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Sammanfattning

Vänerregionen industriregionen-

I Vånerregionen bor 700 000 människor. Folkmångden har Ökatca
med % sedanl 1980, jämfört med i2,5 % riket helhet. Göta älv-som
dalen och Vänerdelen i Skaraborgs län har ökat folkmängden med ca
5 %, medan den har minskat med 0,3 % i Värmlands län och med

Örebro% inästan 7 västra län.
Industrin har betydelse i regionen. Andelenstor sysselsatta i till-

verkningsindustrin är drygt %30 22,5 % i riket. Industrin år starkt
exportinriktad. Det finns många företag. Verkstadsindustrin harstora

betydelse i Göta ålwdalenstor och delar Skaraborgs län. Norrav om
ÄvenharVänern skogsindustrin omfattning. jåm- och stålindu-stor

strin är viktig. Jordbruket jordbruksbaseradeoch den industrin är
viktig i Skaraborgs län.

Vänersjáfarterts godsvolym har oförändradvarit under 1980-talet

Trollhätte kanal och Vänern åretruntsjöfarthar sedan år 1974. Kanalen
klarar fartyg med till 4 000 last. Ca 3,5 miljoner godstonsupp ton
transporterades på kanalen Godsvolymenår 1990. har varit oförändrad
sedan början på l980-talet.

Olje- och skogsprodukter för 60 % godsvolymen.svarar av
Värmlands län har drygt hälften godsmängden. Trafiken iav upp
Vänern domineras olja och till industrin.råvaror utgåendeDenav
trafiken består i huvudsak förädlade bl.a. skogsprodukter.av varor,

Karlstad är den största hamnen med 1,3 miljoner gods årtonca
Andra1990. större hamnar Kristinehamn, Lidköping,är Otterbäcken

och Vänersborg.
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Stora gødsmärzgder ochpå järnvägväg

totalt till och frånSJ på årsbasis 2,9 miljoner godstransporterar tn
Vänerregionen. Skogsindustrin den kunden. jämvägs-är största Av

medgodset är tillfrån400 000 västkusthamnarton transporter
omlastning tillfrån båt. detta 80 % avgående gods.Av är ca

Banverket planerar investeringar för milj. 1991235 kr under åren -
i2000 på bannätet regionen, exkl. stambanan. sträckorvästra De som

ochligger kapacitetstaket delennärmast Norge Vänembanan södraär
Vånnlandsbanan. hastighet.Dessa banor skall för högrerustas upp

godstrañken.Europavåg E landets viktigaste för3 3 är stråkett av
vissaHär går lastbilar dygn, och på1000 2000 godsvolymen irper-

främststräckor 8 miljoner Viktigaår. i övrigt årvågarrunt ton per
riksväg 45 och E med godsvolymer miljonerväg 18, på 1,5 3 ton-
årligen.

riksvägplanen regionenI finns för huvudvägama1991 2000 l-
förobjekt milj. kr inkl. Slottsbron-Valnâs.784 motorväg Pengarna

i tillhuvudsak E riksväg 45 och riksväggår E 18, 44.

totala kostnad Vänersjájilrren årStatens för kr90 milj.100 per- -

bidragStatens till Vånertrafiken milj. kr,år 1990 totalt 64,8 varavvar
milj.59,3 kr till Trollhätte kanalverk Vänernsoch 5,5 milj. tillkr

isbrytningenseglationsstyrelse. SjöfartsverketsStatens kostnader för
ochgenomsnittsvinter milj. banverketsär kr. Vägverkets,14en ca

broarGöteborgs kommuns kostnader för drift och rörligaunderhåll av
förnettokostnad11,5 milj.år 1990 krår. Statens årliga totalavar

milj.Trollhätte kanal och Vänern beräknas till i 100genomsnitt 90 -
kr.

1980-taletVänersjöfartens betydelse bedöms ha minskat under
frånnäringslivets ändrade transportbehov och ökad konkurrensgenom

betydandeoch järnväg. Fortfarandeväg har dock Vänersjöfarten en
viktiggodsvolym. bedöms VänersjöfartenSammantaget spelatha en

exportinriktadroll för regionens näringsliv, med dess inriktning mot
tillverkningsindustri.
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En nedläggning Vänersjáfartert medför konsekvenser för bl.a. miljöav
och trafiksäkerhet

Läggs Vänersjöfarten bedömsned mellan 10 och % godsvoly-20 av
på 3,5 miljoner hamna på järnväg. Resten ñrs tillöver väg.tonmen

I alternativet sjöfart beräknas utsläppen kväveoxider ökautan av
från i dag 445 till 725 Koldioxidutsläppen frånökar 20 000ton.ton

till 43 Olyckoma000 på väg beräknaston öka med 30 40ton. per-
år. Den årliga samhällsekonomiska merkostnaden för trafikolyckoma
bedöms till milj. kr. Framkomligheten15 påverkaspå vägnätetca
mycket litet. Effekterna bedöms bli märkbara riksväg 45.påmest

Skillnaden i mellan sjöfarts-utsläpp icke-sjöfartsaltemativetoch är
anmärkningsvärt med hänsynliten, till den mängd godsstora som
skulle flyttas Sjöfartentill väg.över släpper betydande mängderut
föroreningar. initiativKraftfulla måste dessa skall begränsas.tas om

Järnvägen tillräckligbedöms ha kapacitet för den del Vänertrafi-av
ken bedöms dit. Dock kan kapacitetsproblemgå uppstå på Norge-som
Vänerbanans södra del, även trafik ökar.om annan

Vissa företag eventuellt kommakan läggas och vissa kanatt ner
komma Transportkostnademaflytta. för näringslivet i regionenatt
ökar troligen. nedläggning sjöfartenEn bedöms dock inte medföraav
några dramatiska regionalpolitiska konsekvenser.

Konkurrensen från lastbil och tåg starkär

Sjöfarten har traditionellt varit konkurrenskraftig beträffande oljepro-
dukter lâgförädlatoch bulkgods. Dessa godsslag dominerar trans-

in i Här håller Vänersjöfarten fortfarandeVänem. ställ-porterna
ningarna ganska väl. Konkurrensen från bil och tåg ökar dock.

Uttransportema består till största delen fårdigvaror från industrinav
i regionen. Främst är det skogsprodukter. Sjöfarten har här starken
konkurrens från landtransportmedlen.

Konkurrensen kommer öka ytterligare. Riskentransporterna attom
är Vänersjöfarten kommer gods. VänersjöfartenOmstor att att tappa
skall kunna behålla sin ställning kostnaderna sänkasmåste och nya

utvecklas.transportsystem
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kaneuropeiskt perspektivkustsjáfart isvenskförFörutsättningarna ett
förbättras

19891985 ochmellanökademotorvägamavästtyskadeTrafiken på
utnyttjade.högtärnord-sydligajämvägslinjemaDemed % år.7 per

infrastrukturenutbyggnadomfattandefattatshar avBeslut enom
förbindelser kommer attTyskland. Dessaoch östramellan västra

del EG-utgörförbindelserdeDärefter kommer avprioriteras. ensom
prioritet. kanManlägrehabedömsSkandinavien-förbindelsemanätet.

näringslivetssvenska transporterför detproblembetydandemedräkna
främst vägarna.gäller1990-talet. DetTyskland underochtill genom

därmed för-kanSverige-VästeuropasjöfartförFörutsättningarna
bättras.

i Europa.transportlederviktigatidsedan långKanalerna är
Västtyskland.igodstransportarbetetför 20%De avsvarar

inteinlandssjöfart ärochkustsjöfartmellansammankopplingsnabbEn
ikustkanalfartyg, stortkombineradeantalfinnsmöjlig. Det menett

inriktning. Ettolikainlandstonnagetochkusttonnagetharsett
och fartyg.kanalstandardharmoniseraförutvecklingsarbete pågår att

investeringarökakan störreTrafiken på Vänern utan

kr57,5 milj.tillberäknaskanalTrollhätteiInvesteringsbehovet
Utgångs-år.milj. kr6,5genomsnittiellertill år 2000,fram per

smärrebehålls. Enislussmâttnuvarande settstortpunkten är att
skullekrav,enhetslasttrañkenstillmed hänsynslussarna,breddning av

2000fram till åri VänernInvesteringsbehovetmilj. kr.100 -120kosta
milj. kr.till 8,6beräknas

drifts-beräknasräkneexempel statensfördubblasSkulle trafiken
årligbedömsavvecklasVänersjöfartenSkulleminska. enbidrag

tillsynfrämstgällerDetkvarstå.milj. kr av15kostnad 5 m.m.på -
kanalanläggningama.

ökakonkurrenskraften måstekvarfinnasbörVänersjofarten men-

och tåg.lastbilfrånkonkurrensstarkförVånersjöfarten är utsatt en
turtäthetmed högsnabbakrav på gynnarNäringslivets transporter



SOU 199173 11

landtransportema och särskilt lastbilen. Begränsande faktorer för
Vänersjöfarten år fartygsstorleken och möjligheterna utvecklaatt
fartyg för bl.a. enhetslaster. Godsvolymen har stått stilla den senaste
IO-ârsperioden.

Å andra sidan har Vänersjöfarten betydelse förstor transportför-
sörjningen i regionen. Trafiken kan öka större investeringarutan eller
ökade driftsunderskott. En nedläggning skulle medföra konsekvenser
för miljö och trafiksäkerhet. Vänersjöfartens omfattning och betydelse
i kombination med konsekvenserna överflyttning till landtrans-av en

bl.a. framkomlighetenporter, Tyskland, motiverargenom norra att
trafiken bör finnas kvar.

Skall trafiken bestå måste Vänersjöfarten öka sin konkurrenskraft
och kostnaderna sänkas. Detta föreslås ske följandepå sätt

Hamnama i Vänern bör gå io bolag, Vänerhamnett AB,samman
där både hamnanläggningar och stuveri ingår. Resursema utnyttjas
bättre och kostnaderna sänks. Möjligheterna utvecklaatt nya
transportupplågg ökar. Marknadsföringen blir slagkraftigare. Den
administrativa hanteringen koncentreras och förenklas.

Avgiftssystemet bör ändras. Incitamento måste finnas för ökaatt
trafiken, och därmed intäkterna. Vänergodset undantas från
sjöfartsverkets med fyr-system farledsvaruavgifter.och Trollhätte
kanalverk bör få besluta avgifter för utrikes direktgâende godsom
i kanalen och på Vänern. Härigenom får ekonomisk relationman en
mellan kanalverketseglationsstyrelsen och kunderna.

Kanalverket och Vänernsv0 seglationsstyrelse bör tillföras de far-
ledsvamavgifter Sjöfartsverket sådant utrikessom tar ut godsav som
omlastas i kusthamn tillfrån kanaltransport. Härigenom går
intäkterna dit kostnaderna finns.

Man bör pröva möjligheterna begränsa lotskostnadema.co Fartygetsatt
bemanning kan reduceras när lots tjänstgör. Dispens från lots bör
kunna lämnas lots är befälhavare. Engelskaom skulle kunna
godkännas huvudsprâk vid kanal- ochsom Vänerfart.



12 199173sou

förhandlingarfå i uppdragTrollhätte kanalverk föreslås att ta upp0
kostnadernaangående fördelningenmed bl.a. berörda kommuner av

för Säffle kanal.

avgiftssystemetförändringarnaOm de föreslagna genom-m.m.av0
stöd med milj. kr.statligt 15förs behovetminskar caav
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Befolkning näringslivoch i

Vänerregionen

Avsnittet i koncentrat

ökatharFolkmångdenmänniskor.700 000I Vånerregionen bor0 ca
helhet.riketjämfört med 2,5 % för1980,med % sedan1 år som

sinökatharVänerdelen Skaraborgs länGöta ochälv-dalen avo
med 0,3minskatmedan folkmängden har%,befolkning 5med ca

Örebro län.med nästan 7 % r västraoch% i länVärmlands

inomsysselsattai regionen. AndelenbetydelseIndustrin har storo
Industrin äri riket.% 22,5 %drygt 30tillverkningsindustrin är

företag.finns mångaexportinriktad. Detstarkt stora

delarälv-dalen ochibetydelse GötaVerkstadsindustrin har stor avo
omfattning.skogsindustrinharVänernSkaraborgs län. Norr storom

Även jordbruks-och denviktig. Jordbruketstålindustrin ärjäm- och
län.viktig i Skaraborgsbaserade industrin är

Avgränsning1.1

omland. CaVänersjöfartensVånerregionen utifrånMan kan avgränsa
bestårområdeinomgods finns% Vänersjöfartens90 ett avsomav

delarnade västraDalsland, Värmlands län,Göta älv-dalen, östra av
Äter-Örebro karta 1.län seSkaraborgsoch ochlän västra norra

län.Kopparbergsi delarfinns främststående godsmängder av
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preciseras enligt följandebakgrundVänerregionen kan dennamot

och VänersborgsTrollhättansälv-dalen Ale, Lilla Edets,Göta-
Åmåls ioch kommunerBengtsforskommuner Melleruds,samt

Dalsland

Värmlands län-

och Askersunds kommunerHällefors, Karlskoga, LaxåDegerfors,-
Orebro läni samt

Mariestad, Skara, Skövde,Gullspång, Töreboda,kommunerna-
län.Lidköping, i SkaraborgsGötene, Vara och Grästorp

finnsverkligheten flytande. En gråzonär regionens avgränsningI
Örebroallt län.framför Kopparbergs och ilänmot

Vänerregionen. Göteborg har ändåGöteborgsregionen ingår inte i
ñr sin roll viktigtbetydelse Vänerregionen bl.a. transport-somgenom

södraEn i Göteborg. Dendel lastasVänergodsetstorcentrum. omav
Göteborgsregionens pendlingsornland.Vänerregionendelen i ingår i

Befolkning1.2

Vänerregionen människor. Detbodde 700 000I 1990-12-31 närmare
landets Folkmängden har ökat med8 befolkning.år av caca

Folkmångden i hela riket1,0 96 1980.7 000 sedan årpersoner
under tid 96.ökade 2,5medsamma ca

skillnader befolkningsutvecklingen. Enkeltfinns beträffandeStora
folkmängdenhar Vänern och minskat iuttryckt söderökat enom

Örebro nordligasteDalsland-Vännland-västra länhalvcirkel -
lân se tabellSkaraborgs 1.
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Tabell I Befolkningsutveckling

%Område Fåirändring,Folkmängd
1980- 12-31 1990-12-31

4,5älv-dalen 685çöta 119 322 124 +
Ostra Dalsland 35 860 1,636 440 -
Värmlands län 283 0,3284 070 110 -

OrebroVästra
län 74 694 6,980 208 -
Skaraborg,
Vänerdelen 5,0600 180 242171 +
Vänerregionen

1,0totalt 698 591691 640 +

2,5Riket 5278 317 937 8 036 +

befolknings-Skaraborgs älv-dalen har haftlän och denGöta största
helaökningen 4,5 älv-dalen nästan% sedan år 1980. I Göta fallerca-

Ökningen del påökningen sista hälften 1980-talet. tillpå beror storav
industrins positiva utveckling i främst Trollhätteområdet och på att nya

åtkomliga.Göteborgsregionen,arbetsmarknader, främst blivit mer
Värm-I Dalsland har befolkningen minskat 1980.något sedan år
underlands län har minskat sin folkmängd med 1 000 personerca

Karlstadl980-talet. har dock befolkningenDe två åren ökat.senaste
ökning. lmed omgivande kommuner har genomgående haft en

delen.Värmland har folkmängden minskat i den östraochmest norra
Örebro iVästra län haft den befolkningsurvecklingenhar sämsta

Vänerregionen. Folkmängden minskade här med överunder 1980-talet
liksom5 000 eller med närmare 7 %. Denna utveckling,personer,

stål-,minskningen i till delVärmland, beror på nedgången inomstor
och skogsindustrin i Bergslagen.gruv-
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1.3 Näringsliv

förIndustrin betydelse Vänerregionen.har Andelen sysselsattastor
inom tillverkningsindustrin ärvca 30,2 %, jämfört 22,5 % i riketmed

helhet. 100 000 industrinsysselsatta inomTotalt överärsom personer
i helhetregionen. starkt exportinriktad. DeIndustrin är mestsom
industridominerade områdena är Göta älv-dalenDalsland och östra

Örebro län.Värmlands länvästra
påfallande inom flertalStorskaligheten industrin. finnsDetär ett

inom skogsin-mycket främst transportmedelsindustrin,företag,stora
försvarsindustrin.dustrin sysselsättningen tillverk-i de störstaoch

i tabellningsföretagen 1990 redovisas karta och 3.i regionen är pâ 2
jord- och skogsbruk högre änsysselsättningen inom är något

län jordbruks-riksgenomsnittet. är landets viktigasteSkaraborgs ett av
betydelse Värmland.främst i Dalsland ochområden. Skogsbruket har
privata tjänster förväsentligt lägre änAndelen inom ärsysselsatta

isysselsättningen i den offentliga sektorn ärriket i genomsnitt. stort
för riketmedeltal tabelldensamma i se 2.sett som
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Tabell 3

1990TlLLVERKNlNGsFöFtETAG anställdaän 400med mer

utställdaAntalArbetsstalleOrt

Värmlands län
670IndustriesVMEArvika
490GlutenABArvikaSteelOvako
470AluminiumFundoEda

1100ABWasabrñdFilipstad
1500PaperBlllerudGrums
1600ToolingUddeholmHaglors
1130Blllemd BoardSkoghall
900OrdnanceFFVKarlstad
650Valmet
400KF
550KamewaKristinehamn
750SteelStripUddeholmMunkfors
500BlllerudsBrukSatlle - 430ABVerkstadsTockstorsTodtslors

Örebro lan
500ABMontagneVlellleAskersund

1000ABAvestaDegerfors
1000ABHellelorsOvakoHallelors
4300BoforsABKarlskoga
1300ABChemicalsNobel
1300ESABLaxå

IanSkaraborgs
600CylindaABVara
850DatgardABGunnarGötene
550Arla

1030Malsa-SodaABMariestad
1550Electrolux
430PlastPLMLldkbplng
410ABRörstrands
500MachineTools ABLldkbplng
700Scan VastSkara

5300ABKorrponenterVolvoSkovde

Älvsborgs län
650Duni-alla ABSkapalors
400ABMunksloBllllngslors
700ABPersonvagnarVolvoBengtslors
500Åsensbruk ABHâlreström
800Tell ABSv.Vänersborg
600PaperA8HolmenVargön

8800AutomobileABSaabTrollhättan
AB ochFlygrnotorVolvo

4000ABHydraulikVolvo
650Tlssue ABMölnlyckeEdetUlla

1050ABEka NobelBohus
B00ABTudorNol

Kalla
199012.Varrnlands IanFakta om R lan.ochlPÖrebro lrán länsstyrelsernaunderlag199016. samtlanFakta om
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Bilindu-älv-dalen.omfattning i GötaTillverkningsindustrin har stor
finnsTrollhätteområdet äveniochmycket i Trollhättan,strin är stor

industrisysselsattade70 %industriföretag. Närmareandra stora av
verkstadsindustrin.finns i

sâgverks- ochfrämstskogsindustrin medDalsland dominerarI
Dalsland-sysselsatta i% dearbetar 36pappersindustri. Totalt avca

iväsentligt fler äntillverkningsindustrin. ärDetinomälv-dalenGöta
genomsnitt.riket i

ii riketstörre änär någoti Värmlands länTillverkningsindustrin
i östraBergslags-kommunemaförViktigast dengenomsnitt. är

verkstads-inomsysselsattaVärmland. AndelenVärmland och i västra
och Skara-älv-dalenDalslandiväsentligt lägre än Götaindustrin är

massa-metallverk ochsysselsatta inomandelenstället ärborg. I
riksgenomsnittet.medjämförtävenpappersindustri väsentligt högre,

Skoghallochi GruvönanläggningarBillerudsföretagen ärDe största
Tooling iUddeholmanställda,drygt 500tillsammans 2med samt

anställda.Hagfors med 6001
näringslivetförbetydelsehaftalltidstålindustrin harochJäm- stor

lagtsföretag harFleraförändrats.dockStrukturen harBergsslagen.i
8 0001980-taletundertappadehelhetBergslagen casomner.

industridenstålindustrin. Iochjäm-% inomarbetstillfällen 30ca
mellanGränsenfall ökat.förädlingsgraden i mångaharär kvarsom

flytande.iblandVerkstadsindustri kanstälindustri ochjärn- och vara
tillverkarföretagjämstål-baseradefinnsVärmlandl t.ex. stora som

produkter.förädladehögt
ÖrebroÖstra delenlän utgör västradelenVärmland och västra av

industridominans.starkfortfarandefinnsoch härBergslagen enav
Iindustriberoendet i Vänerregionen.det högstaområde harDetta

Örebro till-sysselsättningen inom%42finns drygtlänvästra av
i riketandeldubbelt såverkningsindustrin. Det är nästan stor somsom

Degerfors ochstålindustrin iochjäm-ingår bl.a.helhet. Här
försvarsindustrinanställda och0002tillsammansHällefors med ca

anställda.5 000Karlskoga med överindustrin ikemiskaoch den
Skaraborgs län.iställningstark ävenTillverkningsindustrin har en

bl.a.verkstadsindustrin medallt transport-framför storgällerDet en
väli länet ärindustriföretagenmaskinindustri. Deochmedels- stora

Tibro-Skövde-Skara-Lidköping. Deöst-västligt bälteisamlade ett
5 000Skövde med överiABVolvo Komponenterföretagen ärstörsta

medi Mariestadoch ElectroluxMetsä-Serla ABanställda och ca
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Även1 000 500 anställda. de och medelstora industriföre-1 småresp.
har sysselsättning. välDessa är spridda över lånet.tagen storen

Skaraborgs lån landets viktigaste jordbruksområden.är ett av
Antalet sysselsatta inom jord- jämförel-totalt och skogsbruket litet iär

med andra näringsgrenar, andelen sysselsatta i Vänerdelen case men
7,5 % är väsentligt genomsnittetstörre än för riket %. Vânerde-4 I
len länet finns också betydande jordbruksbaserad industr..av en
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Vänerregioneni2 Transportsystemet

Vänersjöfarten2.1

iAvsnittet koncentrat

1974.sedan åråretruntsjöfartharoch VänernkanalTrollhätte0
last.till 4 000fartyg medKanalen klarar tonsupp

1990.kanalen årtransporterades pågodsmiljoner3,5Ca ton0
1980-talet.börjansedanoförändradvaritGodsvolymen har av

godsvolymen.hälftendrygtlän harVärmlands av

godsvoly-%för 60skogsindustriprodukterOlje- och avcasvarar0
godsslag.viktigaandramalm ärochJordbruksproduktermen.

ochgodsmängden%för 70till VänernTrafiken avsvararuppo
utgåendeindustrin. Dentilloch råvaroroljadomineras av

förädladehuvudsaktrafiken består i varor.av

gods ârmiljonermed 1,3hamnen tonden störstaKarlstad är ca0
medLidköpingochKristinehamnhamnar ärAndra större1990.
ochton000Otterbäcken 370miljoner0,5vardera drygt ton,

ton.300 000knapptVänersborg

kanalTrollhätte2. 1

82 kmKanalen ärSkagerack.medförbinder VänernkanalTrollhätte
naturligärkanal. Restengrävd och sprängdkm10lång. Därav är ca

slussar,finnsNivåskillnaden är 44 Detälv.farled i Göta ensexm.
vidBrinkebergskulleoch vidTrollhättanvidfyraLilla Edet,vid en
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Vänersborg. Kanalens sträckning och höjdskillnader framgår av
följande figur

GÖTEBORGLane VANERN
TRQLHÄTTAN43+33.9Q

LILLAEDETGÖTEBORGKATTEGATT
Oi

11,; .,
O

Kanalen klarar fartyg med till 4 000 last. Största djupgåendetonsupp
år 5,4 största fartygslängd 88 och största fartygsbreddm, 13,2m m.
Den normala kanalbredden är 5040 m.-

Sedan år har1974 kanalen och Vänern åretruntsjöfart. Samtidigt
ökades djupgåendet i kanalen från 4,6 till 5,3 och bredden im m
slussarna ökade med 20 Vänerns farleder anpassades till ökatcm.
djupgående och åretruntsjöfart.

2.1.2 Trafiken

År 1990 transporterades 3,5 miljoner gods förbi Trollhättan.tonca
Godsvolymen har varit i stabil denstort IO-årsperioden.sett senaste
Efter fördjupningen farleden och etableringen vintersjöfartenav årav
1974 ökade godsmängden till 4,5 miljoner I slutet 1970-taletton.ca av
minskade volymerna och har sedan dess legat kring 3,5 miljoner ton.
Godsvolymens utveckling framgår nedanstående diagram.av

Utöver godsvolymen förbi Trollhättan fanns år 1990 0,2 miljonerca
gods tillfrånton främst Surte och Bohus.
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1990Vänersjöfarten 1950iGodsvolymDiagram 1 -

VÄNERN

Godstraffk

4500

I II II III II1 I IT YII II II IV I IlV |II7 I 990I l 1| l | 985| 11980975197019651960195519501
ÅFI

år6008frånminskadeTrollhättanförbi cafartygspassagerAntalet
blivitharFartygen1990.500 år3och1980000 årtill 41970 caca årsedanfördubblatsänharfartygoch lasten merväsentligt större per

Trollhättan.dygnfartyg10genomsnitti perdag1970. I capasserar
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150 ellerolja 2maxlastMf ShuttleBild2 Göteborg, ton
skytteltrañk Göteborg-istyckegods gårDetS501 ton.

riktningen och Skogspro-Karlstad imed oljeprodukter ena
Vånermaxmått.dukter i andra. harFartyget
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framgåroch 1990fördelning på varuslag år 1980 årGodsvolymens av
följande tabell.

varuslag och 1990fördelning 1980Tabell Godsmängdens på4
OOO-talförbi Trollhättan, I ton

19901980Varuslag
, , %Andel,Andel, % TotaltTotalt

31,233,9 1001Oljeprodukter 2001
24,827,9 873Skogsprodukter 982
17,8 404 1Jordbruksvaror 276
6,23,8 219Kol och koks 136
6,57,3 230260Malm
6,16,7 216238Jämstâl
3,810,1 134358Salt m.m.

Övrigt 9,92,5 35090

100,0100,0 526540 3Totalt 3

skogsindustriprodukter massaträvaror, ochochOljeprodukter papper
förTillsammans varuslagdessatrafiken Vånem.dominerar på svarar

Godsmängden någotminskatgodsvolymen. har56 totala% denav
godsmängden.har drygtJordbruksprodukter %11sedan 1980. av

%kolkoks och malm, 13med totaltvidareViktiga varuslag är avca
denhar inte förändrats undervaruslag mycketgodset. Fördelningen på

IO-årsperioden.senaste
totalatrafiken för deningående 70 %Den runtsvarar av
ton.för miljonhälftenOljeproduktemagodsvolymen. ca lsvarar ca

foderva-jordbruksprodukterkol koks,Andra viktiga godsslag är och
ochjärn-massaved, ochoch spannmål, malmgödselmedelror,

stålvaror.
skogsindustdproduktertrafiken dominerasutgåendeDen av

Malm-för 57 % volymen.papper och sågat trä, svarar casom av
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varuslag semetallvaror viktigaandraärochkoncentrat stâl-och
nedanstående diagram.

trafik 1990utgåendevaruslagen ochi in-Diagram viktigaste2 De

UPP

Övrigt °.13.4
l

°.6.1Jåm
I

12.7%Jordbruksprod.

I
11.2V.MassavoJd

.l
koks12.2lokolMalm, o

NED
Övrigt15.7%

stund %Stal 13.6i matallvau.|44.2v.Oljeprod.
Skogsprod.57.1%

Malm13.6%agg...-

ingåendeDeni godsstmkturen.mönstertydligtGrovt finnssett ett
industrininomanvändsråvarordelentilltrafiken består största somav

ibulkgodsär ut-jordbruket. Det storinomochi Vänerregionen
förädladehuvudsakitrafiken bestårutgående varorsträckning. Den av

från industrin.
följande1989län årfördelning påGodsets var
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000-talTabell Godsets 1989, I5 fördelning län årpå ton

Andel, %Län Volym

Värmlands lån 51800l
Skaraborgs län 16550
Örebro lån 12400
Älvsborgs län 10350
Kopparbergs lån 9300
Göteborg och Bohus
län 50 1
Övriga 50 1

Totalt 1003 500

Linjetrañk på Vänern bedrivs Ahlmarks, Thunrederiema ochav
Vänerlinjen.

Ahlmarks bedriver linjetrañk dels i form systemtrafik, dvs.av
regelbundna traditionellavgångar med last för kund, dels linjetrafiken
med olika godsslag. skogsprodukter frånSystemtrañken Billerudavser
till Bremen.

Linjetrañken i övrigt till England, Montrosegår Boston i
Skottland, Rochester, Hull består i huvudsakoch Gent. Godset av

och utgående volymensågat trä stålprodukter. ärDenpapper, ca
300 000 på år. Boston med 100 OCOär störstton ett ton.runt

Till Vänern fraktas 400 000 tonår. är massavedStörsta postenca
från Montrose, Ipswich, Kongsdzl iHamburgBremen och Danmark.
Vidare salt och stålvaror.transporteras

Även Thunrederierna har linjetrañk i form systemtrañk ochav
traditionell linjetrañk. Systemtrañken zink- och blyslig frånavser
Otterbäcken till Belgien och uppgick tillår 1990 140 000 ton.

Linjetrañken i övrigt till Medelhavet med varjegår västra avgångar
månad. Godsvolymen tillfrån Vänern är 70 000 år,etttonca

50 inkommande.000 avgående och 20 000 Varuslag ivarav ca
utgående trafik ferrolegeringarär och skogsprodukter och i in-
kommande gips, bentonit, och plåt.marmor
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medVänerlinjen Göteborg-Karlstad-GöteborgAB linjetrañkkör
oljeprodukterfyra dagar i veckan. uppgångavgångar På transporteras

skogsindustriprodukter.och nedgångpå

2.1.3 Hamnarna

fyrain ii kan delasHamnarna Vänern settgrovt grupper

miljoner årgodsomsåttning 1,3Karlstad påstörst med tonca0 en-
1990.

Vänersborg, 300 000Kristinehamn, Lidköping ochOtterbäcken,0 -
000600 ton.

Åmål,Mariestad, Skoghall, ochGruvöno
50 000 150 000 ton.-

under 50 000lastageplatser godsvolymHamnar med ton.0
Kunder är företag.regel enstakaettsom

framgårochGodsomsåttningen i 1985 1990hamnama 1981,år av
redovisashamnamaföljande tabell. Godsomsåttningen de störrei

3.karta
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Kristinehamn

Otterbäcken

Maiestad

å
7

Vänersborg Å
åVargön

Trollhättan

Karta3EdetUlla Godsvolym . Vanerhamnama.. 1990|

HamnarO än100.000mindremedgodsvotym ton

Hamnar 1.300.000100.000medgodsvolym tor-

. GÖTEBORG



33sou 199173

och 1990,1985hamnar 1981Godsomsättning iTabell 6 ,
OOO-tal1 ton

199019851981Hamn

330l126l144Karlstad 1
125200200Skoghall
540545385Kristinehamn
371293214Otterbäcken
150131154Mariestad
547530373Lidköping
29019017 1Vänersborg

Åmål 355848
301300409Gruvön

518337330983Totalt

%65frångodsvolymensin andelökadefem hamnamaDe största av
1990.% år1981 till 88år
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godshanterades 540 000hamn. HärBild Kristinehamns3 tonca
1990.
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godsomsätt-milj.% 2,1 tonför 60Vårmlandshamnama avcasvarar
oljeprodukterhuvudsakibestårinkommande godsetningen. Det av

stålindustrin. Detochoch jäm-till skogsindustrininsatsvaroroch
inkommandeSkogsprodukter. Detgodset dominerasavgående av

volymen.för 13avgåendeför 23 och detgodset avsvarar
dominerarHärVästgötahamnama.% godset finns iCa 40 varorav

slig-ochLidköping och malm-i Skaraborgs länjordbrukettill
litenOljeprodukter harOtterbäcken.i Vänersborghanteringen resp.

inkommande-Fördelningenhelhet.i Västgötahamnamabetydelse som
avgående gods är 70 % 30 %.-

hamn domineras olje-Karlstads av
och skogsindustriprodukterprodukter

in och pappersproduktermassaved
Karlstadbåda varuslagträ ut. Dessaoch sågat

%för över 90 godsomsätt- övrigtavsvarar 6 %
deni hamnen. Karlstad ärningen

inlandsoljehamnen landet.istörsta
41% oc53frånSkogsprodukter Billerud Gruvön

Skoghall hanteras i s.k.denoch
6Vänerterminalen. Investeringar för

gjorts ikr har terminalen. Denmilj.
integreratiingår ett transportsystem

sjötransport-kund, där Vä-fabrik
del. Hamnen har utrustningär ennern
för hantering 40-f0tsoch ytor av

containers.

Även Kristinehamns olje-i hamn har
Skogsprodukter Debetydelse.och stor

Kristinehamnför 23nästan godsomsätt-avsvarar
övrigt finns fleraI olika gods-ningen.

Kristinehamn är den störstaslag. omg 24°° Skogspmd.29%för sågadei Vänernhamnen export av
Kunderna är främstsågverkträvaror. Jam stal14%

Örebro OIieprod.33°oVärmlands och Kristine-län.i
används bl.a. järn- stål-ochhamn av

importför vissa insatsvarorverken av
fárdigvaror. För-föroch export av
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inkommandeavgåendedelningen gods
ganska jämn.är

Otterbäckens profil är exporten av
Otterbäckenblyslig från Zinkgruvan-zink- och

Belgien.till DenVieille Montagne
till 140 000uppgick 1990år ton,ca Övrigt25%

3a°.Otjeprod.% gods-vilket utgjorde närmare 40 av
i hamnen. Betydandeomsättningen

Malmkoncemrat37%anläggningarinvesterats ibelopp har
slighantering. övrigt il hanterasför

flertal olika varuslagOtterbäcken ett
relativt antalharoch hamnen ett stort

Värmland och ifrämst östrakunder i
Örebro Otterbäcken harlän. mera

inkommande, vilketgods änavgående
unikt i Vänern.är

im-Lidköpings hamn domineras av
främstjordbruksprodukter,port av

Lidköpingoch gödselmedel. Var-foderrâvaror
itill jordbruketdistribuerasoma

användslän ellerSkaraborgs som Övrigt26%Vissfoderproduktion.förråvara
°Jordxuksprod.52Jordbrukspro-spannmål exporteras.

Kol koksl 22°hälftensvarade förduktema över av
godsomsåttningen i hamnen år 1990.

kol,viktiga ärAndra varugrupper
litenOljan harkoks och cementvaror.

Lidköping.i Cabetydelse
inkom-godsomsättningen är%90 av

mande varor.

Vänersborg
Vänersborgs hamn domineras av

AB.och från Vargön Alloysgods till Övrigt15%
och koksimporterar malmFöretaget

%32Malmferro-fárdigproduktenoch exporterar
Fenoleg.26%användslegeringar. i VargönHamnen

främst Holmen Paper AB. 27%av Koks
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I Mariestads dominerar in-hamn Mariestad
kommande och i övrigtoljeprodukter
hanteras verkstadsin-tillinsatsvaror Jåmolât15%
dustrin Hamnama ispannmål.och

mäSkoghall BillerudGruvön ägsoch av a. 66%och tillgodset består främst varorav
Åmåls hamnoch från bruken. ärI

olja den största posten.

Efter åretruntsjöfarten och fördj upningen kanalengenomförandet avav
år betydande investeringar byggde1974 gjordes i hamnama. Man ut
kajer och förbättrade hanteringsutrustningen.och lagringsutrymmen
Grovt sin nuvarande utformning efter etablerandetfick hamnamasett

åretruntsjöfarten.av
i formHamnamas infrastruktur kajer, kranar, magasin, spårav

hantering bulkgods torrgods hanterasär anpassad till ochm.m. av som
med i konventionell LOLO-teknik. de hamnamahuvudsak I större
finns i Övrigt fasta, spårbundna och mobila kranar.tunglyftkran samt

bl.a.Lyfttekniken utvecklats, för begränsa godsskador. Förhar att
bulkgodset automatisera hanteringen i ökadförsöker att ut-man

finns till samtligasträckning. magasin har byggts. JämvägsspårNya
hanteringoch utrustning förstörre hamnar. RoRo-system av en-

omfattninghetslaster har helhet liten ifinns i Karlstad, men sorti
Vänern.
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2.2 Järnvägar

Avsnittet i koncentrat

SJ på årsbasis miljonertransporterar totalt 2,9 gods till ochton0
från Vänerregionen. Skogsindustrin denär största kunden.
VärmlandVästra Orebro län För %70 godsvolymen.svarar ca av

jämvägsgodsetAv är 400 000 till från västkustham-transporter0 ton
med omlastning tillfrân båt. %Ca 80 är avgående gods.nar

Banverket planerar investeringar för milj. kr235 1991o -2000 på
baxmätet i regionen, exkl. västra stambanan. De sträckor liggersom
närmast kapacitetstaket är NorgeVänembanan södra delen och
Värmlandsbanan. Dessa banor skall för högre hastighet.rustas upp

2.2.1 Järnvägsnätet

De viktigaste jämvägama i Vänerregionen är

NorgeVänembanan Göteborg-Kil-
Västra stambanan Hallsberg-Göteborg-
Vännlandsbanan Laxå-Karlstad-Kil-

ÖvrigaVästra stambanan har dubbelspår. linjer har enkelspár, men
med god spårstandard och fjärrblockering.

Härutöver finns flertal banor i Vänerregionen,ett i huvudsaksom
utgör matarbanor till ovanstående linjer. Vissa har enbart godstrafik.
Spårstandarden är här väsentligt lägre än huvudlinjema.på

Jämvâgsnätet i regionen visas på karta 4. framgårDär också antalet
persontággodståg linjenpå enligt tågplanen i vilket1991,mars ger en
uppfattning belastningen olika sträckor.om
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Kapaciteten på enkelspårig linje bestäms bl.a. fördelashur tågenen av
dygnetöver och mötesstationer.antalet l genomsnitt brukar 7060 -

tågdygn kapacitetsgräns.utgöra
De sträckor ligger kapacitetstaketnärmast Göteborg-ärsom

Trollhättan med 50 tågdygn och Kil-Karlstad med tågdygn.60ca ca
På Vârmlandsbanan öster Karlstad tågdygn. Pâgår närmare 50om
NorgeVånerbanan viker hälften trafiken Oslo vidmotca av av
Mellerud. På delen Mellerud-Kil finns ledig kapacitet.

har planerSJ föra godstrafik Bergslags-på över norrifrån tillatt
banan. Motivet avlasta det hårtär utnyttjade söderenkelspåretatt om
Storvik och i viss frigöramån även stambananpå Västraatt utrymme
för snabbtågen. Vidare kan trafiken Trafik-på Norge komma öka.att
huvudmännen diskuterar utökad regionaltrafik Göteborg-Troll-en
hättan-Vänersborg. Skulle dessa förändringar kommergenomföras
kapaciteten denpå södra delen NorgeVänembanan räcka.inte attav

Banverkets stomnätplan ñr åren 1991 2000 innehåller inga stora-
investeringar bannätet i Vänerregionen.på ärInvesteringarna i planen
totalt 235 milj. kr exkl stambanan.västra planerasI första hand
insatser för högre hastighet. Göteborg-KilFör NorgeVänerbanan

Äveningår drygt 150 milj. kr, i huvudsak i slutet 1990-taletav
Värmlandsbanan skall för högre hastighet 1990-i slutetrustas upp av
talet. På västra stambanan kommer anpassningen snabbtågstrañkenför

fortsätta.att

2.2.2 Trafiken

GodsSJ i Göteborg har tagit fram frånuppgifter illgodsvolymenom
stationer i Vänerregionen. Vidare har delSJ Gods beräknat hur stor

godset tillkommer från hamnama Uddevallagår i Göteborg,av som
och Lysekil. Uppgifterna siffror-del år 1990 ochoch år 1991avser av

har därför utredningen schablonmässigt helår.räknats tillna av om
Totalt transporterade miljonerSJ 2,9 tillfrån Vänerre-godstonca

gionen. kan jämförasDet med miljoner Vänersjöfarten.3,7 iton
Godset järnväg fördelaspå följande huvudområdenpå
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000-talVänerregionen, 1igodsvolym tonTabell Sls7

TotaltMottagetAvsäntOmråde

9961944052Värmland 1

och
länOrebro

Dalsland
473199274Göta älv-dalen

381199län 182Skaraborgs

85023421508lTotalt

Vänerdelen1

ocksåkund ärviktigEndominerande kunden.denSkogsindustrin år
Örebro FörlänVärmlandVästra castâlindustrin. svararochjäm-

godsomsättningen.%70 av
000400utgörmiljoner2,9på tongodsvolymen catotaladenAv
ochUddevallaGöteborg,iharnnamafrånochtilltransporterton
000243mängd ärdennabåt.tillfrân Avornlastning camedLysekil,

och västraVärmlandankommande.000och 82godsavgående tonton
Örebro godsvolymen.%70försvaradelån av

detochmassavedfrämstutgörsgodsetankommandeDet av
dominerar stortUttransportemaprodukter.färdigaavgående av

pâgodsvolymentotaladenmedanhamnama,trafiken påbeträffande
ochmellanfördelad ut-jämntganskaärVänerregionenijärnväg

ingående,
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2.3 Vägar

Avsnittet i koncentrat

godstrañken.förstråk Härviktigaste gårVåg E 3 är landetsett0 av
godsvolymen är vissaoch på1000 2000 lastbilar dygn,per-

sträckor 8 miljoner på år.runt ettton

och45 väg EViktiga i främst riksväg 18, medvägar övrigt är
årligen.godsvolymer på 1,5 miljoner3 ton-

huvudvägama i regionenriksvägplanen finns förl 1991 2000-
Slottsbron-Valnäs.förobjekt milj. kr inkl. motorväg784

riksvägrikväg 45 ochPengarna går i huvudsak till E 18,E 44.

2.3.1 Vägnätet

från i VänerregionenDe godstrañkens viktigastesynpunkt vägarna är
följande

ÄlvsborgsSkaraborgs län till GöteborgVäg E 3 ochO genom

älv-dalenRiksväg 45 och Göta tillväster Vänern0 genomom
Göteborg

Riksväg från64 öst Mariestad till Kristinehamn

Väg E 18 Vänernnorr om

tillRiksväg från via Lidköping och Trollhättan Uddeval-44 Götene

trañkflödenVägar och redovisas karta 5.på
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E har den genomsnittligt högsta standarden. Vägbredden iVäg 3 är
huvudsak Delen Floda-Göteborg12 13 är Vägen ärmotorväg.m.-
genomgående km-våg. finns fyra kortare90 Det km-avsnitt, det70
längsta Alingsås.genom

Väg E 18 har i genomsnitt lägre standard Mellanän E 3.väg
Kristinehamn och Valnäs finns 13 m-väg 23 Förbisträckan.ca av
Karlstad finns motorväg. Det sämsta partiet finns ochmellan Grums
Valnäs, där vägbredden i huvudsak är mindre planerasän 9 Härm.
dock utbyggnad till motorväg. Vägen har nio km-sträckor.70en

skiftandeRiksväg 45 har standard. Frändefors ochMellanen mer
Åmål-SäffleMellerud 30km vägbredden mindreca är än 9 Delenm.

km-väg. övrigt gäller kmtim. 20-talär 110 l 90 Det finns 70dock ett
avsnittkm-sträckor, och med 50 kmtim. 45Riksväg gårett par

flertal samhällen och Mellerud,större tätorter, bl.a.ettgenom
Vänersborg, Trollhättan och flera itätorter Göta älv-dalen.

kommer efter vissa pågående tör-Väg 44 ombyggnader haatt
Österhållandevis god standard. Lidköping medfinns väg13om m

kmtim.delvis Mellan Grästorp och Trollhättan nybyggd110 finns en
sträcka, väsentlig avstånds- och restidsförkortning. Detsom ger en
förhållandevis finnssämsta partiet mellan Uddevalla,Trollhättan och

i huvudsakmed 9 väg.m
har i huvudsak vägbredd kmtim.Väg 64 9 och hastighet 90m

Förbi Otterbäcken finns 6 km lång mindre70-sträcka breddmeden
7,5än m.

Vänerregionen för nybyg-I södra pågår närvarande några större
gnadsobjekt. riksväg 45 byggs förbifart riksvägPå Vänersborg. Påen

förbifartbyggs Väne-Ryr väster44 Vänersborg västerochom om
Lidköping i delvis sträckning. färdig-byggs vägen objektDessany
ställs 1992 1993.-

övrigtPlanerade objekt i år Slottsbron-Valnäs påstörre motorväg
E 18 1993 1996. Senare under byggaväg åren 1990-talet skall man-

Mariestad och VissaE 3an öster väg 64 Sjötorp.om om norr om
förbättringar planeras också väg 45, bl.a. Frändefors.på förbifart

riksvägsplanen förnämnda huvudvägar finns i objektPå upptaget
milj. kr under perioden inkluderartotalt 784 1991 2000. Beloppet-

förmerkostnadema bygga objektet Slottsbron-Valnäsatt motor-som
Investeringarna fördelar sig mellan länenväg. följande.enligt
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krmilj.2000,huvudvägarna 1991páInvesteringarTabell 8 -

InvesteringLån

340länSkaraborgs
250Yärmlands län
194länAlvsborgs

784Totalt

därtrafikentillförhållandeivägstandardlågmedpartierfinnsövrigtI
medföraskulletrafiktillskottbedömning tungettVägverkets avenligt

dettagällerFrämstproblem.ökade

TrollhättanFrändeforsMellerud tillnord genom45 frånriksväg- flertalgår ettdär vägensöderut,och genomEdetLillafrånoch
tätorter

Uddevalla44riksväg mot-

AlingsåsförbiE 3väg-

Trafiken2.3.2

fordonantalinättvägnätet,påtrafikflödena perredovisas5kartaPå
1990.årsdygn

45riksvägoch3väg E18,EvägpåfinnstrafikenstörstaDen
Valnäs18 österEvägPå44.vägdelvis på omälv-dalen,i Göta samt

PâKarlstad högre.förbifordonårsdygn,00010närmaretrafikenår
00095007Vårgårda gårochlän motSkaraborgsE 3väg -genom

PåGöteborg.successivttrafiken motDärefter ökarfordonârsdygn.
Älvängen 00010nivånligger runttillTrollhättanfrån45riksväg

Även 44vägpâGöteborg.kraftigtöka motsedanförfordon, att
fordonårsdygn.00010trafikenTrollhättan-Uddevalla är ca
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45 frånPå vägövriga mindre.På vägavsnitt trafiken nordär
fordonårsdygn.tillVänersborg 000 PåValnäs 6 väggår 4 000runt -

trafikenLidköping ligger på44 väster Trollhättan 4 000motom -
000fordon. går 3 4 for-5 000 På 000väg 64 Vänernöster om -

donårsdygn.
ärtrafiken landetsDen Eär störst på väg etttunga som av

viktigaste stråk för transittrafikgodstrafiken. finnsDär storen som
lastbilarrnåIursprung Antaletinte har dygni Vänerregionen. per

och 2 000.bedöms beroende 000 Påpå sträcka till mellan väg E 31
trafikredan i mycket dengår dag gånger såensamt tungtre somca

mängden lastbilar. På riksvägtotala Vânergods, i antalomräknat 45
dygn,Vänern 000 ochväster är antalet lastbilar 500 på väg1om per-

bedömsE 18 antalet dygn.över 000lvara per
Inga säkra uppgifter finns på väg. Förgodsvolymema Värm-om

land finns dock inventering godstrafikenbra underlag efterett aven
år 1985. Den jämförelse godsvolymen går på väg Estörsta 3. Påutan
vissa sträckor vägverket med godsvoly-Skaraborgs län räknargenom

till Godsmängdenpå 8 miljoner årligen. på väg E 18tonmer upp norr
beräknas miljoner GodsvolymemaVänern till mellan 2 och 3 ton.om

bedöms45 ligga i siffror.på väg närheten dessaav

2.4 Sammanfattande överväganden

investeringsplanema totaltI finns för 1990-talet 019 milj. kr1
för investeringar i huvudväg- och jämvägsnätet i Vänerregio-upptagna

exkl. milj. kr väginvesteringarvästra stambanan. Härav är 784nen
235 milj. kr investeringar jämvägsnätet. Skulle investeringarnaoch i

kanal nivå genomsnitteti Trollhätte och liggaVänern på somsamma
milj. kr, vilketför de åren tillkommer i runda tal 70 isenaste stort

med kanalverkets beräkning investeringsbehovetstämmer seav
kapitel Investeringarna i har dock inte i första hand7. kanalen
kapacitetshöjande främst Ökad säkerhetsyfte, skall ochutan ge
framkomlighet.

Vänersjöfarten utnyttjar i kapacitet nuvarandedag halva den som
infrastruktur medger. för vissaMöjligen kan problem uppstå hamnar
och stuverier, från tekniska utgångspunkter bedöms trafikenrentmen
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Förutsättningarinvesteringar.störredet dubblatillökakunna utan
kapitelibehandlastrafikunderlagbeträffande m. m.

generellt kapacitetssituation.järnvägensbedömasvårareärDet att
ijämvägssystemet stort.de]änerregionen åri VJämvägsnätet .aven

delviss mötastillinledningsviskan åtminstoneKapacitetsproblem
transportupplägg.förändradetrafik ochomledningar avgenom

godstrafikkavsevärtinomsinökagenerellt kunnabedömsJärnvägen
problemdockkanavsnittvissaPånuvarande infrastruktur.förramen

iuppstå.handefter
Göteborg-sträckanbedömsbannåtetdelenkänsligasteDen varaav

dubbelspårdärtrafiknivåÖxnered. dennäradag ganskaär iHär man
bådegodstrafik påökadmedtorde kunna räknaManbehövs. en

Även Värrnlandsbanan österpåBergslagenNorrland.och påNorge
ingafinnsstomnätsplangällandeproblem uppstå. Ikan vissaKilom

1990-talet.underkapacitetökatiför investeringarmedel upptagna
närvarande fleraförgenomförsellergenomförtsharvägsidanPå

Lidköping-Trollhättan-områdetiringsobjekt, främstinvesttstörre
Valnäs-Inom motorvägsbyggetberäknasårVânersborg. ett par

finnsmedel intedärdärutöver,objektpåbörjas. AngelägnaSlottsbron
och i GötaDalslandsödra45 ifrämst riksvägpåbedöms finnasdag,i

älv-dalen.
förintresseharGöteborgsregionen stortTrafiksituationen i

GöteborgihamnamaviagårgodsmängderVänerområdet. Betydande
denökningstörre tungaNågonregionen.transiteras aveller genom

och miljösyn-trafik-frånmöjligbedöms därvägtrafiken inte vara
Göteborgs-nödvändiga iinvesteringar harStorapunkt. ansetts vara

långsiktigt skallmiljöproblemenochtrafik trafik-regionens system om
kunna bemästra;

endast utgörenkapacitetunderstrykas trafiksystemetsbörpet att
också konkur-Viktigt ärtrafikutvecklingen.förförutsättningamaav
snabbhet,pris,vadtransportmedelolikamellan upp-avserrensgn

läggning transportsystem m.m.av
6,4tillsammansVânersjöfarten och järnvägen transporterar ca

HäravVänerregionen.frånochgods tillårsbasispåmiljoner ton
för 2,9järnvägenochVånersjöfarten miljonerför 3,5 tonsygfgf

Iniljoner ton.
varit möjligtinteiÃIur lastbil har attpåmycket transporterassom

siffrorvissaredovisas5kapiteli utredningsarbete. Iklarlägga
Vänerregionenfrånochtilllastbilens utrikesangående transporter
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inom vissa branscher. Huvuddelen godstransportcrna väg ärpåav
dock över korta avstånd. Sammantaget väsentligttorde lastbilen ha
större godsmângder sjöfartenän och järnvägen. Begränsar man
jämförelsen till de längre avstånden torde skillnaden bli mindre.



49SOU 199173

VänersjöfartensförKostnader3

infrastruktur

Avsnittet i koncentrat

1990kr ârmilj.78,7kanalTrollhätteförDriftskostnadema var
Intäkternamilj. kr.91,8totaltdvs.milj. kr,13,1för Vänernoch
totalt 33,4tilluppgickfarledsvaruavgifter m.m.ochlotsavgifter

kr.milj.

ianläggningarnaunderhållochdriftfrämst avKostnaderna avser
Lotskostnademalotsning.ochi Vänernfarledemakanal,Trollhätte

ökat mest.denär post som

milj. kr,64,8totalt1990âr varavfrån statenErsättningen var
till Vänernsmilj. kr5,5ochkanalverkTrollhättetillmilj. kr59,3

seglationsstyrelse.

isbrytningen ärförkostnader genom-Sjöfartsverkets enStatens
underhållochdriftförKostnaden avkr.milj.14snittsvinter ca

milj.11,51990årdelkanalverkets cautöver varbroarrörliga
kr.

och VänernkanalTrollhättenettokostnad förtotalaårligaStatens
kr.milj.100genomsnitt 90itillberäknas -

näringslivetinfrastrukturtillhandahållsVänerstödet somenGenom
transportslagenmellankonkurrensenÖkadeDenanvända.kan

transportkostnadema.hållatillbidrar att nere

1980-taletunderminskathabedömsbetydelseVänersjöfartens
ökadedenochtransportbehovändradenäringslivetsgenom

transportslagen.mellankonkurrensen
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spelatSammantaget bedöms Vänersjöfarten ha viktig roll för0 en
regionens inriktningnäringsliv, med dess exportinriktadmot
tillverkningsindustri. åretruntsjöfartenEtablerandet viktig iav var
detta sammanhang.

3.1 Allmänt

Före år 1986 Vânersjöfarten inordnad i det allmänna avgiftssyste-var
sjöfarten.för Underskottet i driften Trollhättemet kanal och iav

Vänerns seglationsstyrelses verksamhet täcktes med medel från de
allmänna sjöfartsavgiftema, handelssjöfarten betalade.som

Genom beslut i riksdagen år överfördesett 1986 föransvaret
täckningen underskottet för kanalenVänem från handelssjöfartenav
till Det innebär riksdagen årligen fattarstaten. beslutatt stödetsom
storlek efter anslagsframstållning från kanalverketseglationsstyrelsen
och prövning i regeringen.

3.2 Trollhätte kanalverk kostnader och intäkter-

nedanståendeI tabell redovisas driftskostnader och driftsintäkter för
Trollhätte kanalverk åren 1985, 1989 och 1990.
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Personalkostnaderna utgör 23 driftskostnaderna. Kanalverketav
hade år 1990, omräknat till årsbasis, 170 anställda. Sedan år 1985 har
personalstyrkan utökats med drygt 1 årsarbetare. Personalkostnaderna
ökade 1985 1990 med i genomsnitt 11,4 % år. Sedan år 1980- per
har det totala antalet årsarbetare minskat med %.6 I personalstyr-ca
kan för år har1980 då medråknats den externa personal anlitadessom
vid slussningen. Huvuddelen personalen är knuten till driftav av
slussar och rörliga broar, underhåll farleden, lotsning.samtav
Ökningen underhållskostnadema beror bl.a.av på tillkomsten deav
s.k. Vänemiaxfartygen, vilket medfört större påkänningar på an-
läggningama.

Lotskostnadema inkluderar fr.0.m. 1990 även kostnader för
trafikledningen. Denna betjänar dessutom Vänern och år också larm-

beredskapsfunktion.och Lotskostnadema har ökat med i genomsnitt
14 % år sedan år 1985. Det beror bl.a.ca per på lotsningmera

antalet befälhavareatt är vid kanalengenom har ökat.som ovana
Minskningen farledsvamavgiftema beror främst andelen in-av på att

rikestrafik har ökat. För inrikes trafik inga farledsvaruavgiftertas ut.
Verksamhetsintäktema lotsavgifter, farledsvaruavgifter m.m.
utgjorde %33,9 de totala driftskostnaderna år Andelenav 1990. har
varit i oförändrad sedanstort sett år 1985.

Under åren 1972 1975 investerades 77 milj. kr i kanalanlägg-ca-
ningarna i samband med Vänern öppnadesatt för åretruntsjöfart.
Denna investering jämte vissa övriga investeringar milj.totalt 92ca
kr har avskrivits. Efter kanalombyggnaden har i runda tal 4 milj.3 -Årkr investerats år. 1989 hade kanalverketper statslån på 36,6ett
milj. kr, skall på 20 år.amorterassom

3.3 Vänerns seglationsstyrelse kostnader och-
intäkter

I nedanstående tabell redovisas driftskostnader och driftsintåkter för
Vänerns seglationsstyrelse åren 1985, 1989 och 1990.
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mellan 1985 och 1990 meddriftskostnaderna ökade årentotalaDe
ökning för kanalverket.iärår. Det14 stort sett somsammaperca

driftskostnadema.% totala AntaletPersonalkostnaderna 80 deär ca av
från 1985 till 26,5 år 1990. Perso-ökade 25anställda årsarbetare år

i genomsnitt 16,5period medökade undernalkostnadema samma
de ökat 17,7 år.Lotsningen ärår. mestposter peren av somper

förändrats. Antalet fartygtrafikens struktur harbl.a.beror påDetta att
Till delhar ökat. täcksvid Vänernbefälhavare ärmed enovanasom

lotsningen. Underskottet ifrånmed ökade intäkterkostnadsökningen
dock ökat.lotsningen har

perioden. Intäkternamed % underintäkterna ökade 27totalaDe
skäl i Trollhättefarledsvanravgiftema minskadefrån somav samma

oförändraddetfrån i närmaste årenErsättningenkanal. staten var
ökade den med 16 %.ochMellan 1989 år 19901985 år1989. ca-

driftskostnaderna täcks verksam-totalaandel deDen avsomav
%1985 till 52,1 år 1990.från 64,2 %sjönk århetsintäkter

investeringarna.regeldirektavskriverseglationsstyrelseVänerns som
sista1985 beror påhöga avskrivningen årjämförelsevisDen en

tjänstefartyget Polstjärnan.avskrivning för
med intäkterdel kostnadernaväsentligttäcks störreVänernI aven

kostnademakanalen blir höga,i kanalen.än Ifrån verksamheten
rörliga broarslussar,drift och underhållberoende påfrämst m.m.av

skñrgårdsmiljö medochkombinerad havs-utgördäremotVänern en
förhållande-egentliga farledskostnadema ärdenaturliga farleder, där

vis låga.

Övriga kostnader3.4

kanalverk och Vänernsverksamhet drivs TrollhättedenUtöver som av
isbrytning och öppnings-främstförfinns kostnaderseglationsstyrelse

sjöfarts-förkostnaderi första handbara broar. Det är staten genom
Även kostnadervissa harkommuneroch banverket.vägverketverket,

för broar.
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Isbrytni gn

Sjöfartsverket för i och i Trollhätte kanal.isbrytning Vänernsvarar
utförs dels isbrytare Ale och dels medlsbrytningen med verkets egen

Ävenbogserbâtar. arbetsfartyg Scandic används.inhyrda verkets
Ale är specialbyggd för Bogserbâtar hyrs inIsbrytaren Vänern.

hur isförhållandenaberoende på är.
Kostnaderna för isbrytningen varierar beroende vintramaspå

svårighetsgrad. vintrama har kostnadernaDe milda uppgåttsenaste tre
mycket kalla vintern 198687mellan 3 och 4 milj. krtill Denår.per

isbrytningen kr. En n0rmalvinter bedömskostade över milj.17
kosta prisnivå, 6,5isbrytningen milj. kr 1991 års14ca varav ca

bogserbåtama. Sjöfartsverketsför Ale och milj. förmilj. kr 8 krrunt
normalvinter milj.isbrytningsverksamhet 200totala kostar runten

kr.

Sjöfartsverkets specialbyggd för VänernAle ärBild 4 isbrytare
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Öppningsbara broar

öppningsbara broar,finns nioTrollhätte kanalälv ochI Göta varav
bemanning ochkräverjämvägsbroar.och Devägbroar tresex

förbroar.för vanliga Ansvarethögre änunderhållskostnadema år
banverket ochvägverket,mellan kanalverket,uppdelatdriften är

exkl.underhåll,drift ochKostnaden förGöteborgs kommun.
kostnaderKanalverketsmilj. kr.11,5kanalverkets del, år 1990 cavar
sannoliktårskostnadengenomsnittliga äravsnitt Deningår i 3.2 ovan.
vissahöga år.underhållskostnadema kanberoende påhögre, att vara

sammanfattningKostnader3.5 -

infrastruktur 1990årför VänersjöfartensnettokostnadematotalaDe
för normalvin-kostnadenharisbrytningeni tab. Förredovisas ll. en

ligga mellanbedömsnettokostnader.sammanlagdaDenter angetts.
krmilj. år.och 10090 per

infrastruktur år 1990,VänersjofanensNettokostnad förTabell 11
milj. kr

NettokostnadVerksamhet

kanal ochTrollhätte
64,8Vänern

. 14,0lsbrytning
11,5Oppningsbara broar

.

90,3Totalt
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tillstatliga stödetUtvärdering det3.6 av
Vänersjöfarten

utifrån sjöfartensskestödets värde måstedet statligabedömningEn av
iför utvecklingenVänerregionen ochinäringslivetbetydelse för

miljön.minstinteregionen,
näringslivVånerregionenskapitel dominerasframgått 1Som avav

stålindustriskogsindustri och j åmBasnäringamatillverknin
i denframför alltbetydelse,fortfarandehaft och harhar stor norra

tillverkningsenheter ärmycketInslagetregionen.och östra storaav
utsträckning. Trans-högi mycketProdukterna exporterasstort.

både intransport råvarorgällerDetportberoendet mycketär stort. av
fárdigvaror.och uttransport av

olja, kemikali-inleveranser råvarorindustrinsdelEn stor somavav
Sjöfarten har påVänerhamnama.tillskett med båtharoch veder

varit för-Priset harkonkurrensförmåga.goddessa transporter en
råvarubase-konkurrensfördelar för denharhållandevis lågt. Detta gett

Bergslagsregionen.berörd delVärmland ochfrämstindustrin irade av
jordbruket i Skaraborgsförbetydelseockså haVänersjöfarten bedöms

län.
näringslivsutvecklingenhaft förVänersjöfarten harbetydelseVilken

uppfattningsäkerhaomöjligt någondetVänerregionen äri att om.
har utgjorttill sjötransportertillgångensannoliktMen det är att en

industrin.transportintensivaframför allt denförtillgång tyngre
Trollhätte kanalfördjupadesochbreddades1970-taletbörjanI av

föröppnades Vänernâr 1974älv. Fr.o.m.farleden i Götaoch
isbrytare dessfinns sedanspecialbyggdför Vänernåretruntsjöfart. En

istationerad Vänern.
sjöfart medkontinuerlig någotmedmöjligtblev detHärigenom en

hafthaåretruntsjöfart bedömstilltillgångenfartyg. Just storstörre
takt medökat ihärav harBetydelsennäringslivet.förbetydelse

frekvens.med högsnabbaökade krav påföretagens transporter
underinte ökat. Dengodsvolymenhar den totala stegDäremot

efter sjunkaför några årmiljonertill1970-talet 4mitten attton,caav
Sjöfartenssedan dess.varit stabilnivåmiljoner3,5till ton, en somca

något mindre tidigare.äni dagnäringslivet bedömsförbetydelse vara
infrastrukturen. Detinriktatvarit och ärVänerstödet har mot

infrastrukturtillhandahållerinnebär konkret att staten somen



58 sou 199173

näringslivet kan använda. Det är generellt stöd bidrar tillett attsom
skapa goda ñrutsättningar för företagens utveckling.

Tillgång till sjöfart på Vänern har bidragit till öka konkurrensenatt
mellan de olika transponslagen. Därmed har näringslivets transport-
kostnader hållits flertalEtt företag har för mig framhållitstoranere.
detta Vänersjöfartens viktigaste insats för näringslivet i regionen.som

Sammantaget bedöms Vänersjöfarten ha spelat inte oviktig rollen
i regionens näringsliv, med dess inriktning tillverkningsindustrimot
med transportbehov. Etablerandetstora åretruntsjöfarten år 1974av

viktig i detta sammanhang. Betydelsen har förstärktsvar attgenom
Vänerregionen till vissa delar har regionalpolitiska problem. Vänersjö-
fartens betydelse bedöms dock allmänt ha minskat under 1980-taletsett
i takt med näringslivets ändrade transportbehov och ökad konkur-en

mellan transportslagen.rens
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överföringKonsekvenser4 avav

järnvägochtillVänersjöfarten väg

bedömningar i koncentratMina

% godsvo-ochbedöms mellan 10 20Vänersjöfarten nedLäggs av0
förs tillöverjärnväg. Restenmiljoner hamna på3,5lymen på ton

väg.

kväveoxider ökautsläppensjöfart beräknasalternativetI utan av
ökar frånKoldioxidutslåppen 20till 725445 i dagfrån ton.ton

till 43 000000 ton.ton

årligaDenmed år.öka 30 40beräknasOlyckoma på väg per-
milj. kr.till 15uppskattassamhällsekonomiska merkostnaden ca

Effekternamycket litet.påverkasFramkomligheten på vägnätet
riksväg 45.märkbara påblibedöms mest

del Vånertrañ-för dentillräcklig kapacitetbedöms haJärnvägen av
kapacitetsproblem uppstå påkandit. Dockbedöms gåken som

ökar.trafiksödra del, ävenNorge-Vânerbanans armanom

och vissa kanläggaseventuellt kommaföretag kanVissa att ner
regionennäringslivet iförTransportkostnademaflytta.komma att

intedockbedömssjöfartennedläggningtroligen. Enökar av
konsekvenser.regionalpolitiskadramatiskamedföra några

icke-sjöfartsaltemativet ärochsjöfarts-i utsläpp mellanSkillnaden
mängd godstill denliten, med hänsynanmärkningsvärt stora som

betydande mängderSjöfarten släppertill väg.skulle flyttas över ut
dessa.begränsañrinitiativ krävsKraftfullañroreningar. att
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4.1 Inledning

Jag har belyst konsekvenserna för miljö, framkomlighet, trafiksäkerhet
Vånersjöfarten läggs och flyttas över tilltransporternam.m. om ner

och järnväg.väg Analysema i denna del har utförts väg- ochav
trafikinstituteti Linköping. Vidare har regionalpolitiska konsekvenser
belysts, liksom behov investeringar i vägarjämvägar.av

Resultatet beror på antaganden transportmedelsval, färdväg,om
fordonstyp Antagandena är i flera fall osäkra. Målet ärm.m. att
åtminstone få bild konsekvenserna i olika avseenden.en grov av

Till grund för mina antaganden transportmedelsval ligger bl.a.om
de överläggningar och kontakter förekommit med ett ett stortsom

iiVänerregionen.antal företag Diskussion har också förts med SJ.

4.2 Förutsättningar

Läggs Vänersjöfarten ned kan räkna med mellan 10 och %20attman
godsvolymen på 3,5 miljoner år 1990 400 000 700ton 000av ca -

ton skulle föras till järnväg.över Resten bedöms hamna på väg. l
utredningen 600 000antas går jåmväg.att över på Tillton detta

100kommer 000 i dagton på järnväg tilltransporterasca som
Vänerhamn för vidarebefordran med båt. Detta gods fortsättaantas att

järnväg.gå på
Järnvägen bedöms öka sin volym i första hand på områden där

järnvägen har trafik redan i dag. Det gäller främst skogsprodukter och
i viss jordbruksprodukter.mån Här finns redan spåranslutningar till
kunder och fungerande hanteringssystem. Beträffande skogsprodukter
kan det gälla både tillmassaved Vänerbrukentransport ochav

färdigauttransport av varor.
Jämvägens möjligheter åt sig på nyaatt ta områdentransporter är

osäkra. Beträffande oljeprodukter har redan iSJ dagmer systemtrans-
till vissa inlandsdepåer. Detporter är dock tveksamt jämvägstrans-om
till depåema i Vänerhamnamaporter sig praktiskt eller ekono-vare

miskt är alternativ till dagens sjötransporter.ett Skulle sjöfarten läggas
är det osäkert det nuvarande distributionssystemet förner om

oljeprodukter över huvud blir kvar i Vänerregionen.taget En möjlig
utveckling är oljebolagen lägger sina iatt depåer Vänerhamnamaner
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inlands-från andramed biltransporterområdetförsörjeri ställetoch
försoljetransportemasannoliktdetbedömthar attJagdepåer. mest

till landsväg.över
från OtterbäckenochVänersborgs hamntillMalmtransportema

sannolikt flyttaskommerDe1990.250 000 år atttilluppgick tonca
zink- och blytrans-kusthamn. Förornlastning imedbil,tillöver

Zinkgruvan-integreratii dag går transportsystemettportarna, som
alternativ. malmenFöringetjämvägstransportOtterbäcken-Belgien, är

realistiska altemati-endadetfrån kusthamnbilAlloys ärVargöntill
koksdvs.Vargön,tillfrånövrigaocksågäller transporterDetvet.

ferrolegeringar.och
80 90överkommerbiltransportemaalltså att tabedömerJag att -

sjöfarten.nedläggningvidVänergodset% avenav
Ovannämndajärnväg.bil ochmellankonkurrenszonfinnsDet en

Skulle järnvägenhållet.andraellersig åtrörafördelning kan ena
oljebolagenoljeprodukterförerbjuda transportsystemkunna ett som

betydligt. Medökamarknadsandeljärnvägenskanintressantbedömer
för-angivnatillgängligt bedömsharutredningenunderlagdet ovan

rimlig.och järnvägmellan vägdelning vara
räknat medsjöfarten intetillalternativenbedönmingamaiharJag av

trafikEdet.Lilla Dennaälv söderi Götatill hamnarbåttrafiken om
läggssjöfarten Vänernpåälven ävenkvar pâfinnasantagitshar om

ned.
miljö,förkonsekvenserberäkningarnaförunderlagSom av

kartläggningminanväntsframkomlighet hartrafiksäkerhet och av
fördelningvaruslag ochgodsvolymer,vadVänertransportema avser

fördelats på vägharvarje hamnGodsmängdema ihanmarornland.på
vägval.gjortsharAntagandenfordon.ochjärnvägoch typ omav

godsantagits allt påhanterbara harberäkningarna attgöraFör att
kommer godsetverklighetenGöteborg. I atttillfrånväg transporteras

Östersjöhamnar blikan ocksåvästkusthamnar.olikafördelas på
komma gådel gods kan ävenEnVänergods. attvisstföraktuella

ianvända Göteborgbil eller tåg. Attmedkontinententilldirekt
fall blirvarjegenomsnittsvärde. Ihyggligtbörberäkningarna ettge

underskattade.knappastutsläppen
godsmäng-överflyttadedehuvuddelendeljärnvägensFör antas av

Återstoden faller påKarlstad-Kil-Göteborg.bananpåhamnadema
Kinnekulleba-ochGöteborgstambananVästraVärmlandsbanan, mot
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Fördelningen banor dock osäker. Vilken väljerpå är vägnan. man
bl.a. kapacitet banan och iberor på på tågen.

ökade lastbilstrafiken bedöms i huvudsak belasta riksväg 45Den
Vänern och riksväg 64väg E Vidareväster 3 öster Vänern.om om

godstrafiken öka bl.a. riksvägbedöms på 44 Götene-Trollhättan-
godsvolymenUddevalla. Huvuddelen väntas hamna riksväg 45.påav

4.3 Konsekvenser

Miljö4.3.1

Syftet med miljöstudien få uppfattningär hur utsläppenatt en om av
föroreningar skulle förändras vid överflyttning Vänertrans-en av

till vägjämväg. Kväveoxider NO kolväten, koloxid ochporterna
koldioxid har studerats.

För analyserna avgasutsläppen har, utifrån de förutsättningarav
modellanvänts är utarbetad inom ochväg-som anges ovan, en som

trafikinstitutet. tillDen hänsyn Vägarnas profil, hastighetsgränsertar
trafikintensitetoch och utsläppsmängder i olika fordon.typer av

Linjeföringen har uppskattats utifrån institutetspå vägnätet material
angående typvägar.

kunna beräkna avgasutsläppen den årliga godskvanti-För måsteatt
räknas till årligt antal Godskvantiteten harteten transporter.om

fördelats olika fordonsslag. Bedömning den genomsnittligapå av
lastvikten har grundats statistik från och trafikinstitutetpå väg- om
vilken fordon används för olika slags gods och hur myckettyp av som

fordonet genomsnittliga lastvikten inkluderarlast Den tomköming.tar.
frånSamtliga beräkningar 1990 förhållanden.utgår års Hänsyn har

förändringar fordonspark,inte tagits till reningsteknik ocht.ex. av
förkommande gränsvärden utsläpp.

järnvägens del har utsläppen beräknats förFör både dieseldrift och
eldrift. Utsläppen redovisats i intervall,har där den undre gränsenett

elproduktion med vattenkraft och den elproduktionövre med 100avser
% kondenskraft. Dieseldrift aktuell främst Kinnekullebananär på till
Mariestad och Lidköping. Utsläppen från järnvägen bedöms dock bli

jag bedömer dem försumbara.så små att som i
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utsläpp beräknas i alternativLastbilstrañkens och järnvägens två

beräknas för biltransportemanulägesaltemativ där utsläppenetto
och olika i kringregionenVänerhamnamamellan orter

Vänersjöfarten har lagts ned ochalternativ där transporternaett0
och enligt antagandena i avsnitttill järnväg 4.2.flyttas över väg

uppgifter tagits framtill nulägesaltemativet harkomplementSom om
material har hämtats frånemissioner.sjöfartens Detta rapporten

okt.TFH-meddelande 164, 1990utsläpp avgaser,Sjöfartens av
transportforskningsbe-bl.a.MariTerrn uppdragutförd AB på avav

kan jämföra utsläppenSjöfartsverket. Härigenomredningen och man
alternativ med enbartutsläppen isjöfartbiltrafik medfrån ett

vägjämvägstransporter.
kväveoxider,redovisas utsläpp bl.a.utredningMariTermsI av

sjöfart. Bl.a. har utsläppenfrån olikakoloxid och koldioxid typer av
beräknats.Göteborg och hamnar i Vänerntrafiken mellanfrån

omfattning,VänertrañkensUppgifterna från 1987.är år typer av
i utsträckning frånbedöms inte skilja sig något störrefartyg m.m.,

bör kunna användas.utredningenvarför siffrorna i dendagsläget,
bör siffrornaredovisas i tab. ManUtsläppen 12. notera att

trafiken till och frånutsläppbiltrafikens nuvarandeavseende avser
enligthamnama, ovan.
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Tabell 12 Utsläpp ton med och Vänersjøfan avrundarutan

Ämne Nuläge Utan
Biltran- Sjöfart Totalt sjöfart
sport

Kväveoxider 45 400 445 725
Koloxid 10 50 60 150
Koldioxid 2 700 20 000 22 700 43 000

Skulle Vänersjöfarten läggas och godset flyttas över till väg ochner
järnväg beräknas de totala utsläppen kväveoxider Öka från 445 tonav
till 725 Koldioxidutsläppen beräknaston. öka något från 22 700mer,
till 43 000 Annorlunda uttryckt utsläppenton. är i dag 60ca av
utsläppen i biltågaltemativ.ett

De totala kväveoxidutsläppen från biltrafiken i landet år 1987
uppskattas till 183 000 Sett i detta perspektiv ökningenton. ärca av
utsläppen inte Betydelsen blirstor. större relaterar till utsläppom man
i själva Viner-regionen. Vidare kan ökningen utsläppen bliav
betydande på vissa vägstråckor. Någon uppgift biltrañkensom
samlade utsläpp i regionen har inte varit möjlig fram iatt ut-
redningen.

Utöver utsläpp föroreningar kan andra miljöproblem uppstå vidav
Ökadeökad lastbilstrañk. Det kan gälla buller. problemt.ex. kan

förutses, främst i tätortema. Det bedöms främst gälla riksväg 45.
Avgasutsläppen från sjöfarten inteär obetydliga. i lastñmiågaMätt
skillnadenär mellan fartyg och lastbil.stor VänerfartygEttett en av

normal storlek lika mycket lasttar 100 lastbilar med släp. Mättsom
i utsläpp kväveoxid tonkm får dock delvis bild.per man en annan
Lastbilens utsläpp tonkm bedöms enligt nämnda utredningper ovan
från MariTerm AB 3 gånger fartygets.större än Annatvara ca
utredningsmaterial jag tagit del indikerar nämnda antagandeattsom av
är någorlunda riktigt.

Kortsiktigt kan räkna med skillnaden i avgasutsläpp mellanattman
bil och fartyg minskar, till bilens fördel. Teknik finns framme som
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fordonen.defrånävenutsläppen tungaminskakommerhand attefter
allsintereningsteknikbeträffandeutvecklingenhardelsjöfartensFör
förpotentialbetydandedockfinnssiktlängresnabbt. På enlikagått

tid innanlångdockkommer att taDet mani fartygen.reningsåtgärder
omfattning.störrei någonutsläppenfåkan ner

Trafiksäkerhet4.3.2

olycks-förnomialvärdens.k.ochtrafikdataochväg-hjälpMed av
olyckor,polisrapporteradeantalet somhartrafikmiljöerolikaikvoter

beräknats.vägnätet,berördadetpå1990inträffat årskullenormalt
ökadpåverkasolyckornahuruppfattning avfåFör omatt en

modellanväntsharVänersjöfartnedlagdgrund enlastbilstrañk på av
frånbl.a.utgårModellentrafikinstitutet.ochväg-framtagits avsom

olyckor,polisrapporteradeiöverrepresenteradeärlastbilarnaatt
föreolycksindexjämföratrafiken. Genom attiförekomstmedjämfört

trafiksäkerheteneffektenkanlastbilstrañkändradefteroch
430olyckskostnadengenomsnittligadenanvändaGenomberäknas. att
harolyckapolisrapporteradförprisnivåårs1990kr en000

beräknats.olyckornaökadedeförkostnaderna
detbedömsutredningenistuderatsvägnätetlångamildet 98På som
tillfordonskmmiljoner281frånökalastbilarförtrañkarbetettotala

medellerVänersjöfartalternativeti utanfordonskmmiljoner320ca
jagbedömer45 attriksvägpåfrämstvägavsnitt,vissaPå96.14ca
medökabedömsOlyckornastörre.blir calastbilstrafikenökningen av

olyckorår. Det40med 30eller engerolyckorår,707till l2,1 -
krår.milj.15merkostnad påsamhällsekonomisk cagenomsnittlig
ochberäkningarnaiolikade an-stegenframhållas attbörDet

beräkningarna.iosäkerhetschablonvärden storvändningen engerav

Framkomlighet4.3.3

ökarlandsvägtillfartygfrånöverflyttning transporterVid aven
ökadedenrestidenpåEffektenfordon. avmedtrafiken tunga

från års-utgårmodellmedberäknatshar somlastbilstrañken en
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dygnstrafik på olika vågavsnitt och genomsnittliga timflöden för
befintlig trafik och timflöde för nytillkommande lastbilstrañk.

I de flesta fall deär genomsnittliga timflödena i trafiken, ställda i
relation till vägstandarden, lågaså nytillkomna fordonatt inte medför

fördröjning.någon
En ökad lastbilstrafik medför helhet små restidsfördröjningar.som

Fördröjningens andel restiden ligger flertaletpå vägsträckor underav
promille. Tillspetsat uttryckt restidsökningamamotsvararen ett extra

snöväder vintern.på Det är endast riksvägpå 45 Dalslandgenom som
det blir någon fördröjning värd nämna. I övrigtatt bedöms den
nyskapade lastbilstrafiken inte nämnvärt påverka framkomligheten.
Den samhällsekonomiska kostnaden bedöms till drygt 130 000 krår.

järnvägensFör del bedöms nedläggning Vânersjöfartenen av
tillföra 0,4 0,7 miljoner gods, fördelat iton huvudsakca på Norge--
Vänembanan Karlstad-Kil-Göteborg, Värmlandsbanan, Västra
stambanan och i viss mån Kinnekullebanan.

Ett tillskott från Vänern i denna omfattning innebär från kapacitets-
synpunkt inga större problem vad gäller Norge-Vånerbanan, om
utgångsläget år enbart dagens trafik. Det kan då bli fråga å tvåettom
tåg ytterligare dygn. Skulle Norgetrafiken öka och trafikenper även
i övrigt öka måste dock utbyggnad dubbelspår påbörjas underen av
l990-talet. Ett eventuellt tillskott Vänertrafiken skulle då ytterligareav
markera behovet sådan utbyggnad.av en

För övriga sträckor bedöms kapacitetsproblem på grund av
eventuellt tillskott Vänertrafik inte uppstå.av

4.3.4 Regionalpolitik

De regionalpolitiska konsekvenserna nedläggning Vånersjö-av en av
farten kan beskrivas på följande sätt

bortfallEtt sjöfarten innebär sannolikt de genomsnittligaav att
transportkostnadema ökar konkurrensen bliratt mindre.genom
Företagens kostnader ökar, vilket kan påverka konkurrensmöjligheter
och lokaliseringsförutsättningar.

Vissa större företag i regionen år starkt beroende sjöfarten för sinav
verksamhet. Det är svårt få någon klar bildatt konsekvenserna vidav
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har regel inte haftsjöfarten. Företagennedläggning somaven
alternativ.dettaanledning övervägaatt

i regionen, Vargön Alloysmalmbaserade företagenbådaDe stora
båda företag medVieille Montagne i Zinkgruvan ärochAB ett stort

använder sjötransportersjöfarten. Alloys nästanberoende Vargönav
hamn gick 250 000 malm,uteslutande. Till och från Vänersborgs ton

harVieille lagtfärdigprodukter 1990. Montagnekoks och år ner
via Otterbäckens hamn.kostnaderbetydande pä transportsystemett

bortfall sjöfarten innebära betydandeföretagen skullebådaFör ett av
konkurre iskraftenAlloys kan äventy-kostnadsökningar. För Vargön

ras.
mindre företagtalat med harföretag utredningendeAv ett par

innebära nedläggningnedläggning sjöfarten skulleuttalat att enaven
verksamheten bliflyttningdel fall kanverksamheten. I en avenav

aktuell.
alternativornstruktureras. Ett tänkbartOljebranschen kan komma att

oljedistributionen sköts från andraläggs ochVänerdepäemaär att ner
Åtminstone Oljebranschen harföretagen inomde störredepâer. ett av

kan drivas vidarei Karlstad inteverksamhetenuttalat utanatt
sjöfarten.

bli aktuella bland företagförändringar kan också kommaVissa att
flera företagjordbrukssektom i Skaraborgs län. För utgörinom

viktig förutsättning. Jordbruketvia Lidköpings hamnsjötransporter en
industrin kopplad tilljordbruksbaserade är näradelar denoch av

Vänersjöfarten.
iVänersjöfarten, synnerhetskogsindustrin harföretag inomFör

förse industrinför medbetydelse framför allttidigare, haft attstoren
kostnader. Skulle sjöfartenkemikalier till lågaolja,råvaror m.m. --

fortbestând ellerverksamhetenskostnaderna,falla bort ökar men
påverkas knappast.lokalisering

viktigtid varit delsjöfarten under långharSammantaget aven
för näringslivetshaft betydelseinfrastrukturen i regionen och den har

Samtidigtdock minskat.och utveckling. Betydelsen harlokalisering
transportförsörjningenjämvägamas betydelse förochhar vägamas

dramatiskanedläggning sjöfarten medför knappast någraökat. En av
eventuellt kommaregionalpolitiska konsekvenser. Vissa företag kan att
Efter hand kommerkomma flytta.och vissa kanläggas attner

sig till transportstruktur.troligennäringslivet att en nyanpassa
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4.3.5 Sammanfattande bedömning

Konsekvenserna nedlagd Vänersjöfart bedöms bli störst förav en
miljön. Utsläppen kväveoxider, koloxid och koldioxid bedöms ökaav
till i runda tal det dubbla jämfört med i dag.

Även beträffande trafiksäkerhet bedöms påtaglig effekt uppstå.en
De samhällsekonomiska kostnaderna för ökade olyckor beräknas till

15 milj. krâr. Däremot pâverkas framkomligheten på vägnätet inteca
i någon högre grad. Effekterna bedöms bli märkbara riksvägpåmest
45. Här kan vissa investeringar behöva tidigareläggas. Järnvägen
beräknas kunna klara de trafikökningar bedöms aktuella försom
järnvägens del. Kapacitetsproblem kan komma uppstå på Norge-att

södraVänerbanans del, även trafik ökar.om annan
Beträffande miljökonsekvensema är det enligt min mening an-

märkningsvärt skillnaden mellan sjöfarts-att och icke-sjöfartsaltema-
tivet inte är större, med hänsyn till den relativt godsvolymstora som
skulle flyttas över till våg. Detta beror främst de högapå emissionema

sjöfarten.i
finnsDet få skäl sjöfartsnäringen frivilliganta påatt väg kommer

förbättra situationen tillräckligtatt snabbt. Enligt min mening måste
därför kraftfulla initiativ gärna i samarbete medtas, övriga nordiska
länder, för minska sjöfartens utsläppatt förorenande ämnen. Dettaav
arbete måste drivas med kraft på det internationella planet.
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transportbehovNäringsliv och5 -

förutsättningarVänersjöfartens

koncentratibedömningarMina

bedömsKristinehamnochKarlstadtillOljetransportemaO
vidfasthålleroljebolagenstabila, förutsatttämligen attvara

sjötrans-förkostnadernaochdistributionsstruktur attnuvarande
påtagligt.höjsinteporterna

ochgödningimporten75%förVânersjöfarten avavsvarar
konkurrensbetydandefinnslän. DetSkaraborgstillfodervaror en
jordbruks-desjöfarten ärfördel förTill attjämvåg.ochvågfrån

sjötrans-anpassad tillvälärhanteringsapparatföretagensbaserade
port.

Vänern.stabila påbedömsoch kokstransportemakol-Malm-, vara
ochvisavi vägkonkurrensfördelarfortfarandesjöfartenharHär

malm-systemtrañk medigjortsharinvesteringarStorajåmvåg.
Otterbäcken-Belgien.koncentrat

skogsprodukter.förbetydelse transportharVånersjöfarten stor av
landtransportema.frånkonkurrensskarpmycketfinnsHår en

konkurrensförmåganväl,stållningamahållithittillsharVänern men
och förmågankostnadsnivå attmedhängerframöver samman

transportsystemet.förnya

förfrämstsjöfartenanvänderstålindustrin oversea-ochJåm-
VänernOmVånem.påfinns ävenVissa transportertransporter.

måstedestinationernaeuropeiskadeandel påsinökaskall kunna
enhetslaster.medutvecklaochturtätheten systemökaman
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Oli eprodukter5.1

enskildaOljeprodukter utgör det viktigaste godsslaget i Vänersjöfarten
tredjedel totala godsvolymen.den Oljeproduktemamed nästan en av

eldningsoljor.bensin, diesel- och De kommer i huvudsakutgörs av
från rafñnaderiema i Göteborg. Karlstad är största mottagarhamn med

halv miljon följd Kristinehamndrygt med nämnare 21 000ton,en av
i södra har ingenHamnama Vänern nästan oljetrañk.ton.

oljebolagen i landet har likartatDe distributionssystem.ettstora
rafñnaderiema produkterna med båtFrån går till depåer ärsom

spridda landet. Till inlandsdepåer järnväg.över några används Från
distribueras bildepåer produkterna med till kunderna. dedessa Tre av

oljebolagen har i Karlstad och ljärde Kristinehamn.depå istora ett
Åmål.ñnns i Mariestad, Lidköping oljebolagMindre depåer och De

utredningen haft kontakt med sjöfarten avgjortär detattansersom
ändamålsenligabilligaste och den dis-transportsåttet medmest

tributionsstruktur idag.gällersom

Oljetankem mf Forsvik,Bild 5 lastkapacitet i kanalen 0503
oljeprodukter, främstFartyget mellanton. transporterar

och Vånerhamnama.Göteborg
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troligtintedet nuvarandened är attVänersjöfarten läggasSkulle
kommer behållas.Vänerregionenmellanlagring i attmeddepåsystem

Vänerdepåema ochläggeralternativ ärtänkbart attEtt att nerman
Göteborg och från inlands-frånbilmedstället skötsidistributionen

haroljeföretag alldeles klartEttVänerregionen.anslutning tillidepåer
uppfattning.denna

tilljämvägstransporter depåermedsjötransporterersätta t.ex.Att
ellerekonomiskt praktiskt för-sigintetordeKarlstadi varevara

delaktigt.
konkurrenskraftigastärsjötransportbil-därmellanGränsen resp.

Oljetrafrken till framför alltiförskjutits Vänern.tycks ha norrut
ingen omfattning.har i dagMariestadtillLidköping även stormen

frånbiltransport Göteborgdärligger i gränszonenSkaraborgs lân t.ex.
tänkbar.direkt till kund är

inteöka detär uteslutetför sjötransportemakostnadernaSkulle att
södra Vänern. Däremotfrån tycksförsvinneroljetransportema

i dagslägetKristinehamnochtill Karlstadsjötransportema vara
nuvarande volymerförändring kanstabila. Någon störretämligen av
nuvarande distributions-vidoljebolagen håller fastlängeinte såses,

sjöfartenför intekostnadsläget ändrasFörutsättningenstruktur. är att
påtagligt.

5.2 Jordbruksprodukter

Vänersjöfarten bestårjordbruksprodukter i iTransporterna av
och foderråvara.huvudsak import gödningsmedel Vidareavav

spannmål. delen går tillfrånDen största transporternaexporteras av
Skaraborgs län med Lidköping hamn.störstasom

hemjordbruksbaserade företagen i Lidköping år 1990 drygtDe tog
gödningsmedel foderråvara. dennaoch Av mängd300 000 ton

96, medtransporterades eller 75 Vänerfartyg.223 000 ton, ca
och jämväg. GödningenResterande 85 000 fördelades mellan vägton

områdena däromkring.distribueras till jordbruket i Skaraborgs län och
används foderindustrin.Foderråvaran av

sparmmål.Jordbrukets består De exporteradeuttransporter av
överskottet kring 000 300 000 tonår,mängdema varierar 200 -

År Vänerfartygberoende skördeutfallet. gick 82 000 medpå 1990 ton
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från Lidköping Mariestad. Kringoch 100 000 200 000 medgårton-
bil till Uddevalla skeppas därifrån.och Exporten via Uddevalla gärut
i allmänhet större fartygmed väsentligt än de igår Vänern.som

Sjöfarten beträffande jordbruksprodukterbedöms förutsattvara mer
konkurrens järnvägfrån ochväg än beträffande oljeproduktema.
Sjöfarten kan undervägskostnad,erbjuda lägre lasthantering ochmen
för- och eftertransporter förtar del sjöfartens transportkostnads-en av
fördel. bilen har tagitFramför allt åt sig marknadsandelar, men
eftersom placerade i hamnamalagren det naturligt utnyttjaär är att
sjöfarten möjligt.så långt det är

Till fördel de jordbruksbaseradeför sjöfarten är företagen främstatt
i Skaraborgs byggtlän har hanteringsapparat välärupp en som
anpassad till sjöfarten. och biltransportJämvägs- investeringar.kräver
Sjöfarten förutsatti fördelar,dag priserna konkurrenskraf-ärattger
tiga och servicegraden hög.

Sammantaget Vänersjöfartenhar stark ställning beträffande jord-en
bruksprodukter. Totalmarknaden för jordbruksproduktertransport av
torde dock finnsinte öka. Snarare risk för minskning, beroende på
förändringarna jordbruket.inom Sjöfarten bedömspå Vänern
fortfarande ha möjlighet hävda sig. Den dock starkt konkurren-äratt

och priskänsligheten torde betydande. Sjötransporternassutsatt vara
kostnadsnivå ihanteringen hamnamaoch avgörande faktorer förär
konkurrenskraften.

5.3 Malm, kol och koks

Malmtransportema krommalmbestår till ferrolegeringsverket iav
Vargön Vänersborgs hamn och zink- och blyslig från Zinkgruvan
Otterbåckens hamn till Belgien. Malmen till kommer bådeVargön
från europeiska och länder. Den malmentransoceana transoceana
kommer fartygregel med till Uddevalla, därefter medoch gårsom
bil. Totalt transporterades år 1990 250 malm slig på000 ochtonca
Vänern och kanalen.

Kol- och kokstransportema igår huvudsak till ochVänersborg
Lidköping och bl.a. vidanvänds produktionen ferrolegeringar ochav

År 1990 transporterades 200 000 Tillsammanscementvaror. ton.ca
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för godsvolymenmalm och kolkokstransportema %13casvarar av
i Vänersjöfarten.

förädladZink- och blysligen malmkoncentrat. Be-är en vara
i med kom-tydande investeringar har gjorts ett transportsystem en

lastbilstransport-sjötransport, fartyg.bl. med specialbyggdabination a.
ligga kvar framöver. Malm-bedöms på Vänern ochDessa transporter

jämvägs-koltransportema konkurrensutsatta. Bil- ochär ävenmer
under vissa förutsättningar alternativ.kantransport ettvara

Sjöfarten har beträffande malm- och kolkokstransporter generellt
stark ställning och har konkurrensfördelar andrasett gentemoten

transportslag. Sjöfarten har i utsträckning behålla dessakunnatstor
ökadallmänt starkt konkurrens från våg ochsetttransporter, trots en
fartygbulkfrakter har utvecklats eller mindrejärnväg. För ärsom mer

försjälvlossande och inte kräver någon assistans från landstörresom
finns få fartyg självlossningsut-lossning lastning. Dockoch med

i Vänern. Jag bedömer Vänersjöfarten harrustning kan gå attuppsom
behålla nuvarandemöjligheter volymer, förutsatt kost-goda att att

påtagligt.inte förändrasnadsläget

Bild 6 Ms Olivier. Bulkfartyg för bl.a. lastför-malmtransporter,
imåga Vänern 3 900 Fartyget systemtrañkigår bl.a.ton.

med malmkoncentrat mellan Otterbäcken Belgien.och
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Skogsindustrin5.4

Inledning

skogsindustri miljonerSvensk 14 tonexporterar runt massapapper,
Distributionskostnadema 5 %på är 10och trävaror år.ett runt av-

därförkostnaderna. har hårttotala Skogsindustrin påde attsatsat
effektiva utnyttjas både sjöfart,Härbygga transportsystem.egnaupp

och bil.järnväg
successivtför Andelen harSjöfarten %60 exporten.runtsvarar av

1960-talet. tycksfrån över % i De årenminskat 80 slutet senasteav
beroende flera företagvolymer ha påstabiliserats, bl.a.sjöfartens att

Kånnetecknande för sjöfarteni sjötransportsystem. ärinvesterat nya
mycket låga undervägskostnaden.den

järnväg och bil. Lastbils-fördelas i mellanlikaResten stort sett
Lastbilen konkurrerar intehar efter hand vunnit terräng.transportema

leveranssäker-hand med priset snabbhet, tätaförsta medi turer,utan
Vidhelhet kunden.och hög servicenivåhet gentemot ensom

% kostnadernafrån bruk till 30kund endastsjötransport år runt av
hanteringskostnader.själva fartygstransporten.till ärRestenknutna

och pappersindustrinMassa-

Vänerregionen.omfattning ioch pappersindustrin harMassa- stor
ochproducerades miljonerårTotalt 1990 1,9 ton papper.massaca

föranläggningar Skoghall tillsammansABs i ochGruvönStora svarar
massa-miljon olika företagen inommassapapper. Detonrunt en

pappersindustrin redovisas karta 6.och deras påproduktion
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kontaktats i utredningsarbetet. tabellenSamtliga Iföretag har
ochproduktionsammanfattas export.

pappersindustrinTabell och 199013 Massa-

Produktion, AndelOmråde utanförAntal Export
%Skandinavienföretag ton export,

DalslandGöta
55474 000 000älv-dalen 2607

Värmland och
Skaraborgsnorra

73435 050 000000lån l l8

69909 000l 000 310Totalt 15 l

till ländermiljonerproduktionen 1,3den totalaAv tonexporteras ca
harVårmlandsindustrin%.Skandinavien, dvs. närmare 70utanför en

älv-dalen.i DalslandGötaföretagenhögre exportandel än

följandeframgårtransportmedelpåFördelningen exporten avav
tabell.

SkandinavienutanförTransportmedel för till länderTabell 14 export

Andel, %Volym,Transport- ton
medel

38494 000Båt
33000Bil 430
29386 000Tåg

100000Totalt l 310
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Sjöfarten har den största volymen, 38 %. Grovt harsett trans-ca
portslagen 13 exportvolymen. l bilvolymen har då inräknatsca var av
även det gods går med trailer via Nordsjö- och Tysklandsfär-som
joma. Skulle dessa volymer föras till sjöfarten blir dess andel högre.

Transporterna med fartyg sker flerapå olika sätt. Ca 400 000 ton
74 % går via Vänern. Ca 15 volymenut runt 100 000 ton gårav
med bil eller till kusthamntåg för omlastning till fartyg. Vänervo-Av
lymen lastas hälften i Göteborg för vidare medca transportom

ÅterstodenNordsjötäija till England och kontinenten. går med
linjetrañk från Vänern direkt till utrikeshamnama. del dennaEn av
trafik är systemtratik med skogsprodukter till Tyskland.

Bild 7 Lastning pappersprodukter i Karlsmds hamn. Fartygetsav
kran används. Den år vakuumteknik,utrustad medegen

vilket innebär hantering godset.en varsam av
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Billerud kunden beträffandeStora AB är den störste papperspro-
sinaBillerud använder bil och järnväg fördukter. både båt, uttrans-

tillProdukterna och Skoghallkörs med bil från Gruvönporter.
linjetrafikVänerterminalen i Karlstad. Därifrån de både medgår

medför vidare befordrantill Europa och med båt till Göteborgdirekt
veckan. DennaNordsjöfärja. till fyra dagar iFartygen Göteborg går

bygger påför Systemetdel nyhet Vänern.ärtransportsystemetav en
Väneitrañk ochsammankopplingoch ochenhetslaster täta avgångar av

Nordsjötrañk.
630Vänersjöfarten transporterade 1990 000år ut ton papper,ca

ñljt365för 000och trä. Pappersprodukter stod ton,merparten,massa
tråfiberskivor 30och180 000 53 000träsågat tonton, camassaav

tillmassaved med båtVidare kom 000år 1990 223000 tonton. ca
tillkemikalierolja ochKarlstads hamn. kommerfrämst Till detta

skogsindustrin.
Transoceansk vedråvaraved.Billerud denär största importören av

ñr vidareUddevallamed fartyg tillimporterats transporthar stora
medKarlstadved tilltill Vänern. ryskStora mängdermed tåg tas

Englandkontinenten ochfrånVedråvara importeras ocksåryska båtar.
viktig returlast.linjefartygen till utgörVedenmed Vänern. en

tillför importerasved kostnadenKontinental bår knappast attensam
med västerländskaSverige fartyg.

marknaden ochdelimporterad tillMängden berorvedrâvara stor
kraftigt under 1980-Ökadeipå råvara Sverige. Vedimportenpriserna

sannoliktgick Nedgången är1990.betydligttalet, årmen ner
importeraskonjunkturbetingad. kommermängderHur attstora som

ha säkeroch någonVänersjöfartens svårtframöver andel är att upp-
ållaundersannolikt importerasLövmassavedfattning kommer attom.

förhållanden.

Sågat trä

sågadeVånerregionen 850producerades 0001990årI tonrunt
exporterades länder utanför60 %, tillCa dvs. 500trävaror. 000 ton

del järnväg.Skandinavien. Det lastbil. En medgårgår påmesta
destinationerna i ellerEuropaantingen tillGodset direkttransporteras

västkusthamnar ñr med båt. Ca 180 000vidare befordrantill ton,
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främstvia Vänern,med båt frånskeppas%eller 35 utexporten,av
BelgienHollandochStorbritannienKarlstad. årKristinehamn och

vanliga destinationer.
hyvlattorkat ochär träförädlad produkt. Träet utgörSågat trä är en

känsligt ñrdärför skadorproduktionen. är ochdel Träetstor aven
försiktigt.hanterasmåste

villkunder. Manmindre portioneraregelSågverken har mångasom
vill vidareManornlastning. hatill kundenrätt volymer utan ettut

förhållandenkontinuerligt flöde lager. Dessautan stora gynnar
och godsetomlastningar år skyddat.lastbilstransport. undvikerMan

Lastbilen har därförKunden får sina i åt gången.små postervaror
successivt ökat sin marknadsandel.

sjötransportFlera sågverk inte använder frånVänern attansersom
alternativ förVänerhamnar kan intressant tilltransportettvara

förutsättningar uppfyllas.Europa. Men då viktigamåste nâgra Man
kunna i sågverket.vill lasta virket i container hemma Godset kanen

då fördelas olika kunder från början. Lastbåraren går sedan obrutenpå
minstdirekt till kund. erbjudasAvgångar kunna imåste gången

veckan. Kostnaden för sjötransporten sänkas. Framför alltmåste måste
kostnaden för hantering i hamn bli lägre.

Skogsindustrin avslutande överväganden-

skogsproduktområdet mycket hårdPå har Vänersjöfarten konkur-en
från landtransportema. liggerDet alternativ närmast tillrens som

hands bil ellerår regel produkterna med tåg till väst-att tasom
Ävenkusthamn för där biltransportlasta till båt. direkt tillatt om

kontinenten alternativ.är ett
största bilkvantitetema i Vånerregionen tillDe Europa går som

returlaster med utländska del utnyttjasbilar. Till bilarstor som
kommit till Sverige importvaror bilindustrin,med till och bilar som

ivarit Norge. Härigenom priserna Underkan år har1991pressas.
importvolymema till bilindustrin sjunkit. har blivitDet svårare fåatt

i bilar och priserna har ökat. Denna transportutbud årtag typ av
vanlig Syd-i och Västsverige, och innebär ökad konkurrens både för
jämvägs- och sjötransporter.
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Å Vänersjöfartensandra sidan har skogsproduktertransporter av
stabil. En produktutvecklingvarit anmärkningsvärt har skett, bl.a.

Billeruds systemtransporter.genom
med denMan kan räkna skogsprodukterknappast totala volymenatt

Vânerregionen kommerproduceras vadi öka. I mån Vånemattsom
öka sinkan eventuellt trafikbehålla lyckasoch beror på hur attman

hävda konkurrens. Densig i hård fortsatta konkurrensñrmåganen
vilkaberor både och påkostnader kan erbjudapå transportsystem man

kunden.

stålindustrin5.5 Järn- och

i VänerregionenJärn- och stålindustrin omfattar följande större
företag

Ort TillverkarFöretag

Hagfors verktygsståLstångstålUddeholm Tooling AB
Uddeholm Strip Steel

precisionsbandstâlMunkforsAB
BjörneborgBjörneborgs Jemverk maskinbearbetat tungt

smide
Degerfors varmvalsad plåtABAvesta
HälleforsOvako Hellefors stål och trådAB

kontaktats angående produktion ochföretag harDessa transport-
i kontaktats.har SSAB Borlängemönster. Dessutom

stålindustrin i regionen producerade 000och 1990 334Jäm- ton.ca
exporterades 96 till länderdenna volym 230 000 nämnare 70Av ton

fördelades följandeutanför Skandinavien. Denna volym på trans-
portslag
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Tabell 15 Transportslag för till länder utanför Skandinavienexport

Transportslag Volym, ton Andel, %

Järnväg 98 000 43
Bil 68 000 30
Båt 64 000 27

Totalt 230 000 100

Av volymen båt skeppadespå 6 00 ca 9 96ton via Vänerhamn.ca
Till detta kommer betydande volym från SSAB i Borlänge,en som
använder Vänern För vissa transporter.

Järn- och stålindustrin använder sjöfarten i första hand för trans-
och till England.porter Till Europa använder sig ioversea man av

första hand bil och järnväg. Godset med Vänerfartygen främstgår till
England.

Produkternas ñrädlingsgrad har generellt ökat. har ingaMansett
lager i utlandet produkterna skallutan direkt till kund, regelsom
i mindre åt gängen. Företagenposter ställer ökade krav på trans-

snabbhet och turtäthet.portemas Detta gäller inte alla transporter, men
mönstret framträder tydligt i kontakter med företagen. Denna
utveckling framför allt biltransportema, åtminstone så längegynnar
avstånden inte är för långa.

Vissa företagen importerar insatsvaror, framför allt skrot, viaav
Vänerhamnar. Här upplevs sjöfarten intressant, eftersom kravenmer

snabbhet,på tidspassning och leveransstorlekar inte lika högaär som
för tärdigvaror. En del skrotimporten har avvecklats i sambandav
med nedläggningen stålverket i Hällefors.av

Den nuvarande linjetrañken till främst England upplevs företagenav
fungera mycket bra för de volymer går där. Vissasom nu av
företagen har övervägt Vänern även ñr ytterligare volymer. Min
bedörrming är Vänersjöfartenatt måste kunna erbjuda lägreen
kostnad, tätare avgångar och enhetslaster skall kunna ökaom man
volyrnema avgående gods. Möjligheterna till detta sinhänger i tur

med bl.a. vilket underlag i övrigt finnssamman ñr trafik.sådansom
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5.6 Sammanfattande bedömning

Vänersjöfartens godsvolym har legati nivåpå denstort sett samma
IO-årsperioden. Dock har Vänersjöfarten fortfarandesenaste storen

betydelse för regionens Industriberoendetnäringsliv. i regionen är
fortfarande Skogsindustrin har omfattning i regionen.stort. stor
Industrin starktär exportinriktad. Vänersjöfartens viktigaste uppgift

Ävenförse industrin med råvaror. oljetransportema har betydelseatt
sammanhang.i detta jordbruksbaseradeJordbruket och den industrin

länSkaraborgs äri nära kopplad till Vänersjöfarten.
knappast troligtär industrins utveckling iDet Vänerregionen kanatt

grund för någon intransportutgöra expansion råvaror. Inteav av
jordbruketsheller utveckling bedömas underlag för ökadekan ge

Fördelningen mellan olika transportslagtransporter. transporternaav
främst kostnadseffektivitetpå och vilka transportlösningarberor som

erbjudas. Vänersjöfartens konkurrensförmåga beror hurkan på
kostnadsbilden utvecklas grad kan kundan-och i vilken utvecklaman

transportlösningar.passade inte minst hanteringen igällerDet
hamnama.

harSjöfarten traditionellt varit konkurrenskraftig beträffande
oljeprodukter och lågförädlat bulkgods. Dessa godsslag utgör den

delendominerande intransportema. Vänersjöfarten håller fort-av
ställningarnafarande ganska fråga sådanaväl i transporter.om

består färdigvaror från iUttransportema i hög grad industrinav
Främst är detregionen. skogsprodukter. Sjöfarten härär förutsatt en

frånkonkurrensstark landtransportema. Produkterna har blivit mer
förädlade och högvärdiga ställs hanteringen, bl.a.krav påoch större

undvika skador. mindre sändningsstorlekarför vill haFöretagenatt
Andra faktorer prisetoch går ofta kund. ändirekt tilltransporterna

blivit viktiga beträffande transportmedel. snabbhet,har val av
leveranssäkerhetturtäthet, hantering viktiga konkur-flexibel äroch

rensmedel. Detta har bl.a. bilen har tagit siginneburit åtatt trans-
på långaäven avstånd.porter,

harSjöfarten utvecklinggenerellt med effektivaredennamöttsett
ochhantering Traditionell linjefart trampfartochtransportsystem.nya

kompletterats Enhetslasttekniken harmedhar systemtransporter.
Fârjesjöfartenutvecklats. destarkt decennierna,har utvecklats senaste

kombinerar landtransportenssjötransportens och fördelar.där man
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och verksamhetenutvecklats harhari hamnamaHanteringssystemen
till dennaocksåharVänersjöfarten anpassatseffektivare.blivit

utveckling.
knappastVänerfraktema âr trolig.totaladeökningstörreNågon av

konkurrensökande medochstarkhakommerSjöfarten att en
för Vänersjöfartenriskerbetydande attfinnslandtransportema. Det

totalaför den dvs.sänkas transporten,Kostnadengods. måstetappar
till och frånmedkombinationi transporter samtsjötransporten

kundanpassadeutvecklingfortsatti hamnama. Enhanteringen av
storlek.godsvolymensföravgörandetransportlösningar är
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6 Vänersjöfartens iroll europeiskadet

transportsystemet

Mina bedömningar i koncentrat

Förutsättningarna för sjöfarten mellan Sverige och de västeuro-0
peiska hamnarna påverkas bl.a. framkomligheten våg järnvägpåav

kontinenten, och främst i Tyskland.på

Trafiken på de västtyska ökademotorvägama mellan 1985 och
med % Kapacitetsproblem1989 7 år. finns hållpå många påper

Elbetunneln exempelvägnätet. är på kritisk punkt.en

nord-sydliga jämvägslinjema högt förDe är utnyttjade. Problem
finns främstSkandinavienområdet i Hamburgområdet. Genom

nybyggda sträckor och bättre tågstymingsteknik kommerm.m.
kapaciteten öka.dock att

Beslut har fattats omfattande utbyggnad infrastrukturenom en av
mellan och Tyskland.västra östra Det ochgäller både väg-
jämvâgsinvesteringar. kanalsystemetAven skall byggas ut.

öst-västliga ñrbindelsema kommer DärefterDe prioriteras.att
kommer de förbindelser Skandi-utgör del EG-nätet.som en av
navien-förbindelsema bedöms ha lägre prioritet.

kan räkna med betydande problem närings-Man för det svenska
till och Tysklandlivets 1990-talet. Detundertransporter genom

främst innebäragäller vägarna. Detta bör förfömtsåttningamaatt
sjöfart Sverige förbättras.Västeuropa-

viktigasedan lång tidKanalerna är transportleder i Europa.
för % godstransportarbetetDe 20 Västtyskland.i f.d.svarar av
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snabbt koppla med inlandssjöfartenkustsjöfarten ärAtt samman0
Äveninte möjligt. kombinerade kustkanalfartygdet finns harom

kusttonnaget och inlandstonnaget olika inriktning. Ett utvecklings-
arbete för harmonisera kanalstandard fartyg.pâgår ochatt

Framkomlighet6.1 på vägjärnväg i Tyskland

Trañksituationen i betydelse för det svenskaTyskland har stor
näringslivet. Sverige Tyskland. Vidarehar marknad i ärstoren
Tyskland viktigt svenska produkter tillgenomfartsland förett resten

Europa.av
västeuropeiskaFörutsättningarna för sjöfarten mellan Sverige och de

påverkas bl.a. förframkomligheten väg jämvägstranspor-hamnama av
kontinenten.påter

Framkomligheten för därföri Tyskland harvåg jämvägstransporter
uppdrag Transportforschung imitt studerats GmbHTFK-VTIpå av

VånersjöfartensHamburg. förutsättningari europeiskt perspektivett
belysts MariTennhar AB.av

Lastbilstrañken från Västsverige till kontinenten har ökatSyd- och
Även godstrañken ökat, likakraftigt. har inte mycket.järnvägpå men

totala godstransportema fördubblades mellanvägjåmvåg nästanDe
och1980 1990 diagram. Trafikense nedanstående gåråren som

NordtysklandÖstersjökustenantingen med färja ellerregel till genom
tillDanmark Tyskland.
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till kontinentenVästsverigeochSyd-från2 TransporterDiagram

VÄSTKUST aKQNTWENTENSYD
JARNVAGTOTALTBIL

15 i11z 11 1 ;
1110 . 1 1; 1 v11-1p . 5ä f1;11
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JARNvAoju 111 1i Hi NBILGODST ; igg i jl517--1- -1771- -4 -1-r19551986987 19881989 199019761977 19.7519791930 1931 19a 19531984

framförBeträffande sjöfarten de tyska nordsjöhamnama alltangörs av
skogsindustrins systemfartyg feederfartygoch transporterarsom

Hamburg ochcontainers till de linjer angör Bremen.transoceana som
med fartyg ellerlndustrivolymema vidare antingen medgår nytt

transportmedel beroende på destination.
mellanting mellanövriga reguljära trafiken, färjorDen är ettsom

Storbritannien.sjöfart, främst Benelux-ländema ochoch går på Dessa
fartyg linjetrafik från bl.a.destinationer anlöps även i Vänerom-av

Mälarområdet. i del fall integreradrådet och Parallellt med och ien
systemtrafik.denna trafik den industrinsgår stora

Västtyskland ökadeTrafiken i dåvarande mellanpå motorvägama år
ökningstakt1985 och med % dock inteår 1989 7 år. Denna ärca per

ispecifik för de tyska Flera länder Västeuropa visarvägarna. en
motsvarande ökning.

godstransportarbetet i dåvarande Västtyskland ökadetotala årenDet
lastbilstransportema1990 med 22,2 %. De långväga Ökade1984 ca-

perioden. ligger36 % under Jämvägstransportema imest stortca-
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dockharjärnvägKombitrafiken på1984.årnivåpåsett somsamma
år.%med 10ökat runt per

för åroch1989Västtyskland årf.d. prognosiGodstransportarbetet
tabellföljandeiredovisas1991

tanlanMdr1989-1991Västtysklandfd.iGødstranspønerTabell 16

Förändring199119901989Tnnsponslag i1989-1990,prognos

1,161,361,462.1 -Järnväg 1,655,2 +54,954,0Flodlknnalsjöfan
5,5125,7 +119,7113,450 kmlastbil över 7,241,9 +38,636,0lbutländskadärav- 3,649,4 +48,646,9under 50 km .Lastbil

2,8291,6 +284,6276,7Totalt N

transportarbetetökningenhelanästanförsvarade avLastbilstrañken
alltFramförökarlastbilstrañken mest.långvägaDen1991.1990 - transporterkanalsjöfartensochFlod-lastbilarna.utländskadeökar

minskade.godsvolymJämvägensökade något.
i västrafrämstvägnätet,håll påmångapåfinnsKapacitetsproblem

Nordrhein-Westphalen ärochHessenBaden-Württemberg,Tyskland.
trañkbelastning.högsärskiltmeddelstater

delochKiel storförbinderpunkt. Den enkritiskElbetunneln år en
trafikan-föralternativBrasöderut.motorvägsnätetmedHamburgav 00010ärtunneln perfordon canuAntaletsaknas. genomterna ochärLastbilstrafiken storökar.köproblemenochårsmedeldygn,

%.35med19891986ökade åren -
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Pâ vissa Autobahn-avsnitt är risken för köer och förseningar särskilt
Det gäller förutom Elbeavsnittetstor. Kassel, Frankfurt, västra delen

Ruhr och sträckoma Mannheim-Stuttgart-Ulm och Würzburg-av
Nurnberg. Problem finns också vid de f.d. gränsövergångama mellan

Östtyskland.f.d. Väst- och
Kapacitetsproblem jämvägssidanpå för den skandinaviska trafiken

finns främst i Hamburgomrâdet. De nord-sydliga linjerna är generellt
högt utnyttjade. Positivt för Skandinavientrafikensett är sträckanatt

Hamburg-Flensburg-Padborg kommer elektriñeras. Jämvägsnåletatt
Östtysklandi f.d. har dålig kvalitet. Underhållet är eftersatt och

signaltekniken föråldrad.ärm.m.
Genom bl.a. bättre tâgstymings- och signalteknik bedöms kapacite-

det befintligapå linjenâtet kunnaten öka med 30 %. deGenomca nya
sträckoma Hannover-Würzburg, Marmheim-Stuttgart och Köln-
RhenMain ökar linjekapaciteten väsentligt i nord-sydlig riktning.
Vidare ökar transpoithastighetema.

Kombitransportema pâ järnväg i Tyskland ökade med %över 10 per
år 1986 1990. Den totala kombivolymen år till1990 uppgick 24,8-
miljoner vilket utgjorde %9ton, Deutsche Bundesbahns godstrans-av

Fram till år beräknas2000 volymenporter. öka till miljoner45ca
ton.

Kapaciteten på terrninalema iär dag problem. Linjekapacitetenett
är otillräcklig på flera håll. Genom bl.a. bättre organisation kom-av
bitrafiksystemet skall produktiviteten kunna öka med %.20 Nyaca
terminaler skall byggas.

Godstrafiken mellan västra och östra Tyskland har redan på något
år ökat dramatiskt. Framför allt ökar lastbilstrafiken i väst-östlig
riktning. ÄvenDen femdubblades mellan år 1989 och 1990.år
trafiken i riktning har ökat,motsatt väsentligt mindre. Den totalamen

Östtysklandtransportvolymen mellan f.d. Våst- och kraftigtökaväntas
fram till år 2010. För järnvägens del väntas godsmängdema frånöka

miljoner18 1989 till 60 65 miljonertonca 2010.åren 2000ton- -
Hur ökningen blir beror bl.a.stor på takten i den ekonomiska
tillväxten i ñrutvarande DDR.

I september lade1990 den tyska regeringen fast riktlinjerna för den
tyska trafikpolitiken under 1990-talet. Följande utgångspunkter år
viktiga
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förenadedetmarknad ochinregenomförandet EGs nyaav0
innebär krav på transportsystemetTyskland nya

trafikallökad tillväxträkna medmåste avmano

gränsöverskridandedeberäknastioârsperiodenkommandedenUnder
40 %.25medökagodstransportemaoch resp.person-

utbyggnadföromfattandebeslutades1991Under våren ett program
skallTotaltEinheit.Deutschemellan västinfrastrukturen östav -

miljarderIO-ârsperiod. 29underD-mark investerasmiljarder56 en
vägprojektmiljarder på samtjämvägsprojekt, 23påD-mark casatsas

kanalprojekt.miljarder på4
upprustningochmotorvägarutbyggnadomfattar avProgrammet nya

ochsträckorbådeplanerasjämvägssidanAutobahn. Påbefintliga nya
Även byggasskallkanalsystemet ut.befintliga banor.upprustning av

östtyskaf.d.detD-markmiljarderkosta attberäknas 130Det ca
normalstan-europeisknivåjämvägsnätetochväg- somsamma

i hela detinfrastrukturenutbyggnadplan förBeslutdard. avom en
1992.årTyskland väntas i börjanförenade av

priorite-Öst-västförbindelserna attSammanfattningsvis kommer de
EG-nätet.delutgörförbindelserkommer deDärefter avensomras.

lägrehakommerSkandinavien attförbindelsema tillinnebär attDet
för detproblembetydandemedräknakanSammantagetprioritet. man

1990-Tyskland underochnäringslivets tillsvenska transporter genom
gäller främst vägarna.Dettatalet.

kustsjöfartSamordning kanalsjöfart6.2 -

Trans-transportleder i Europa.sedan lång viktigaär tidKanalerna
tonkm årmiljarder55Västtysklandkanalernapå iportarbetet f.d. var

f.d.igodstransportarbetetsamladeutgjorde 20 % detDet1990. ca av
slag,olikamed pråmartrafikenTillVästtyskland. del sker avstor
Tillsträckor.mångapåframföraskonventionella fartyg kanävenmen

godsetförädladebulkgods. Detdelen lågvärdigttransporterasstörsta
ökat.dockhar

indeladestandardiserade. årDevattenvägama ärinre i EuropaDe
ochdjupgåendebredd,längd,medklasser avseende påfemi tonnage,
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och000och 2mellan 300 tonvarierarvikthöjd. Fartygensfri
sjättefinnsHârutöver4,50ochmellan 2,20djupgåendet enm.

viktigasteoch dâröver. De3 000för fartyg påklassOspecificerad ton
karta 7.redovisas påledema

Elbe,Rhen,kanalsystemet. Påiflodema ärDe stommenstora
25 mil frånkanaltrafik. Duisburg,betydandefinnsoch MaasWeser en

kommerMain-Donauinlandshamn. attstörstaâr Europaskusten,
mellanMittellandkanalentrafik.genomgåendeförihopkopplas

projektetförinomskall byggasoch Berlin utHannover ramen
Einheit.Deutsche

lämpade för bådefartyg årsvenskaingaifinnsdagI stort sett som
djupgåendekustfartygen harsvenskakustsjöfart. Dekanaltrafik och ett

sträcka på delängresig någondet svårthöjd göroch att tasomen
siglämpareuropeiska kanalfartygeni DeEuropa.vattenvägamainre

dock 600kontinenten ñnnssjö. Påiinte för gång öppenregel casom
finnskustfart.kanaltrañk och Dessutombåde ikan gåfartyg som

Östeuropa. hos redare påtycks finnasintresseökatEttfartyg isådana
beroendefrämst påfartyg,sådanaskaffa flerkontinenten att en

inom EG.sjöfarteninrikesdenavregleringkommande av

kustsjöfartochkanal-kombineradförFartygBild 8
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.DortmundV
Duisburg

a
a

Köln

tWW Kana7çf
lnlandssjölan översiktsblld-

djupgående3 4.5BOIS Fartyg2.500 4.500ton. m- -
Fartyg djupgående2.72.000ton, m

djupgåendeFartyg1,350 2,5ton. m
Maxhöjdgenerellt11.4m

WaterwaysKällaUtdrag karta OFEUROPEANCONFERENCEav
IANISTERSOFTRANSPORT
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Djupgåendet i de högsta kanalklassema maximerat till 4,5är Detm.
hygglig överensstämmelse med VinerTrollhätte kanalstan-innebär en

djupgåendet kan varieradard 5,4 Ett problem eftermax m. är att
kaninnebär regel inte gå kontinuerligtårstidema. Det att man som

med djupgående till 4,5med fartyg upp m.
seglingshöjden i kanalerna maximerad tillfria ärDen 11,4 m.

fartyg klarar regel inte denna gräns. Längd- ochSvenska som
Ävendock väl med ökad breddbreddmåtten stämmer Vänemiátten. en

diskuteras kontinenten torde i huvudsak falla inompånusom --
Vånerstandarden.

kombinationstrafik ferrolegeringarexempel påEtt är exportenen av
godsAlloys AB till Duisburg. går med i huvudsakfrån Vargön Detta

kanalanpassade fartyg från Vänersborg till Duisburgtyska utan
omlastning.

exempeltransportlösningar utvecklas. är pråmarNya Ett som
helgerna,lastbilar och trailers Rhen då trafikpå övertransporterar

förbjuden. kommit till kusthamn imed fordon Trailersärtunga som
Tyskland ochtill centrala godset kanslutet veckan transporterasav

distribueras till kund.efter helgen
tid.begränsande faktor är bl.a. kanaltransportema Trans-En taratt

tinunar.tillporttiden från kusthamn Duisburg är 20 Begräns-t.ex.
innebårvattenföring djupgående vidarebeträffande ochningar att

omlastningförsvåras. i kusthamnEventuellt kanåret runttransporter
vilket fördyrarbli nödvändig, transporterna.

ñr sjöfartsfrågor,europeiska hardet samarbetsorganetPIANC,
möjligheterna förför undersöka integre-tillsatt arbetsgrupp att enen

inlands- kustsjöfart. En uppgiftmellan europeisk ochring är att
diskuteraslämpliga för och fartyg. Detföreslå vattenvägar attnormer

det enbart harsekretariatet till Sverige. fördelarförlägga Jag attanser
initiativ frånfinnsdetta kan ske. Det skäl överväga svensk sidaattom

i denna fråga.
ökad betydelsekan de inre vattenvägamaSammantaget som

med framkomlighetbl.a. bakgrund problementransportleder, mot av
i störrevâgjämväg. inte möjligt i dag någon omfattningDet ärpå att
inlandssjöfart.kustsjöfartkoppla och europeisk Det finnssamman

Utvecklingsmöjlig-i kombinerad kanal-kustfart.dock fartyg gårsom
inom inlandssjöfartendetta Utvecklingenheter bör finnas på område.
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i Europa år från svensk synpunkt intressant inte enbart för Vânertrafi-
ken, för hela kustsjöfarten. Det kommer dock antal årutan att ta ett
innan standardiseringsarbetet resultat och innan lämpliga fartyggett
och utvecklats.transportsystem

6.3 Vänersjöfarten och EG

s.k. inre marknad,EGs skall genomförd år 1993, omfattarsom vara
också Den kommer innebära bestämmelsertransporterna. att att
harrnonieras och trafiken inom och mellan medlemsländernaatt
avregleras.

Sjöfarten omfattas avregleringen, liksom Övriga transportslag.av
Linjetrañken skall fri. Alla lastuppdelningar skall avskaffasvara
stegvis. Fr.o.m. blir förbjudet förår 1993 det medlemsstaterna att
ingå lastuppdelningsavtal andramed länder.

kanske viktigasteDen förändringen är s.k. cabotage kommeratt att
tillåtet.bli Det innebär utföra kustfarträtt inrikestrafik i med-att ett

lemsland med fartyg registrerat i medlemsland. Skulleett annat
Sverige ingå i EG kan svenska fartyg bedriva inrikestrañk i Europa.
Samtidigt kan utländska fartyg köra inrikestrafik i Sverige.

finns ingenDet ännu hamnpolitik inom EG. Med-gemensam
lemsstatema skiljer sig beträffande bl.a.åt stödet till hamnama. Det
finns betydande inbördes konkurrens mellan Nordsjöhamnama. Omen
inte hamnama kommer med i den transportpolitiken kangemensamma
problem uppstå.

Trollhätte kanalverk lät hösten statligt1990 utreda stöd tillettom
kanalverksamheten kan förenligt med beträffandeEGs regleranses
stöd till infrastrukturverksamhet. En redovisadesi ärendetrapport
1990-11-27.

Principiellt EG-kommissionen kostnader för investeringarattanser
i och drift transportanlåggningar skall täckas intäkter frånav genom
anvåndama. verkligheten kan dennaI princip inte upprätthållas på

delar transportområdet. Det gäller bl.a. de inrestora vattenvâgama.av
Enligt kan knappast statligt stöd till driftenrapporten ett av

Trollhätte kanal betraktas otillåtet frånstatsstöd EG-synpunkt.ettsom
En förutsättning stödet inteär syftar till något enskiltatt att gynna
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främja utveck-måste attstödetstatligadetförMålet varaföretag.
allmänhet.isjöfartochnäringslivlingen av

räkenskapsmåssigt redovisaanledningdock finnas attkanDet
iingår någonkanaldriftenkanalverksamheten annanseparat, om

kanalverketdär ingårkanal,Trollhättemedfalletärverksamhet. Detta
klart redovisa detkanräkenskaperMedVattenfall.i separata man

kanalverksamheten.tillstödetstatliga
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7 Investeringar m.m.

Mina bedömningar i koncentrat

milj. krInvesteringsbehovet i Trollhätte kanal beräknas till 57,5O
fram genomsnitt 6,5 milj. krtill eller iår 2000, år.per

nuvarande slussmått i behålls. EnJag frånhar utgått stort settatt
enhetslasttrafikensmed hänsyn tillbreddning slussarna,smärre av

milj.krav, skulle kosta kr.100 120-

till tilli fram beräknas 8,6Investeringsbehovet Vänern år 2000
förväsentligt investeringarkr. Skulle trafiken öka kanmilj.

ytterligare milj. kr behövas.7

drifts-räkneexempelSkulle trafiken fördubblas beräknas statens
bidrag minska.

5 15Vänersjöfarten avvecklas bedöms kostnad påSkulle årligen -
kanalanlägg-främst tillsynmilj. kvarstå. Det gällerkr m.m. av

ningarna.

bemanningenGenom investeringar skulle kunnavissa minskaman
i 1,5 2,5 milj. stängaslussarna och kr år. Attnettospara per-
kanalen inte tillvissa tider bedömer jag rimligt, med hänsyn

kontinuerliganäringslivets krav på transporter.

Investeringar i Trollhätte kanal7.1 och Vänern

farled Götabestår både grävd kanalTrollhätte kanal och naturligav
gamlafinns slussar. Anläggningama fallälv. kanalenI år i flerasex

älv finns partier,och underhållskrävande. Längs Göta skredkänsliga
insatservilket förebyggande fartygenbl.a. kräver Genommot attras.
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påpåkänningamaökarslussmåttenförhargradi anpassatsextrem
1970-taleti mitten påvintersjöfartInförandetanläggningarna. av

investeringsbehovet.underhålls- ochökade
ochUnderhållfarleder.naturligamestadelsfinnsdäremotVänernI

Investeringsbehovetnivå.lägrebetydligtligger påinvesteringar en
medhängeranläggningarandrafyrar ochfrämst sammansomavser

farledema.isäkerheten
jagharseglationsstyrelsenochkanalverketmedTillsammans

framperiodenföroch Vänernkanalenförinvesteringsbehovenbedömt
2000.till år

delari tvâdelatslnvesteringsbehovet har upp

bedömsseglationsstyrelsenochkanalverketinvesteringara avsom
rimligafyllakanalen skallför19951992 attnödvändiga åren -

framkomlighetochsäkerhetkrav på

2000.åren 1996investeringarb -

kanalTrollhätte

milj. kr.till 21,5beräknas1995fram tillInvesteringsbehovet år
Totaltmilj. kr.till 36behovetbedöms1996 2000Mellan åren -

7genomsnitteller i2000till år57,5 milj. kr fram cadettainnebär
år.krmilj. per

tabell.nedanståendeisammanfattaslnvesteringsbehovet
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milj. kr,kanal, 1991 årsTrollhätteiInvesteringarTabell 17
prisnivå

InvesteringarObjekt
1995 1996-20001992-

19,44,7fjårrstymingBroar,
8,1Spontning

6,04,3Muddringar m.m.
0,60,4Erosionsskydd

10,010,0TrollhättanAvfendring,
25,04,0Slussar

36,021,5Totalt

islussmåttennuvarandefrån de settutgår stortBeräkningarna att
därigenomför kunnaibredden slussarnaavsevärt öka attbehålls. Att

investering-mycketskulle innebärafartygväsentligt större storainta
inte studerat.alternativ har jagDettaar.

kan göraundersöktöversiktligtjagharDäremot man merom
utgångspunkt frånmedi slussarna,begränsade förändringar en-
från till13,20 13,40ökasfartygsbreddenhetslasttrafikens krav. Om m

föri bredd i ställetcontainers fem40-fotsskulle kunna stuvam man
ytterligare 15lasta 20kanfartygetfyra idag. innebärDet attsom -

merintåkt för fartyget,obetydligintecontainers. Det40-fots ger en
sin helhet.utnyttjas iförutsatt kanlastförrnåganatt

åstadkommasskulle kunnaslussbreddenökningEn sådan genomav
Bl.a. skulle stötuppta-utlopp.in- ochslussamasvissa ombyggnader av

Vissa in-ingångsväggama.appliceras i bådarullar kunnagande
införfartygenförfår byggaskömingsfundament att styra upp

bygga dedetta sättför påslussen. Kostnadeningången i att om sex
Underhâllskostnademamilj. kr.till 100 120slussarna bedöms -

blirberoende avbäramapåi dag,dock bli lägre änbedöms något att
fartygensställaskrav måstepåkänningar. Högakänsliga förmindre

manöverförmâga.
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utbyggnadsmöjlighet och denintressantärJag denna attattanser
avgörande bedömerfråga hurEn ärbör studeras vidare. man

behövermarknadsförutsåttningar. frågaDennaenhetslasttrañkens
investering-samhällsekonomisk bedömningklarlâggas Ennärmare. av

trafikinvesteringar.motsvarande sätt för andrabör göras på somen

Vänern

undermilj. kr årenberäknas tillVänern 8,6förInvesteringsbehovet ca
kr 1996milj. kr milj.1992 1995 och 2,71992 5,92000, varav ---

1995 ochmilj. kr fram1,5 år2000. innebärDet t.0.m. enperca
investering-Under perioden 1985 -1990därefter.något lägre nivå var

milj. kr år.i genomsnitt 1,1 perarna ca
förinvesteringaröka väsentligt behövsSkulle trafiken i Vänern

Kostnadernaienkelriktning Luröskärgârden.trafikstyming eller
milj. kr.bedöms till drygt 7

sammanfattas enligt nedan.Investeringsbehovet

prisnivåkr,milj. 1991 ársi Vänern,Tabell Investeringar18

InvesteringarObjekt

20001995 19961992 --

Farleder
belysningfyrljus,-

flytandeoch
0,52,8utmårkning m.m.
1,82,2huvudfar-sjömärken,-

leder

0,40,9inkl.Arbetsbåtar,
utrustning

2,75,9Totalt
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trafikvid fördubbladintäkterKostnader och7.2

räkneexempel

bedömtoch seglationsstyrelsenkanalverketi samråd medJag har
trafiken.vid fördubblingintäkter för kanalenkostnader och en av

ekonomis-räkneexempel för belysaBedömningen skall ett attses som
trafik.vid utökadka konsekvenser

statistik tagitsförkostnaderna kanalen harbedömakunnaFör att
fördubblad någotEn trafik kräverfram trafikrytmen år 1990.över ett

trafikstyming förutsätts.trafikflöde. Vissjämnare
medmedföra ökning lotsservicentrafikfördubblad väntasEn en av

det ärLotsbehovet påverkas bl.a.kanalen och Vänern.60 % i omav
utländska fartygen Utgångs-fartyg och hur är.svenska eller stora

medsketrafiken i genomsnitt kommerden ökadepunkten år attatt
Vänermax-fanygen. behöverlotsarde s.k. Ca 20mindre båtar än

förändringar itagits tillhar eventuellanyanstållas. Hänsyn
förslag i avsnittenligt mina 8.4.lotsverksamheten

%10underhållskostnadema meddel beräknas ökakanalensFör ca .
behövsBeträffandeisbrytning. investeringarLikaså behovetökar av

övrigtkostnad ltill 15 milj. kr.ytterligare ledverknågra av caen
Våneminvesteringar nödvändiga. Förbedöms inga större vara
trafik.milj. kr jämfört med dagenstillkommer investeringar på 7ca

sigfördelarjag trafikökningenförutsätterBeträffande intäkter att
dagens fördelning.gods enligtutrikesinrikesmellan

tillförskannalverketseglationsstyrelsenföreslår jagavsnitt 8.3I att
tillfrånutrikesde farledsvaruavgifter för sådant gods omlastassom

totaltintåktstillskotti trafik påinnebära dagensVänern. skulleDet ett
vid fördubblad trafik.16 milj. krmilj. kr och8ca

följande.intäkter beräknaskostnader och bliFörändringen av
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fördubblarvidintäkterochkostnaderFörändringTabell 19 av
prisnivå1990 årstrafik, milj. kr,

VänernkanalTrollhätteKostnadintäkt
Fördubbl.1990Fördubbl.1990

4,05,96,3 +19,1Lotsning +
inkl.Farled,

0,57,75,0 +33,6avskrivning +

4,513,611,3 +kostnad 52,7Totalt, +

3,33,3 +10,210,2Farledsvaru- +
avgift

I 2,23,35,1 +Lotsavgift, 11,0 +

m.m.
fyr-Merintäkt,

farleds-Och
6,0+20,0varuavgifter + --

L ,
i 11,56,635,3 +intäkter 21,2Totalt, +
i

05,535,359,3anslagStatligt

Överskott 1,5 mun kr.1

Trollhättefördriftskostnadernatotalabas skulle de1990Med år som
Driftsintäktema%.med 12ökningmilj.med 11,3 kr,ökakanal en

medjämförtfördubblingänmed 35 milj. kr, dvs.ökaskulle enmer
fyr-beträffandeavgiftssystemethar ocksåDå Förutsattsdagsläget. att

1990på årRäknatavsnitt 8.3.enligtfarledsvaruavgifter förändrasoch
35,3tillkrmilj.59,3frånminskastatliga driftsbidragetdetskulle

kr.milj.
frånmerintåktertrafik inkl.fördubbladdel skulleVänernsFör en

behövsintestödstatligtnågotfarledsvaruavgifter innebäraoch attfyr-
förhållanden.räknat på 1990 årsVänern,till



103199173SOU

statligttrafik minskatfördubblad ettinnebär alltsåSammantaget en
orealistisk. Vad räkneex-dockjagtrafikökningstöd. En så stor anser

ökakunnabedöms utan att statenstrafikenvisar åremplet att
ökar.infrastrukturenförkostnader

nedläggningvidintäkterochKostnader7.3 av
trafiken

be-översiktliggjorträkningutredningensförKanalverket har en
vid nedläggningkvarståskullevilka kostnaderdönming avensomav

kanalen.trafiken på
rörligaSlussar,förstöras.skallkapitalet inteutgångspunkt ärEn att

vissaDet innebärmalpåse.iövriga anläggningar läggsochbroar
kvarstående underhållskostnader.

älv.skredkontroll i Götaför vissKanalverket m.m.ansvarar nu
upphör.sjöfartenfortsättaverksamhet måste ävenDenna om

farleder bedöms kostaochtillsynKonservering och slussar caav
underhåll rörliga broarochmilj. Kostnaden för tillsyn5 kr år. avper

motsvarandekommerTill dettatill milj. kruppskattas 4 år. enca per
för. Vidarebanverketvägverket ochför de broarkostnad svararsom

2,5dammartillsynför skredkontroll, cakvarstår kostnader m.m.av
5 milj. krtill år.Kapitalkostnaden uppgårmilj. kr år. ca perper

uppfattning kostnaderna.säkrareha någonDet är svårt att om
behöver genomförabli högst i början, dåKostnaderna torde enman
Min bedömningbevaras. ärinsatser anläggningarna kan attrad så att

krmilj.genomsnitt hamna på 10 20kostnaden i kanden kvarstående -
årligkvarstårexkluderaskapitalkostnadenårsbasis.på Om en

10atti runda 5innebär talmilj. kr.driftskostnad 5 15 Detpå ca --
nedläggningvidskulle kvarståkostnadårskostnaden 1990 års% av

trafiken kanalen.påav
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servicenivå kanaleniminskad7.4 Konsekvenser av

lägreochserviceminskadalternativ medstuderatKanalverket har
kostnader.

undersökts.harbemanningen vid slussarnaminskaMöjligheterna att
kunnaskulleindragning lotsarmotsvarandemed manTillsammans av

år,krmilj.2,51,5kostnader med pertrafikverksamhetenssänka -
förkapitaltjänstkostnadertilltagitsharHänsynalternativ.beroende på

bemanningen.minskakunnaförbehövs attde investeringar som
sjöfarten.tillservicenförsämringvissinnebäraskulleDetta aven
trafikan-vidtrosshjålpmedbiståmöjlighetha attinteskulleMan t.ex.

dock knappastpåverkasisituation avVänersjöfartens storthopning.
förändringar.sådana

itvåskifttillgenerellt gå överalternativ ärlångtgående attEtt mer
tillfrån 58minskapersonalen kan personerinnebärslussarna. Det att

trafiken ärdådagen,in skiftet pålämpligenfallidrar såMan41.
Inkl.dagen.timmar påstängdhålles 7kanaleninnebärminst. Det att

krâr.milj.med 7,9minskakostnadernaskullelotsar caindragning av
fartygeninnebärdygnettider attvissakanalenstängningEn av

Enökar.Transportkostnadema trans-försenade.blirochfår vänta
intressantknappastdygnet ärdelaröppenärendast avportapparat som

konkurrenskraft attkanalenskommerhandEfternäringslivet.för
därförminska. Jag att enkommertrafiken att anserochförsämras

rimlig.inte ärtidervissakanalenstängning av
driftförkostnadernasänkafinnas avmöjligheter attbörDäremot

förutsätter attpåtagligt. Jagförändrasservicenivånslussarna, attutan
vidare.möjlighetersådanaundersökerkanalverket
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framöverVänersjöfarten8

koncentratförslag iochbedönmingarMina

lastbil ochkonkurrens frånökandestark ochVånersjöfarten har en0
turtâthetmed högsnabbaNäringslivets krav transportertåg.

särskilt lastbilen.ochlandtransportergynnar

möjligheternafartygsstorlek ochbegränsad till attVänersjöfarten är
varitharenhetslaster. Godsvolymenför bl.a.fartygutveckla

IO-årsperioden.oförändrad den senaste

Å betydelse förVänersjöfartenharsidanandra stor
störreTrafiken utökasregionen. kanitransportförsörjningen utan

medförnedläggningdriftsunderskott. Enökadeinvesteringar eller
trafiksäkerhet.miljö ochförkonsekvenser

betydelse konsekvensernaomfattning ochVänersjöfartens samt av
trafiken.för behållaär skällandtransportertillöverflyttning atten

öka.driftsunderskottenminska ochtillåtasdock intekanTrafiken
ochökakonkurrenskraftVänersjöfartenstrafiken bestå måsteSkall

sänkas.kostnaderna

AB,i Vänerhamnbolag,böri Vänern ettHamnama samman
kanstuveri ingår.och Resursemahanmanläggningarvari både

utvecklasänkas. Möjligheternakostnadernaochutnyttjas bättre att
slagkraftigare.Marknadsföringen blirtransportupplägg ökar.nya

förenklas.koncentreras ochhanteringenadministrativaDen

sjöfarts-frånVänergodsetändras. undantasbörAvgiftssystemet
Trollhättefarledsvaruavgifter.ochfyr-medverkets system

ochkanalenavgifter för utrikes igodsbeslutabörkanalverk om
Vänern.
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detillförasseglationsstyrelsekanalverket och VänernsbörVidare0
utrikessådantsjöfartsverketfarledsvaruavgifter uttar avsom

gårDåkanaltransport.fråntilli kusthamnomlastasVånergods som
finns.dit kostnadernaintäkterna

bör prövas.lotskostnademabegränsamöjligheterOlika att0
börDispenstjänstgör.lotsnärkan reducerasbemanningFartygets

skulleEngelskafartyget.påbefälhavarelots ärlämnaskunna om
Vänerfart.ochkanal-vidhuvudspråkgodkännaskunna som

med bl.a.förhandlingari uppdragföreslåsKanalverket att ta upp0
Säffleikostnadernafördelningenangåendekommunerberörda av

kanal.

avgiftssystemetförändringarnaföreslagna genom-de m.m.Om av0
milj. kr.15medstödstatligt runtbehovetminskarförs av

övervägandenAllmänna8.1

vägfrånKonkurrensenVänersjöfarten.allvarliga hotfinns motDet
påGodsvolymenytterligare.Ökastark och kommerärjärnväg attoch

färdigvarorFörIO-årsperioden.stilla denståtthar senasteVänern
ochfrekvenskraven påförädingsgrad,produkternas ökadeinnebär

synnerhetiochlandtransportema,sändningsstorlekar fördelar försmå
bulkvaror,beträffandebilligarefortfarande menSjöfarten ärlastbilen.

bl.a.begränsningarharVänersjöfartenkonkurrensen.ökarhäräven
fartygutvecklamöjligheterna att somfartygsstorleken ochvad avser

till lastteknik.anpassadeär ny
förbetydelsefortfarandeÅ storsidan har Vänersjöfartenandra en

sigiGodsmängdema är stora.transportförsörjning.Vânerregionens
fråntill ochjärnvägens transporterär större änGodsvolymema t.ex.

regionen.
ärVänersjöfartenVänerregionen.ihar betydelseIndustrin stor

harinsatsvaror. Denmedindustrinallt förframför förseviktig att
skogsindustrin.förfrämstförbetydelseockså uttransportema,
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transportkostnademasamlade fördetill hållaSjöfarten bidrar att nere
exportmarknader-konkurrerardelindustri till mycket storsomen

betydelse i närings-fortfarande ochhärigenomVänersjöfarten harna.
avseende.regionalpolitiskt

medföra konsekvenserskulle iVänersjöfartennedläggningEn av
studerats En över-harMiljökonsekvensemaavseenden. separat.olika

innebärabl.a. utsläppenland bedömsflyttning Vänertrafiken till attav
vad gäller utsläppMiljökonsekvensema ärfördubblas.kväveoxiderav

berorDetta bl.a.beräknat. pådock min bedömning mindre änenligt
Miljöproblem i tätorterföroreningar. påsjöfartens höga utsläpp av

öka. Det gäller främstgenomfartstrafik kommergrund ökad attav
riksväg 45.

Konsekvenserna förframkomlighet försämras.Trafiksäkerhet och
riksväg 45.framkomligheten främst på I övrigtbedöms bli märkbara

framkomligheten.påverkas knappast
tidigareläggas.behövainvesteringar i främst kanVissa vägar

Däremot innebär45.Behovet bedöms riksvägstörst på envara
begränsadede mängderjärnväg, medöverflyttning Vänergods tillav

särskilda investeringarfråga behovdet knappast någraär avsom om,
i bannätet.

har ledigVänersjöfarten kapacitet.bilden vidareTill hör att
fördubblad trafik.Nuvarande kapacitet i kanalen medger En sådanen

betydelseorealistisk, det ärtrañkökning bedöms attavsom men
investeringar. Inte heller bedömstrafiken kan öka störreutan

driñsunderskottet trafik.vid ökadöka en
i europeisktVänersjöfartens förutsättningarJag har belyst ett

i bl.a.framkomlighet Tyskland förperspektiv. beträffandeProblemen
öka. kanfrämst bedöms Dettagodstransportema på väg ge nya

kustsjöfart helhet. Detutvecklingsmöjligheter för svensk ärsom
ökad roll. Vidaremöjligt Vänersjöfarten här kan kanatt en
utvecklingsmöjligheter.kanalsjöfart kustsjöfart siktsamordning ge-

följandeJag sammanfatta mina utgångspunkter på sättvill
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investeringarBibehållen större behövsingaeller
utökad trafik

driftsunderskottet minskar-

Nedlagd driftskostnader kvarstår, 15 milj.för kanalen 5trafik -
årkr per

samhällsekonomisk antal trafik-kostnad för ökat-
15 milj.olyckor, kr årca per

miljökostnader-

regionalpolitiska konsekvenser.-

Vänersjöfarten har viktig roll iMin bedömning ärsamlade att en
nårings- ochtransportförsörjning, framför frånVänerregionens allt

Miljökonsekvcnsema nedläggningvidregionalpolitisk synpunkt. aven
trafiken bilden. De fysiska resultatentillhör också rent av en

gamlaöverdrivas. harnedläggning dock inte Menskall transporterna
alla.bundenheten till sjöfarten stark hoskänslomässiga äroch denanor

signal frånskulle mycket negativnedläggningEnparter. somses en
effekt näringsklimatet i regionen.och hastaten ogynnsamen

med konse-omfattning och betydelse i kombinationVänersjöfartens
förtill således skälöverflyttning landtransporter utgörkvenserna av en

trafiken finnas kvar.böratt
Å minska och driftstrafiken inte heller tillåtaskanandra sidan

Vänersjöfarten.trafikenSkall bestå måsteunderskotten därigenom öka.
gäller bådekostnaderna sänkas. Detöka sin konkurrenskraft och
intensifierai hamnama. Vidare måstesjöfarten och verksamheten man
kunder.förtransportlösningar är intressantaarbetet med nyasom

från flerautvecklingsinsatser kräverSådana parter.engagemang
ochhöja effektivitetenviktig uppgift iNäringen självhar atten

och speditörer kan.stuverierutveckla Kommuner,transportsystem.
Även tilli bidrakan viss månrationalisera i hamnama. atttstaten

följande redovisar jagför sjöfarten. I detskapa förutsättningargoda
genomförasbehöverallt väsentligtantal förslag, iett om ensom

framtida Vänersjöfart skall kunna säkras.
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8.2 Vänerhamnar AB

dagOrganisationen i

kostnadenI från Sverige till kontinenten är %sjötransport 30en ca av
anslutningiknuten till själva fartygstransporten. Resten är kostnader

delen.till i hamnamasjötransporten, där kostnaden utgör den stora
för hanteringen harDetta visar vilken betydelse kostnaden i hamnama

sjöfarten.för gäller förden totala transportkostnaden. Detta generellt
varithar huvuddragOrganisationen i de svenska hamnama i sina

oförändrad stuveriverksamhetenunder decennier. Hamn- ochmånga
traditionellthar haft skilda huvudmän. Som regel kommunenhar

trafikledningñr själva hamnverksamheten, dvs. infrastruktur,ansvarat
harGodshanteringen, kranverksamheten,och kranverksarnhet. utom

privatägda.bedrivits stuveriföretag, oftaav
finns realitetenstuveriföretag regel i hamnama.Endast Iett som

medverkatfinns stuverimonopol. fackliga organisationernaDe harett
till struktur endast träffa meddenna kollektivavtal ettattgenom

i varje Vidare har fackliga begränsatstuveriföretag hamn. konflikter
hamnamas ochmöjligheter konkurrera utvecklas.att

tagits organisationen.har vissa vadPå år gällergreppsenare nya
i Närings-Hamn stuveri har samordnats många svenskaoch hamnar.

livsintressenter utsträckning stuveriföretagi ökadhar gått både i
istuveribolag. äveni hamn Detta skettoch hargemensamma -

Vänern.
successivt sinai arbetat utvecklaHarrmama Vänern har med att

hanteringsmetoder kostnader. haroch sänka sina Hanteringssystem
byggts för vissa terminal-skräddarsyddaär Nyatransporter.upp som

ochhar tillkommit. Man har utrustningsystem satsat nyany
i hamnama har förändrats håll.magasin. Organisationen flerapå

principhar Lidköping, Otterbäcken och iI Vänern Vänersborg
speditionunder hatt.samlat all harrmverksamhet Hamn, stuveri,en

Lidköpingingår i bolag. I ägs bolaget gemensamt avm.m. samma
ärkommunen och Ihunrederiema. l Otterbäcken Vänersborgoch

kommunen.bolag helägt avresp.
Karlstad drivs hamnverksamhetenhamnen kommu-I den största av

ABstuverietmedan ägs Ahlmarks och Storagemensamtnen, av
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närvarandestuveri förärhamnsamordningBillerud. Frågan om en -
stuveriet ärochhamnenKristinehamn driver kommunenaktuell. l

Ahlmarks.helägt av
Vänerhamnari vissagenomförtssamordnade organisationDen som

harKontaktvâgamautnyttjas bättre.resultat. Resursemagodahar gett
avsevärtförenklatsharhanteringenadministrativaenklare. Denblivit

godsomsätt-ökatharsänkas. Hamnamahar kunnatkostnadernaoch
ningen.

bör gåHamnarna samman

tillräckliga förbedömning inteminenligtuppnåtts ärresultatDe som
harFortfarandekonkurrenskraft.öka Vänersjöfartensochbevaraatt

hamnari tvåskettintesamordning verksamheten storanågon -av
samordningvidareKristinehamn.och Jag attKarlstad nuenanser

mellanske hamnama.måsteockså
för uppnåför småärbedömning är hamnama attMin enatt

De harutvecklas.kanVänersjöfartenkostnadseffektivitet såytterligare
för sigförmin uppfattning för små attenligtockså varresurser

de saknarochhanteringssystemochanläggningar, utrustningutveckla
transportlösningarutvecklatillräcklig förockså kraftdämred t.ex.att

ochsjötransportensjälvaunderstrykakunder. Jag vill attför nya
företag-totalti transportsystemhamnverksamheten endast delarär ett

dis-helamåsteutvecklas systemettrafiken skall kunnakund. Om
utvecklings-ha deförsmåförnuvarande hamnama attärDekuteras.

behövs.somresurser
godsvo-imiljoner1,3med tondenKarlstad är största hamnen ca
hamnarfyraövrigt finnsllandet.iligger 20e platsoch runtlym

Kristinehamn,000600godsomsåttning 000 ton300med en --
antalkommerHärtill ettVänersborg.LidköpingOtterbäcken. och

i hamnamagodsomsåttningenSlårhamnar.mindre sammanman
frågalandet iiplats8eVänerhamn ligga ompå 6eskulle -

godsomsättning.
väl avgränsatmyckethamnsynpunktfrån sjöfarts- ettär ochVänern

fartygensvad gällerförutsättningarKanalenområde. ger gemensamma
uppland.fallflerailigger harHamnarna ochstorlek. tätt samma

VänerhamnamaochVänersjöfartenförtalar det är somDetta att
avgörandebegrepp. Detettutvecklas och marknadsförasmåste som
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grad Vänersjöfartenvilkeniärtrafikenutvecklabehålla ochför att
landtransportema ochmedkonkurrerakanVänerhamnamaoch

ihamnama Vänern.mellansamverkankräverDettakusthamnama.
bolag,i Väner-går etti Vänernföreslår hamnamaJag sammanatt

hamnanläggningama ochsjälvabådeingåbolaget börhamn IAB.
Äganderätten hamnanläggningama kan dock,tillstuveriverksamheten.

Anläggningamakommunerna.hoskvarlämpligt, liggadetom anses
kan till bolaget.upplåtas

fördelarföljandebl.a.skulle då uppnåMan

utrustninganläggningar, ochformil-Iamnamas avresurser0
Nya möjligheterbättre.utnyttjasstuveri, kaninte minstpersonal,

kostnadernasänkavilket kanrationaliseringar,förskapas

specialisering. Trafik kanförskapassamverkanGenom utrymme0
effektivast och till lägstahand dendit kan tastyras omman

vidareutveckla just denmöjligheti sinkostnad. Detta attturger
trafik.för aktuellhamnen

utvecklamöjligheterskapar störreStörre att trans-nyao resurser
samverkanspartintressantportupplågg. En stark aktör är sommer

ochkunder samverkans-såvälvisaviflera Det gällerän svagare.
landtransportmedel.redare ochpartners som

marknadsföraskanVänersjöfarten Vänerhamnarnaoch ensom0
enhet.

erfordras förhamnBolaget de delarbör enbartöverta somav resp.
anläggningar ocheffektivitet. Demöjligadriva trafik med störstaatt

utgångspunktmed dennaanvändbarainteområden i hamnama ärsom
affärsmässigtstrikt meddrivasbör börligga utanför bolaget. Bolaget

enda syfte.terminalverksamheteffektiv ochhamn- som
intedel hamnellerinnebära hamnsjälvfallet någonkanDetta att av

den kommunensverksamhet. Frånförbedöms intressant bolagetssom
kommunerproblem. Mångadetta upplevasutgångspunkt kan ettsom

ochnäringslivetstärkamedel förhamnarpå attettsatsar som
bådedock utgångspunktenHär måstesysselsättningen i kommunen.

Vänerperspektivet och vadför Vänerhamn ABkommunerna och vara
helhet.i dessför Vänersjöfartentill fördelär störstsom
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lossaskangodsetför hamnamakonkurrensmedel är attEtt viktigt
ställertidpunkt. Dagens transportsystemrättkundenoch lastas vid för
godsetårintresseKundens atttidsanpassade transporter.krav påstora
prisetskadortidpunkt och attsamträttvid utansnabbt,framkommer

led i transport-i hamnen är bara ettHanteringeninte förär högt.
årdärlastninglossning,förAutomatiserade system mankedjan.

landipersonalfråndär medverkanochtidpunktoberoende av
fyllamåsteArbetsorganisationenvidare.utvecklasminimeras, måste

kundanpassning.ochflexibilitetkravhöga på
administrativaradfinns långsjöfartenochKring harnnama en

speditionmäkleri,stuveri, tull,hamnförvaltning,rutiner. gällerDet
olikaenligtskallavgifterolika utmängd tasBl.a. finns somenm.m.

kringpappershantering ettbetydandefinnstariffer. Sammantaget en
generellt.sjöfartengällerDettaavgång.ellerfartygs ankomst

förenklaskunnahanteringdennabörABVänerhamnGenom
billigare.och göraskoncentreraskanVerksamhetenavsevärt.

föranvändas attkanteknikModern t.ex.enklare.blirKontaktvägama
rationaliseringland. Enochfartygmellan avinformationföra över

effektivare.Vänersjöfartenskulle görahanteringenadministrativaden
Näringsli-stuveriverksamheten.imåsteintressenterNya engageras

förävenkunder,barainte utanAB,Vänerhamnförbehövs somvet
ochlönsamhetpånäringslivets kravochindustrinsöverföraatt
lednaturligatillVänerhamnamaförvandlassättsåaffärsmässighet. På

produktion,mellanuppdelningendärproduktionsprocesser,modernai
därhelhetssynförförmåntillvikafårochhantering entransport

produktiondelintegreraduppfattashantering avoch som entransport
handel.och

grunder.sundaföretagsekonomisktpådrivasmåsteABVänerhamn
lyftasmåsteaspekternakommersiellastriktoch dekravKundernas

böri Vänernhamnverksamheten samman-integrationfram. En av
tillsyftafattningsvis

målsättning,ekonomiska gemensam

administration,billigareb

planering,ochsamordningc resurserav

ochbeslutsvägarrationellared
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e uppträdande omvärlden kunder,såsomgemensamt gentemot
statsmakt och arbetstagarorganisationer.

Endast detta kan minpå sätt enligt mening bevara Vänersjöfartensman
konkurrenskraft visavi och jämvâgstrafikenvâg- och därigenom bidra
till goda förutsättningar för näringslivet i regionen. statligaDet

i Vänersjöfarten framöver enligt min meningmåsteengagemanget
bakgrund viljanprövas och förmågan effektiviseringtillmot av av

hamn- och stuveriverksamheten.
Vilka bör bilda Vänerhamn villAB jag låta tillsstå öppetsom

vidare. Kommunemahamnama bör självklara intressenter. Detvara
bör också angeläget delägarskapmed från andra intressenter,vara
såsom rederier och industriföretag. fårHur bolaget bildasskall
lämpligen förhandlingaravgöras mellan intressentema. För attgenom
arbetet skall komma i föreslår jaggång landshövdingen i Vänn-att
lands lån tills vidare för erforderlig samordning.svarar

8.3 Avgiftssystemet

8.3.1 Vänersjöfarten Sjöfartsverketsoch avgiftssystem

Kostnaderna för hålla de svenska farledema föroch kostnadernaatt
lotsning skall i princip täckas avgifter sjöfartsnäringen.frånm.m. av
För hålla farlederna Sjöfartsverket tvâ avgifteratt tar ut

Fyravgift. fartygDen erläggs i utrikestrañk.ankommandeav
Avgiften är storleksberoende och kan högst gångerutgå 12 per
lastfartyg och år.

2. Farledsvamavgift. för fartygDen utgår ochi utrikestrafik är
avståndsberoende.

Fyr- och farledsvaruavgiftema beslutas lotsningregeringen. Förav
utgår avgift enligt särskild taxa.

Sjöfartsverkets intäkter avgifterfrån milj. krår 6801990var ca
exkl. Vänertrafiken, fördelade enligt följande.
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Tabell och milj. krSjöfartsverkets intäkter 1988 1990,20

Intäkt från 19901988

Fyravgift 242,9189,0
Farledsvaruav 355gift l300,4 ,
Lotsavgifter 82,072, 1

Totalt 680,0561,5

farledsvaruavgift vid avgångEnkelt uttryckt betalar fartygen resp.
Avgifternavid ankomst.tillfrån betalasankomst utrikes Fyravgiftort.
differentie-lotsningsverksamhet. Någonanvänds för farledsservice och

för olika farleder finnskostnadernaring avgifterna med hänsyn tillav
de totalaför täckainte. farledsvaruavgiftema användsochFyr- att

farledskostnadema.
principergällerBeträffande betalarde avgifter fartygen sammasom

övriga svenska Detför förTrollhätte kanal och Vänern vatten.som
efter farledsvaruav-Vänernunderskott ochuppstår för kanalensom

Kost-statsbudgeten.gifter övertäcks anslagårligtettm.m. genom
avgifterdeför Sjöfartsverkets täcksnaderna farleder somgenom

handelssjöfarten betalar Sjöfartsverket.till
Vånerhamnartill och frånFarledsvaruavgift direktför utrikes gods

ochkanalverketmellantill Trollhätte kanalverk fördelasgår och
och 638mellan 335 krseglationsstyrelse. varierarVänerns Avgiften

ochråoljahögre förkrton, beroende Avgiften ärpå avstånd.
Vänemkanalen.tillförsoljeprodukter. Ingen del fyravgiftenav

i svensk hamngodset kommit och lastatsharOm ifrånutrikes om
vidfarledvaruavgiftbetalasför vidare till Vänerhamntransport t.ex.

Sjöfartsverket.går tillterritorialgränsen. avgiftenDenavpassage
omlastas i kusthamn. PåMotsvarande gäller gods från Vänern som

trafik,trafik inrikestill och frånsträckan dennaVänern betraktas som
befriad frånvilken år nuvarandeavgift i system.

direkt till kanalver-Lotsavgiftema gårVänernochavseende kanalen
förMotsvarande gällerockså bestämmer storlek.ket, derassom om
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hälftenknappttäckerlotsavgiftemafränIntäkternaseglationsstyrelsen.
delseglationsstyrelsens någotförlotskostnader,kanalverkets mer.av

vid slussningen,trossföringsavgiftervidare s.k.Kanalverket uttar
kanalverketbestämmeravgifterDessaför fritidsbåtama.avgiftersamt

självt.

avgiftssystemetiförändringartill8.3.2 Förslag

Vänerregio-iviktig rollVänersjöfarten harbedömning ärMin att en
börochkanal VänernTrollhättetransportförsörjning och attnens

infrastruktur.nationellasjöfartensdelutgöra aven
föravgifternagällervadVänersjöfarten,följerdettaAv att

konkurrensförutsättningarfartygen, hela bördetpå taget sammages
andraisjöfarten vatten.landtransportemagentemot som

väsentligt högrerimligtjag det utinnebär inte att taDetta att anser
förkostnadernahögredetäckaförVånerfartygenavgifter attav

kunnaskullemarginalkostnadsresonemangfarleden. Utifrån ett man
iåterspeglasskallkanalTrollhätteförkostnadernahävda de högaatt

infrastruktur-fulladenSkullefartygen.förhöjda avgifter för uttaman
krtonmed 20närmareökaavgifternaskullekostnaden fartygenav

försämradrastisktskulleförhållanden. Dettautifrån 1990 års
landtransportema.konkurrenssituationsjöfartens gentemot

skallavgifternasåinte uppbyggtavgiftssystemSjöfartens är att
falletinte hellerbörvarje farled. Dettaföråterspegla kostnaden vara

detingår ifarledemaför längekanalVänem, såTrollhätte som
sjöfartssystemet.nationella

vadbristeravgiftssystemetnuvarandehar detSamtidigt avser
följandeenligtsammanfattasNackdelarna kanVänersjöfarten.

utrikes målursprung.%100tillhar nästanInrikesgodset Vänernpå0
formiskedeellertidigareiavgift betalasinnebärDet ettatt senare

helheti sinavgiften gårgods. Denfarledsvaruavgift för utrikesav
dessadelingenfär alltsåVänemkanalenSjöfartsverket.till av

kostnaderna uppstår.det därintäkter, ärtrots att
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bidra tillsaknar ekonomiskt incitamentNuvarande attavgiftssystem0
incitamenttrafik. Tvärtom innehållerutveckling sådan systemetav

för trafik.hindraatt ny

regering-farledsvaruavgiftema beslutasochDe nuvarande fyr- av0
den in-tillSjöfartsverket. Avgifternaefter frånförslag anpassasen

ingår inteoch därSjöfartsverket har för,frastmktur ansvarsom
koppling mellanför Vänerns delinnebärVänern. Det att en

saknas.kostnader avgiftsuttagoch

ekonomiskfinnasär det böravgiftssystemetEtt viktigt krav på att en
ochför infrastrukturenansvarige transport-relation mellan den

förincitamentdet finnas ekonomiskakunderna. måsteVidare
utvecklingförarbetaintressenterkanalverket och andra att aven

trafiken.
iförändringarföreslå viktigavill jag tvåbakgrundMot denna

avgiftssystemet.

frånkanal undantasTrollhätteochUtrikes gods systemetpå Vänern
TrollhättebeslutarDravgifter ställetoch ifarledsvaruavgiftermed -

kanalverk avgifterom

föreslåskanal- och Vänerhanmaroch fråntilltrafikFartyg i utrikes
Sjöfartsverket.farledsvaruavgifter tillfyr- ochbetalaalltså inte längre

godspassageavgift för sådantkanalverkTrollhätteI stället beslutar om
tilldirektIntäkterna gårseglationsstyrelse.efter med Vänernssamråd

seglationsstyrelsen påkanalverket ochmellanfördelasochkanalverket
kommer överensdesätt om.som

ikanalen ochtrafik tillutrikesigårför de fartygFyravgiftema som
Sjöfartsverketårsbasis.milj. krtal 5 påtill i rundauppskattasVänern

avgiftsut-och dettaintäktfrån dennaförslagmittalltså medavstår
kanalverket.användasalltsåkanrymme av

tilldirekti dagredanfarledsvaruavgiftema gårfrånIntäkterna
kanalver-tillintäkteralltså ingainnebärMitt förslagkanalverket. nya
avgiftenssjälvt beslutakanalverketfårdel.ket i denna Däremot om

avseenden.i fleravärdefulltvilketstorlek, är
denmellankopplingdirektfårförslagmittGenom man en

Avgiftsuttagetden.brukarenochinfrastrukturenansvarige för av
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gradkostnadsstruktur, kan i högreSjöfartsverketsintebaseras på utan
tillledatorde knappastVänerförhållanden. Dettatill attanpassas

förblir högre änVänersjöfarten helhetavgiftsbelastningen för som
intedet intresseböri andra Tvärtomsjöfart attettvatten. vara

itrafikgrenama någonmellankonkurrensförutsättningamapåverka
med hänsyndifferentierasavgifterna kunnagrad. börDäremotstörre

förhand-servicenivå Därmed öppnastrafik,till olika slags m.m.
trafik.gäller avgiftens storlek för visslingsmöjligheter vad

.Sjöfartsverketfarleds vgiftertillförs deKanal verket tar ut avvarua som
Vänerfttrtkuslhantn tilMránVänergods ONIlUSIIISisådant utrikes som

.reglatiorustyrelsertkanalverket ochmellanfördelasIntäkterna

miljonermiljoner3,5 1,4Vänersjöfartens godsvolym ärAv ton ca
utrikestrafikdenna harabsolutainrikes trafik. Den merpartenton av

frånoljeproduktermiljon ärHuvuddelen, lmålursprung. ton,ca
del ärVänerhamnama.till Eni Göteborgraffinaderiema annan

vidarebefor-skogsprodukter Karlstad-Göteborg förtransporterna av
mållur-gods, utrikesdetta harNordsjöfárjoma. Fördran med som

Våneml-farledsvaruavgifter.milj. kr ii dag 8betalas casprung,
dessa intäkter.ingen delkanalen får dock av

nuvarandeMedkanalverket detta belopp.tillförsMed mitt förslag
krårmilj.intäktsökning med 6innebärafördelning skulle det en ca

förmilj. krår seglationsstyrelsen.för och 2kanalverket ca
ifrånutrikesjaginkluderar kommergodsI omlastat varor som

Vånerfartyg.vidareinnan medi kusthamnförädlatsoch transportsom
oljeprodukter.ärDen viktigaste posten

uppstår,huvudsakdit kostnadernaintäkterna iförslagMed mitt går
trafikupp-blir neutralt med avseendeavgiftssystemetsamtidigt som

trafiken.för ökainlägg. incitament byggs att
föravgifttill kanalverket uppbärkunna såbör detPraktiskt att

vidaregåi Göteborgskall lastas for sedangodsäven det attomsom
Farledsvaruavgiften slopas.till utrikes ort.

årSjöfartsverketföreslår jag gångtilltrafik VänernFör att peren
närgodsetfarledsvaruavgifter påförtsöverför detill kanalverket som

fördelarKanalverket och seglationsstyrelsenSverige.idet intogs
skallersättningenunderlag försig. Sommellandärefter beloppet

varuslag.kanalverket godsvolymer ochöverredovisningfinnas aven
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med godsfartygfyravgiftema förjag inte föreslåDäremot vill att
kanalenVänem. Fyrav-tillfallalastas till Vänerfartyg skallsom om

ochfartyget,farledsvaruavgiften knuten tillgiften skillnad fråntillär
fartyg Våneroljanvilkamedför inteoljeproduktema kant.ex. seman

tolveller mindre ångjortkommit till landet och fartyget merom
fastställa det beloppgrund föringenfinns alltså säkerDet attresor.
Sjöfartsverkettill Till detta kommerskulle Vänern.gå att svararsom

intäktervissamotiverarför iisbrytningen Vänern, vilket simmaratt
hos Sjöfartsverket.

Avgifissystemet sammanfattning-

följandesammanfatta påvill jagMitt till avgiftssystemförslag nytt
sätt
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Mitt förslagreglerNuvarandetrafikTyp av

Fyravgift och farleds-Fyravgift. Rege-Utrikes direkttrañk
varuavgift slopas.ringen beslutar,
Trollhätte kanalverkSjöfartsverket
beslutar ochavgift tartar omupp

avgift.upp
Farledsvaruavgift.2.

Regeringen beslutar,
Trollhätte kanalverk

avgifttar upp

Farledsvaniavgift.Ankommande Fyr- och farledsvaru-ut-
Regeringen beslutar,rikes gods avgifter. Regeringensom om-
sjöfartsverketlastas i beslutar, sjöfarts-kusthamn tar upp
avgift och överförverke samt-tar upp av-

Troll-liga intäktergifter till
hätte kanalverk

Fyravgift. Regeringen2.
Sjöfartsverketbeslutar,

avgifttar upp

Farledsvaruavgift slopas.Avgående d0 Farledsvaruavgift.
Trollhätte kanalverkRegeringen beslutar,
beslutarSjöfartsverket och tartar uppom
avgiftavgiftupp

Inrikes trafik avgift ändringIngen Ingentas upp.
Trollhätte kanalverk
har rätt taatt upp
avgift
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stödetstatligaKonsekvenser detför m.m.

milj.Mitt 13 Sjöfartsverkets intäkterförslag krinnebär att ca av
kanalverk och seglationsstyrelse. Detöverförs Vänernstill Trollhätte

Vänemkanalen minskar motsvarindestatliga i mån.tillstödet
sjöfartsavgiftema intäkter,Beloppet % 1990 år1,9motsvarar av

alternativt kmbinationvilka istatsbidrag lämnasendera kan höjas, att
Sjöfartsverketsmed verksamhet.rationalisering inom
helhet inordna kanal och VänernEtt i sin Trollhättealternativ är att

1986.sjöfartsavgifter. Denna ordning gällde före åri medsystemet
ochkmalenskulle kunna motiveras medEtt sådant förfarande att

fall börfarleder betydelse.nationell lsåVänern måste avsomanses
förSjöfartsverket ocksådock uppfattning överenligt min ansvaretta

kanalverket seglationsstyrelsen.farledshållningen ochfrån
nedemellertid sammanflätadnäraKanalverksamheten är vatten-

Verksamhetenantal vattendomar.kraftsrörelsen bl.a. ett stortgenom
effektivt.bedömadrivs såvitt jag kansåväl i i Vänernkanalen som

överföring tillfungerar väl.Sjöfartsverket EnSamarbetet med
medföra lägre kostnader. IngenSjöfartsverket skulle knappast attanser

därförmedföra fördelar. Jagskullesådan förändring attanseren
Trollhätteliggai fortsättningen börför farlederna ävenansvaret

seglationsstyrelse.kanalverk och Vänerns

8.4 Lotsning

eler meddwt,erfordras för fartyg över 800i kanalLots Trollhätte en
miljöfarligmedFartygdjupgående över 4,2längd elleröver 60 m.m,

Beställning lotsTrollhätte kanal Vänern.har såvällast lots på avsom
Trollhättan.trafikledningen ihosför och görsbåde kanalen Vänern
dck lämnaslots kanframföra lotspliktiga fartygTillstånd utanatt

säkerhetsmässigutgångspunkten ärenligt regler, därsärskilda en
utrustningkonstruktion ochfartygetsprövning. skallPå Vänern samt

bedömas.svenska språketfarleden och ibefälhavarens kunskaper om
lots.tillståndfartygbefälhavare svensktI kanalen kan att utan

förkostnadernaoviktig delinteLotskostnadema utgör aven
bådeanlita lotsVänerfartyg behöversjötransporten. För störreett som

krton.till 3 4lotskostnaden uppgåkani kanalen och Vänern -
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kanalverket ochnettokostnad både förSamtidigt lotsningenär en
förkostnadernaLotsavgiftema täcker inteseglationsstyrelsen.

lotsningen.
kanalverketseglationsstyrelsen har intressesjöfarten ochBåde attav

farleder-förutsättning säkerheten ilotskostnadema. En årbegränsa att
inte försämras.na

från lotsplikten befälhavare påundantag förRedan i dag medges
endastofta kanalen. För närvarande ärsvenska fartyg går casom

möjlig-svenska, vilket allvarligt begränsar15 % fartygen20 av-
godkändaendadispens, länge svenskaheterna så äratt somge

lotsspråket.
utökatinternationella sjöfartspråket.emellertid det EttEngelska är

därmed ocksåleda till friare sjöfartEG-samarbetekommer ochatt en
ikommunikationanvändning engelskatill krav vidökade på av

därför påskynda även engelska godkännsfarledema. Man bör att som
och Vänerfart.huvudspråk vid kanal-

tjänstgörbemanningfartygets reduceras lotsmöjlighet är närEn att
dubbeltinte alla gånger nödvändigt haDet ärfartyget.på att

vidhögre lotstaxa bör tillämpaskommando En kunnapå bryggan.
tillfällen.sådana

fall Vänerlotsar påexempel är det när kanal-ytterligare ochEtt
måstebefälhavare Vänerfartyg. dettaledig tid tjänstgör Trotssom

från lotsEnligt min meninglots användas. bör dispensregelsom
i dag.fall. Till viss del redankunna lämnas i sådana sker detta

lotsavgift,Kanalverketseglationsstyrelsen bör dock kunna vissta ut en
anställd lots.tillhandahållertill utbildad ochmed hänsyn att enman

innebäraförslaggenomförande ovanstående bör kunnaEtt av
kanalverketl-trafikanternalotskostnader både förminskade och

uppstå.Samtidigt givetvis vissaionsstyrelsen. kan komplikationerseglat
alltid ansvarigT.ex. fartygets befälhavare för fartyget, ävenär om

finnsfartygsbetällotsen föra fartyget ansvarigtskulle utan att
medföraanvändning engelskastörre språk kannärvarande. En av som

situationer.problem i vissa
förslag till förändringar exempel,ovanståendevillJag somse som

dockolika Allmäntvidare aspekter. jagbör studeras attsettur menar
måsteskapas i lotsföreskriftema.vidare bör Inom dessa ramarramar

frågaställning i dispens lotsning.den lotsansvarige frånta om
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8.5 Säffle kanal

Infrastruktur, trafik och ekonomi

Säffle kanal farledenår från Arvika Säffle och till Byälvensgenom
utlopp i Vänern. Leden har finns flera rörligasluss. Det broar.en
Leden klarar fartyg med maximalt 350 lastförnnåga. Slussen ärtons
den begränsande faktorn för fartygsstorleken. Kanalen âr stängd
vintern.

övertog kanalenStaten drivs1952. Den Vattenfallår av genom
Trollhätte kanalverk.

Godsvolymema på kanalen utvecklats följandehar på sätt.

Tabell Godsmängd21 Säffle kanal 1990,på 1970 ton-

1970Ort 19901980

Säffle 25 100 10 50019 300
Arvika 20 200 9 90080011

Totalt 45 300 20 40031 100

Huvuddelen godset Arvika.till Säffleoljeprodukter ochärav
Spannmål lastas från har varit oförändradGodsstrukturenArvika.ut

tid.långunder
Kanalen används i fritidsbåtarhuvudsak fritidsbåtar. Ca 0001av

kanalen kanalenår, % segelbåtar. Längsär75passerar per varav ca
campingplatser,finns Kanalen har betydelsesevärdheter somm.m.

turismenför i området.resurs
1992 beräknasårFör intäkterna 175 kr och kostnaderna till000till

kr, dvs.000570 400 000 kr. Till detta1 1underskott påett ca
underhållskostnaderkommer broar sköts andrarörliga änför som av

kanalverket.
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genomfördesinitiativ Trollhätte kanalverk 1984På årav en
framtid. Utredningenutredning Säffle kanals konstaterade detattom

föreföll med de förutsättningar då gällde åstadkommasvårt att som en
utveckling nyttosjöfarten Säffle Utredningenpositiv kanal.på ansågav

inte realistiskt ñrdet på kort sikt med utbyggnad kanalenatt var en av
fartyg.kunna störreemotatt ta

förUtredningen dock borde öppenansåg att staten vara en
Säffle förutsättningama ñr sjötransporterutbyggnad kanalav om

aktiv infomiationskulle förbättras. Utredningen föreslog en mer om
möjligheter i fråga godstransporter. Vidare föreslogskanalens om

turismen. Trollhätte kanalverk borde enligtåtgärder för utvecklaatt
lämpligt statliga medel för kanalens fortsattautredningen sättpå

drift.

och förslagMina bedömningar

Säffle torde i dag ha betydelse för turismen och fritids-kanal störst
livet. kanalen ha mycket liten betydelse för handels-Däremot bedöms
sjöfarten näringslivet i regionen. lastfömiågaoch för Fartygens är
mindre Vänerfartygs. Kanalen stängd110 större är påän ettav
vintern. bedöms inte egentligt sambandTrafiken ha mednågot
Vånersjöfarten övrigt.i

inteSkulle nyttotrafilcen kanalen läggas bedöms någraner
regionalpolitiska miljömässigapåtagliga eller konsekvenser uppstå. De

bör kunna flyttaskanalen olja och spaimmålgårtransporter som - -
till Godsvolymema alltföröver andra transportslag problem. ärutan

egentliga skallför miljökonsekvenser uppståsmå någraatt av en
nedläggning trafiken. lastbilar dag.De motsvarar tre percaav

SäffleMot denna bakgrund jag inte nyttotrafiken på kanalattanser
syftar tillhar intresse. fortsatt statligt stödnationellt Ettett attsom

uppfattning intehandelssjöfarten enligt minupprätthålla kanalen är
motiverat.

Ä kanalen,andra beträffande vilkasidan har vissa åtagandenstaten
reglerade i främst regleringen Byålven.är vattendom. Det gäller av

innebär för kanalenDet kommer kostnader ävenhaatt staten att om
handelssjöfarten försvinner.

Skulle trafiken i sin helhet, dvs. slussenSäffle avvecklaskanal
stängs öppningsbara uppskattas de kvarståendeoch de broarna låses,
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tillsyn ochkr år. Detill 400 000statliga kostnaderna runt avserper
visstkonservering tillsyn ochvattendomvattenreglering enligt samt ,

blirñr kanalverket 1Besparingenfarled.underhåll sluss och caav
milj. kr år.per

broöppning förtill slussning ochmöjlighetbehållaSkulle t.ex.man
bemanning. Vidaresommarmånadema krävsfritidsbåttrañken under

mindre.Besparingen blir dåunderhållskostnadema.ökar
finnasnyttotrañken kvar påeventuelltfritidsbåttrañken ochSkall

delförbörberörda kommunernajag deSäffle kanal att ensvaraanser
lokala karaktär.trafikens uppenbarttillmed hänsynkostnaderna,av

kanalverk får i uppdragTrollhätteföreslår därförJag att taatt upp
för denkostnadernaangåendemed kommunernaförhandlingar

fortsatta driften kanalen.av

Fritidsbåtleder8.6

förgrenatvälrelativt finnsligger tättiGenom hamnama Vänern ettatt
farledsservi-handelssjöfarten och däranvändsfarledernät avsomav

används ocksåledermedel. Dessamed statligabekostas avcen
fritidsbåtama.

för sjöfartenintresseskärgårdslederockså antalfinnsDet utanett
seglationsstyrelsefritidsbåttrafiken. Vänernsñrbetydelsemen av

delfinnsHärutöverfritidsbåtleder.sjömilför 160 avencaansvarar
Seglationsstyrel-farleder.bekostadebåtorganisationerkommuner och

prickas intelederEventuelltbefintliga leder.omfattartillsyn nyasens
fritidsbåtar iAntaletfinansiering kan ordnas.änut externannat om

Härtill kommer någratal 15 000.i rundatill mycketVänern bedöms
undergästande båtartusen sommaren.

medelsärskildaårligen begärtharseglationsstyrelseVänerns av
575i budgetenAnslagetfritidsbåtleder.utmärkningförstaten varav
%.med 18ökningkr 1990,år1985 och 680 000000 kr år caen
tillomräknat1990seglationsstyrelsentilltotala anslagStatens var

alltsåfritidsbåtledematillAnslagetkr.kalenderår 5 550 000 cavar
totala 1990.det anslaget12 av

milj. ikrfått 7seglationsstyrelsen199192 harFör budgetåret
utmärkningförkostnaderregleringsbrevetanslag. Istatligt attanges
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fritidsbâtleder har beaktats. Seglationsstyrelsen hade totaltbegärtav
i7,8 milj. kr.

Sjöfartsverket får för budgetåret 199192 särskilt anslag 50ett om
milj. kr för kostnader för fritidsbåttrafiken yrkesfisket.ochstatenav
Dessa kostnader täcks alltså inte intäktermed från sjöfartsavgiftema.
Drygt % kostnaderna80 beräknas fritidsbåttrafiken ochav avse
återstoden yrkesfisket. Den största drygt 56 % kostnaderna,posten, av

Sjöräddningen. Kostnaderna för Sjöfartsverkets verksamhettotalaavser
beräknas till milj.1991 883 kr.ca

Jag det är värdefullt seglationsstyrelsen redovisar huratt attanser
andel verksamhetens kostnader fritidsbåttrañken.stor av som avser

Från bl.a. effektivitetssynpunkt bör det kostnaderangeläget attvara
redovisas för olika trafikantgrupper.

förutsätterJag det intressetstatliga beträffande utmärkningatt av
farleder i första hand är knutet till handelssjöfartens Självfalletbehov.
finns också leder används enbart fritidsbåtar, ocksådärsom av
utmärkning behövs. Avvägningen mellan olika insatser rimligenmåste
ske inom seglationsstyrelsen, där kunskapen finns farlederolikaom
och trafikanternas behov.om

föreslårJag ingen förändring nuvarande tillanslagordning förav
utmärkning fritidsbåtleder. Det bör ankomma segla-på Vänernsav
tionsstyrelse avgöra hur skall fördelas farledermellanatt resurserna
för handelssjöfarten fritidsbâtleder.och

8.7 Det statliga stödet

Det statliga stödet till Trollhätte kanalverk och seglationssty-Vänerns
relse 1990 totalt milj.64,8 kr.var ca

Mina förslag förutsättningar för minska villJagdetta anslag.attger
nämna följande

Fyravgiften För utrikes Vänergods avskaffas. Trollhättestället får0 1
kanalverk avgift. Det minskar behovet medstödta statligtut caav
5 milj. kr.
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tillförs de farledsva-enligt mitt förslagkanalverketGenom att0
i dag till Sjöfartsverketruavgifter för utrikes omlastat gods gårsom

med milj. kr.ökar Vänemskanalens intäkter 8ca

möjligt 1,5investeringar bör detGenom vissa nettoattvara spara0 -
bemanning slussarna.2,5 minskadmilj. kr år avper

lotsföreskriftema bör vissa besparingarreformeringGenom viss av0
kunna göras.

skall ske beträffandejag föreslårde förhandlingarGenom som0
kunna sänkas.Säffle kostnaderkanal bör statens

inledandestatliga anslaget iförändringar bör detGenomförs dessa ett
nivå.15 milj. kr, utifrån 1990i runda tal årsskede kunna minska med

förändringar avgiftssystemet jagJag vill understryka deatt av som
mellan kanalverket ochaffärsmässig relationföreslår medför en mera

höjaför trafiken ochökakunderna. skapar incitamentMan att
mycketfungerar detta sätt ärintåktema. avgiftssystem påEtt ensom

utveckling. Vad dettasund ekonomiskviktig förutsättning för att en
storlek och behovetdriftsunderskottetskomma innebära förkan att av

bedömas i dag.statligt kan intestöd framöver
jag föreslåravgiftssystemetmarknadsinriktadedetGenom sommer

avseende kanalen och Vänernbudgetprövningenden årliga statligabör
Tillmål för verksamheten.börfå karaktär. Staten angeen annan

stödet.ekonomisk för det statligaförslagsvisdessa kopplas ramen
S-årsperiod.ekonomisk börMål och avse enram

får därefterseglationsstyrelseTrollhätte kanalverk och Vänerns
angivnaintäkter tillkostnader ochsin verksamhet samtanpassa
fåravgiftssystemetsjälv förfogaförutsättningar. överGenom att man

utvecklingen.ekonomiskapåverka denväsentligt möjligheterstörre att
högrebudgethanteringen istatligaårligabör innebära denDetta att

i mindre gradangivna målen ochuppföljning degrad kan avse av
budgetposter.detaljgranskning enskildaav

långsiktigviktigtdetta det ocksåI sammanhang är att meren
kanalverkets ochJag föreslårhantering investeringsfrågoma. attav

till 5-årigai uppdrag redovisa förslagseglationsstyrelse fårVänerns att
då skilja mellan investeringarinvesteringsplaner. Man bör som

inomhöja säkerheten och framkomlighetennödvändiga förbedöms att
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förbehövsinvesteringaroch entrafik,befintlig somförramen
klarsåhaviktigtocksåår attDettrafik.utökad eneventuellt

investe-ochreinvesteringarunderhåll,mellanmöjligtåtskillnad som
till demed hänsyndel,kanalensförangelägetsärskiltärDettaringar.

anlåggningama.underhållskrävandeochstora
investeringarnañranvisarvidareföreslår statenJag att ramen

seglationsstyrelsenochKanalverketS-årsperiod.förslagsvisunder en
tillinfrastruktursinmöjligheterbättre attdärmedfår anpassa

ilångsiktighetrimligsättdettafårMankrav.trañkantemas en
investeringsverksarnheten.
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UtdragM M UNIKATIONS-
PROTOKOLLRARTLN4ENTET. V vid regeringssammanträde

1991-03-14 K9l5982

fråga VánezsjöfartenUtredning i tillstödetom

budgetpropositionen bil. aviseradeI 199091100 8
utredning statliga tillregeringen det stödetomen

Vänersjöfarten.

bemyndigarRegeringen för kommunikationsdepar-chefen
utredningsuppdragetför tillkalla sa-tementet att en

kommittéförordningenskild omfattadutredare av-
sakkunniga,samt att besluta1976119 experter,om-

åtbiträdeoch annat utredaren.sekreterare

riktlinjerna i bifogade.. utredningen skallFör promemo-
ria gälla.

utredningen sjätteför skall belasta huvud-Kostnaderna
Utredningartitelns anslag A2. m.m.

överensstämmelseUtdragets
intygasoriginaletmed

fy,- .g/-Ä. .-,.zñx7
Ingrid Fáldt
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PM
1991-03-14

ÖVERSYN STÖDET VÃNERSJÖFARTENAV TILL

Bakgrund

årSedan 1979 har handelssjöfarten på Vänern och Mäla-
varit inordnad i det allmännaren avgiftssystemet för

sjöfarten. iUnderskott driften Trollhätte kanal ochav
i Vänerns seglationsstyrelses verksamhet täcktes med

frånmedel allmänna sjöfartsavgifterna.de hänsynMed
till den regionalpolitiska inriktningen stödet haft
föranleddes årstatsmakterna 1986 överföraatt betal-
ningsansvaret för detta stöd frán handelssjöfarten till
staten.

Anslaget pá statsbudgeten Ersättning till viss kanal-
trafik ökat väsentligthar gångnade åren.m.m I rege-
ringens skrivelse 19909150 åtgärder för stabi-attom
lisera ekonomin begränsa tillväxtenoch offent-deav
liga utgifterna redovisades besparingsförslag inomsom
kommunikationsdepartementets område tilluppgick nära

miljard Besparingarna1 kronor. inriktades därvid sär-
skilt transfereringar viamot anslag pá statsbudgeten.

budgetpropositionenI 199091100 bil.8 uttalade före-
draganden tillanslagetatt Vänersjötrafiken nått en
nivå då ytterligare överväganden mäste göras stödet.om

propositionenI föreslogs ett anslag budgetåretför
milj.199192 kr. mindre10 än budges-som var anslaget

året innan. Samtidigt föreslogs att kanalverket skulle
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trafikensärskilda avgifterut avtamöjlighet attges
fullttrafiken ärdelstor numeraEnpå kanalen. av

trafik.inrikesden utförsattavgiftsbefriad somgenom
dennaenligt propositionen, avvägabör,Kanalverket

rationaliserings-servicenivåer ocholikaavgift mot
iservicemöjligabästaåstadkommaattsyfteiåtgärder

betalnings-behov ochVånersjöfartenstillförhållande

vilja.

betänkandesittiföreslogTransportstödsutredningen
Vänersjö-tillstödetatt199073Transportstöd SOU

administrerasfortsättningsvis skulleävenfarten
nödvän-åstadkomma denkunnaskallattförcentralt man

ochVänerregionens transportbehovpådiga systemsynen
tillstyrktesframtid. Förslaget avinlandssjöfartenspå

Vánersjö-anknytning tillmedremissinstansersamtliga

farten.

näringspolitikproposition 19909187regeringens omI
följande. Huvuddelenföreslås bl.a. avtillväxtför

tillfrån affärsverköverförsverksamhetVattenfalls
inom vattenfallskoncernenKanalrörelsenaktiebolag.

börbolaget. Dendetförvaltasvidaretills av nyabör
dotterbolag. Kanalbolagetshelägtettdrivas i form av

moder-finansierashandi förstabör avinvesteringar
drift kanalrörelsenfortsattlängeså avbolaget.

sådantstöd, bör kunnatransportpolitiskt ges.kräver

utredningenförRiktlinjer

hittillsvarandevärderaochanalyseraskallUtredaren
seglations-Vänernskanalverk ochTrollhättetillstöd

inom verksam-använtsmedlenredovisa hurochstyrelse
börändamålsenlighet. Utredarenstödetssamtheten
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vidare, enlighet ii med uttalandet budgetpropositio-
frágan nödvändigadenbehandla påsystemsynenomnen,

RegionensVanerregionens transportbehov. transport-
järnvägar sjöfartvägar, och börsystem samlatav ses

nationelltregionalt ochsåväl internationelltur som
Eventuella alternativperspektiv. till dagens kanal-

redovisasbör och värderas. Vänersjöfar-transporter
europeiskaförutsättningar ioch roll dettens trans-

beaktas.börportsystemet

kräver investeringarKanaltransporter i fartyg och
utrustning. Investeringarna förutsätter samtidigtannan

rimlig långsiktighetatt kan igaranteras kanaltrafi-
ken. kostnader förstatens underskottstäckning har
ökat väsentligt gångnaunder åren.de Vid värderingen

ändamálsenligheten i idetta stöd relationav till
alternativa transportalternativ, bör också långsik-de
tiga ekonomiska förutsättningarna för kanalen redo-
visas. Bedömt underhåll och investerings-eventuella

i Trollhättebehov kanal bör sá långt möjligt klarläg-
liksom möjliga rationaliseringar och besparingargas,

för transportkunderna. Vidare bör utredaren bedöma
omfattningen den framtida trafiken.av

Åretruntsjöfart i Trollhätte kanal påoch Vänern utgör
viktig förutsättning för Vänersjöfartensen generella

Servicenivánkonkurrenskraft. i ikanalen vid mening -
öppethållande, framkomlighet, pålitlighet, punktlighet,

någottjänsteutbud är i hög påverkasgrad desom- av
ansvariga förnärmast kanaldriften. Statsbidraget utger

i samtidigt basförutsättningdag i sammanhanget.en

budgetpropositionen uttalas,I mot bakgrund före-av
reduktionslagen anslaget, att kanalverket börav ges

särskildamöjlighet ta utatt avgifter trafiken påav
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befriad frántrafiken årdelstor numerakanalen. En av
inrikesutförs tra-deneftersomsjöfartsavgifter som

börkanalverketframhåller attFöredragandenfik.
ratio-serviceniváer ocholikaavgift motavväga denna

möjligabästaåstadkommai syfte attnaliseringar
behovVänersjöfartens ochtillförhållandeiservice

betalningsvilja.

möjlig-bådenärmaresin del belysaförbörUtredaren
taheterna trafiken påsärskilda avgifterut avatt

olikastatsbidragetförkonsekvenserna avochkanalen
serviceniváer.

får medseglationsstyrelseVänernsävenochKanalverket
sig inkomsterna dentillgodoräknaordningnuvarande av

inkl. distanstillåggfarledsvaruavgiftenstatliga som
tillhânförlig ochår kanalentrafikentas ut somav

statsbidraget segla-tar kanalverket ochVänern. Utöver
lotsavgifter.tionsstyrelsen Kanalverketsut egna

från farledsvaruavgift-huvudsakliga inkomster kommer

statsbidraget. Farledsvaruavgifterna beslutasocherna
Någonregeringen, sjöfartsverket.förslagefterav av

ekonomisk relation finns inteuttalad såledesmer
mellan kanalverket transportkunderna. kostnads-och De
ökningar i driftenaktualiseras blir därför ytterstsom

fråga till den årligaöverförs budgetbehand-en som
lingen 1 regeringskansliet.

förstärka affärsmässigasyfte denI att relationen
mellan kundernakanalverket och bör utredaren överväga

avgiftssystemnuvarande berör Vånersjöfarten kanom som
avgiftssystemändras. nytt börEtt göra möjligtdet att

avgifterservicenivåbehandla och i ett sammanhang.
direktåstadkommaattGenom affärsmässigmer rela-en
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tion mellan kanalverk kundoch bör bättre förutsätt-
ningar minskadeför anslagsbehov åstadkommas.

För utredarens gällerarbete regeringens direktiv till
samtliga kommittéer särskildaoch utredare utred-om
ningsförslagens inriktning Dir. 19845 beak-och om

i utredningsverksamhetentande EG-aspekterav
Dir. 198843.

Tidplan

Utredningen ibör utföras samverkan med berörda läns-
myndigheterstyrelser, och statens industriverk. Ar-

såbedrivasskall attbetet resultatet utredningenav
tillhandaregeringenär den 2 september 1991.

v..-.1iTMiLT
8-111991
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välfärd.Delförökad59.Konkurrenskartläggning konkur-i SverigeKonkurrensen28. aven- Delför välfärd.ökadKonkurrensC.branscher.Del ochi 61 lrensförhâllandena
C.välfärd.Bilagor.förökadKonkurrensi vissastatliga,hälsoundcrsokningarPeriodiska29.

i detinvandranrngdomarändalika.Om60.Olikaanställningar.landstingskommunalakommunalaoch men
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vuxenstudiestöd.65.Eusamordnat U.
i samverkan.66.Hemslöjd

iSamhalli går,idag. A.67. morgon.
ErfarenheterFrikommunlbrsbket. försöksverk-68. av

med frånstatligreglering C.samheten avsteg m.m.
Frikommunförsöket.Erfarenheter försöksverk-69. av

med frånstatligregleringsamheten avsteg m.m.
Särskild C.bilaga.

70.Ombudsmanförbamochungdom.
kostnadsutveckling1975-199071.Teaterns

studier Operan.medsärskilda Dramatenav
Riksteatern.U.och

kreativstudicmiljöhögskolebiblioteket72.En som-
pedagogisk U.resurs.
Väncrsjöfarten.73. K.
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Justitiedepartementet Kommunikationsdeparterrtentet
Personrcgistreringinomarbctslivs-,forsknings-och Denregionalabil-ochkörkonsadminisuationen.[14]
massmedieområdcna, [21] överenskommelserStorstadenstrafiksystcm.m.m. omHIV-smittadeersättningför ideellskada.[34] trafik miljöioch Stockholms-Göteborgs-ochMalmö--Påföljdsfrågor.Frigivningfrånanstalt [45] regionema.[19]m.m.
Vissasärskildafrågorbeträffandeintegritctsskyddet Säkrareförare[39]
påADB-området.[62] Våncrsjöfarten[73]

FinansdepartementetUtrikesdepartementet
Finansielltillsyn.[2]Statensroll vidfrämjande [3]export.av Sponsligochekonomiskutvecklinginom ochtrav-Bistånd internationellaorganisationer.[48]genom galoppsporien.[7]Bistånd internationellaorganisationer.Annexgenom Beskattning kraftföretag.[8]avDetmultilateralabiståndetsorganisationer.[49]
Kapitalavkastningcni bytcsbalansen.Bistånd internationellaorganisationer.Annexgenom Tre [27]cxpertrapporter.Sverige u-ländemaoch i FN återblick.[50]en- Räkna miljönmed Förslagtill och miljö-natur-Bistånd internationellaorganisationer.Annexgenom räkenskaper.[37]Särstudier.[5l]
Räkna miljönmed Förslagtill ochmiljö-natur-
räkenskaper.Bilagedcl.[38]Försvarsdepartementet Alkoholbcskauningen.[52]

Kapitalkostnaderinomförsvaret.Nyafonnerför
Utbildningsdepartementetfinansiellstyrning.[20]

Branden SallyAlbatross.Den9-12januari1990.[33] Särskolan primarkommunalskola.[30]-cnForskningochteknikför llyget.[53] Statensarkivdepåcr.Enutvecklingsplantill år2000.
1311
Examination kvalitetskontrolli högskolan.[44]somSocialdepartementet Skola skolbarnsomsorg helhet.[54]en- -Utvärdering SBU.StatensBeredningför Att förvaltaUt-värde- kulturmiljöer.[64]av

ring medicinskmetodik.[6] Ettsamordnatvuxenstudiestöd.av [65]
Lokalasjukförsäkringsregister[9] Teaternskostnadsutveckling1975-1990
Informationensroll handlingsunderlag medsärskildastudierstyrning Operan.Dramatensom av-ochekonomi.[l5]. ochRiksteatern.
Gemensammaregler lagstiftning, Enklassifikationer kreativstudiemiljöoch högskolebibliotekctsom- -informationsteknologi.[l6]. pedagogisk [72]resurs
Forskningochutvecklingepidemiologi,kvalitetssa--kringochSprisutvecklingsprojekt.[17]. Arbetsmarknadsdepartementet
lnformationsstrukturförhalso- sjukvårdenoch en- Flykting- immigrationspolitiken.och [l]utvecklingsprocess.[l8]. Spelreglema arbetsmarknaden.[13]Någrafrågori anslutningtill arbetsgivarperiodinomen Kompetensutveckling uunaning.[56]en-sjukpenningförsakringert.[35] Arbetslöshetsförsåkringcnfinansierings--Aborteradefoster. [42]m.m. [57]systemet.Handikapp.Välfärd.Rättvisa.[46] Samhalli går.i idag. [67]morgon.Påväg exempelpåförändringsarbeteninom-
verksamheterförpsykisktstörda.[47] BostadsdepartemntetTillsynen halso- sjukvården.över och [63]

Ett ByggforskningenBFROmbudsman på90-talet.[23]för nyttbamoch [70]ungdom. -
Denframtidaltlnsbttstadsnamndcn.[43]
Statensbostadskreditnttmndorganisationoch-dimensionering.[61]
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Industridepartementet
Översyn Iagstifuiingen lrilliberrávara.[22]av om
Ett turistråd.[58]nytt
Hemslöjdi [66]samverkan

Civildepartementet
Aftttrstidema.[10]
Affarstidema.Bilagedel.
Ungdomochmakt.]12]
Visstgårdetan Del 2och [24]
Frikomntunförsöket.Erfarenheter försökenmedav

friarenämndorganisation.[25]en
Kommunalaentreprenader.Vad möjligt analysiir En

ochrättsläget detstatligaregelverketsroll. [26]av
i SverigeKonkurrensen kartläggning konkur-en av

rensförhallandenai 6l branscher.Del [28]l och
Periodiskahållsoundersökningari vissastatliga,kom-
munala landstingskommunalaoch anställningar.[29]
Nykunskapochförnyelse.[36]
Marknadsanpassadcservice-ochstabsfunktionerny-organisation tillstödet myndigheterochav rege-
ringskansli.[40]
Marknadsanpassadeservice-ochstabsfunktjonerny-organisation till myndigheterstödet ochav rege-
ringskansli.Bilagedel.[41]
Konkurrensför välfärd.ökad Del

förKonkurrens ökadvälfärd.Del
förKonkurrens ökadvälmrd.Bilagor.[59]

Olika ändålika Ominvandrarungdornari detmen
mångkulturellaSverige.[60]
Frikommunförsöket.Erfarenheter försöksverk-av
samhetenmed franstatligreglering [68]avsteg m.m.
FrikommunförsökeLErfarenheter försöksverkav
samhetenmed franstatligregleringavsteg m.m.
Särskildbilaga.[69]

Miljödepartementet
Miljölagstiftningeniframtiden.[4]
Miljölagstifmingenframtiden.i Bilagedel.
Sekretariatetskartläggningochanalys.[5]
Naturvårdsverketsuppgifterochorganisation.[32]
Sverigesnationalrapporttill FNskonferens miljöom
ochutvecklingUNCED1992.[55]-
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