorts i 

Sverige (WSP) och andra länder på att lastnings- och lossningskostnaderna kan svara för en 

betydande, kanske den största delen av den totala kostnaden för ett IVV-transportupplägg. Prisnivån 

för svenska hamnar, hamnavgifter och stuveriavgifter har sannolikt haft stor inverkan på tidigare 

svenska kostnadsberäkningar. För etapp 2 föreslår vi mot denna bakgrund att nya IVV-anpassade 

data samlas in dels genom en begränsad enkät riktad till IVV-operatörer dels genom några kontakter 

med stuveriföretag dels slutligen kontakter med branschexperter och logistikforskare varefter en 

sammanvägd bedömning görs. 

 

För dessa parametrar avser vi att tillämpa samma ansats som för lastnings- och lossningskostnaderna 

enligt föregående avsnitt. För lastning/lossning undersöker vi alltså kostnader och tider i ett 

sammanhang genom en kombination av enkät, bransch och expertkontakter. De värden som vi får 

fram stäms eventuellt av emot AIS-data för tid i hamn. 

 

Positioneringskostnaden är en parameter som kommit till i Samgods för att representera den 

tomkörning av fartyget som man kan räkna med för s.k. trampfart för IMO/Solas-fartyg. Vi bedömer att 

denna typ av trafik inledningsvis har låg sannolikhet att etableras för IVV i Sverige. Men denna typ av 

trafik förekommer t ex i Holland, vilket indirekt framgår av vår rapport. I en etapp 2 behöver frågan om 

positioneringskostnaderna belysas närmare mot bakgrund av den uppdelning av svenska IVV-

farvatten som finns mellan Västkusten/Vänern och Mälaren/Ostkusten. Vårt preliminära förslag är att 

man för vart och ett av dessa två vattenområden definierar en utgångspunkt för trampfart med IVV 

(uppdragstransport) och sedan räknar positioneringskostnaden från dessa utgångspunkter till ett 

lastvägt medelvärde av km- och tidsavstånd till/från olika lastageplatser/hamnar. 

 

I rapporten redovisas olika uppgifter om använda hastigheter i Holland, Tyskland och vid olika 

strömförhållanden, uppströms, nedströms respektive i kanal. Om man skulle ha tillgång till AIS-data för 

IVV-fartygens förflyttningar i Holland resp. Tyskland skulle man få en bild av hur hastigheten över 

grund varierar i olika farleder och farvatten. Det är dock tveksamt vilken relevans de observerade 

hastigheterna i Holland och Tyskland har för svenska förhållanden eftersom vi i stort sett saknar 

strömmande vatten samt att vattendjup och farledsbredder huvudsakligen är betydligt större i Sverige. 

Den operativa hastigheten (per fartygstyp och storlek) är en sorts default-värde som skulle användas i 

avsaknad av applikationsspecifika uppgifter. Vi föreslår att bedömningen av operativa hastigheter 

bedöms utifrån vad som faktiskt tillämpas i farledsavsnitt utan ström i Holland och Tyskland, 

respektive vad som skulle tillämpas i Sverige, allt enligt expertbedömningar. 

 

Vi föreslår för flera av parametrarna ovan att enkät och eller expertbedömningar används. I etapp 2 

ingår därför en omarbetning och förenkling av den enkät som bifogats rapporten som bilaga i syfte att 

direkt anpassa enkäten till de frågeställningar som identifierat ovan. Dessutom ingår i etapp 2 att 

utforma intervjuguider för de expertbedömningar som föreslås. 

En aktör som under seminariet identifierades som intressant att intervjua är Jehander som kör IVV-

liknande fartyg i Stockholmsområdet idag 
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The aim of the project of which this pilot survey is a part, is to produce reliable data on the actual total 

cost of IWW ships incl. barge/tug combinations. The cost estimates will be used in the context of 

goods transport analysis and modelling as well as in infrastructure planning and Cost Benefit Analyses 

for infrastructure projects in Sweden (and possibly also elsewhere). Similar data for IMO-ships have 

been collected, analyzed, and presented earlier. 

The object of this pilot survey is to assess whether it will be feasible to use a survey approach to 

collect the data required for reliable cost estimates for IWW-ships. We welcome all suggestions for 

amendments, deletions, and clarifications. 

The survey is divided into sections with data on the following items: 

A. the company that owns and/or operates the ships for which data are given in the following 
sections 

 

Following this company overview the following data is requested for each ship (or barge combination) 

B. Ship (incl. barge) identification and ship properties and specifications 
C. Activities of each ship (barge/tug vessel) 
D. Cost data for each individual ship (or barge combination) 
E. Loading and unloading data for each individual ship 

 

1) Give brief summary of the activities of the company, line of business, geographical activity area, 

business activity. State also if the company is only active within IWW or if it also operates IMO ships. 

2) Total gross sales (optional) 

3) Total no of employees (optional) 

4) No of ships that the company operates (owned or chartered)  

 no of IWW-ships (barge combinations): If possible specify no of ships (combination) in each of 
the following sub-categories: 

o General cargo motorships vs barge combination, no and total of dwt 
o Liquid bulk motorships, vs barge combination no and total of dwt 
o Dry bulk motor ships, vs barge combination no and total of dwt 
o Container motor ships, vs barge combination no and total of dwt 
o  

 no of IMO-ships and total gross tonnage and total dwt 
 

For companies with five ships or less we would very much appreciate to get data for each individual 

ship according to sections B-E below. For companies with more than five ships we would like to 

receive data for the newest five individual ships. 
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Ship’s (or barge’s) identification (IWW and/or IMO no): 

Built year: 

Ship or barge combination 

 Motor ship 

 Barge combination 
a) B+1 
b) B+2 
c) B+3 

 

Type (tick one or more of the following) 

 General cargo 

 Dry bulk 

 Container 

 Liquid bulk, not oil or dangerous chemicals 

 Liquid bulk, oil or other dangerous chemicals 
 

Dimensions of the ship (barge) 

Length 

Width 

Draught 

DWT 

Gross Tonnage (if available) 

Net Tonnage (if available) 

 

Year of acquisition of the ship (if = building year we assume the ship was bought new): 

Main engine: 

Installation year 

Installed motor effect, kW 

Type of fuel 

Fuel consumption at normal payload (kg/kWh) 

 Upstream 

 Downstream 

 Still water 

Auxiliary engine(s): 

Main purpose of aux engines 

Installed effect, kW 

Type of fuel 
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Design parameters of the ship 

Design speed (speed that hull/propeller are optimized for) 

Ship’s (or barge’s) identification (IWW and/or IMO no): 

Brief (max 20 words) verbal description of the ship´s normal activities:  

 

 

Mode of operation 

 Continuous (> 20 h/24 h) 

 Semi continuous (18 h/24 h) 

 Day operation (<=14 h/24h) 
 

Operational crew (in compliance with regulations, at normal mode of operation). State number 

of persons of each of the following crew categories): 

 Captain/master 

 Steersman 

 Sailor/seaman 

 Ships-boy (student) 
 

Traffic area data/characteristics: 

 Area name or other definition ((e.g. Elbe, Donau, Rhein, Mälaren, Trollhätte kanal) 

 Allowable draught in main traffic area (if variable give interval in meters) 

 Maximum cargo weight in main traffic area (mt) 
 

No or port calls last calendar year 

Total distance covered by the ship last calendar year, or # of used motor hours 

Time use of the ship or barge combination last year: 

 Time spent on route 

 In port carrying out loading and/or unloading 

 In port, waiting for access to facilities and/or staff 

 Time spent idle, waiting for commission, in port, anchored or elsewhere 

 Rest time due to mandatory working time regulations for staff 

 Docking, repair maintenance 
 

Ship’s (or barge’s) identification (IWW and/or IMO no): 

Fuel use last year in metric tons for: 

 Main engine, ship´s propulsion,  

 Auxiliary engine(s) 
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Cost of resources used by the ship last year (or for the traffic period covered in sect C above), 

all in k€) 

 Fuel cost for ship´s propulsion 

 Fuel cost for auxiliary engine(s) 

 Total manpower cost  

 Pilot cost  

 Insurance cost  

 Cost of supplies  

 Lubricants  

 Maintenance and repairs 

 Dry docking and wet hull cleaning 

 Direct administrative cost relating to the ship (barge combination) 

 Port charges and fees 

 Taxes 

 Canal and lock/lift charges and fees 

 Allocated overhead – if any 
 

Loading 

 Number of port calls loading 

 Total time spent in port loading 

 Total quantity of goods loaded 
a) Metric tons 
b) Cubic meters 
c) # of containers or TEUs 

 Share of quantity loaded by external/ports´equipment and staff 

 Share of quantity loaded by ship´s own equipment and staff 

 Total charges and fees paid for loading stevedoring services in port (k€) 
 

Unloading 

 Number of port calls unloading 

 Total time spent in port unloading 

 Total quantity of goods unloaded 
a) Metric tons 
b) Cubic meters 

 Share of quantity unloaded by external/ports´equipment and staff 

 Share of quantity unloaded by ship´s own equipment and staff 

 Total charges and fees paid for unloading stevedoring services in port (k€) 
 

 


