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Till ,statsrådet och chefen för

Kommunikationsdepartementet

Den 17 juni 1993 bemyndigade regeringen chefen för Kom-
munikationsdepartementet tillkalla kommitté medatt en
uppdrag lämna förslag till långsiktigaatt lösningar för
färjetrañken till och från Gotland.

Med stöd bemyndigandet förordnades den 13 oktoberav
1993 ledamöter i kommittén ingenjören Lars Svensk,som
tillika ordförande, sjökaptenen och f.d riksdagsledamoten
Kenneth Attefors, f.d. riksdagsledamoten Hugo Bergdahl,
f.d. ordföranden i kommunfullmäktige Eric Carlsson, Got-
land, sjökapteren och riksdagsledamoten Tom Heyman,
läraren Bo-Görm Johansson, Gotland, f.d. kommunalrådet
Folke Jonsson, Gotland, kommunalrådet Jan Lundgren,
Gotland, och riksdagsledamoten Yvonne Sandberg-Fries.
Som sakkunniga i kommittén förordnades den 13 december
1993 kommunikationsdirektören vid Länsstyrelsen i Got-
lands län Björg Nordenankar och avdelningsdirektören vid
Sjöfartsverket Lars Vieweg. Den 18 maj 1994 förordnades

Åkeekonomidirektören vid Sjöfartsverket Andersson som
sakkunnig, varvid Lars Vieweg samtidigt entledigades från
sitt uppdrag.

Regeringen beslutade den 27 oktober 1994 uppdragetatt
skulle redovisas den 15 april 1995, och den de-senast 15
cember beslutades antalet ledamöter i kommitténatt skulle
utökas till högst elva från tidigare nio.

Genom beslut den 21 december 1994 förordndes som
ledamöter ikommittén f.d. ordföranden i Trafikutskot-nya

Sven-Gösta Signell, tillikatet ordförande, och riksdags-ny
ledamoten Jarl Lander med verkan fr.o.m. den 2 december
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KennethSvensk ochSamtidigt entledigades Lars1994.
för-december 1994från sina uppdrag. Den 21Attefors

och f.d. plane-riksdagsledamoten Eva Johanssonordnades
kommit-ledamöter iRolf Tufvessonringschefen som nya

idag föredragandenförordnadestén. Som expert samma
Trañkutskottet Göran Nyström.

oktober 1993 kam-förordnades den 28Till sekreterare
och till biträd-Euler MüllerBirgittamarrättsassessorn von

Kjell-Åke Rönnberg.civilingenjörenande sekreterare
Gotlandstrañkutred-antagitUtredningen, namnetsom

slutbetänkande SOUsittfår härmed lämnaningen, över
Gotlandstrañk.Framtidsanpassad1995:42

särskildareservationer ochbetänkandet har fogatsTill
yttranden.

april 1995Stockholm i
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Sammanfattning

Utredningen har haft i uppdrag lämna förslag till lång-att
siktiga lösningar för färjetrafiken till och från Gotland.
Utredningen har därför kartlagt och analyserat förutsätt-
ningarna för framtidsanpassning färjetrafiken. Enligten av
utredningens kartläggning har färjetrañken helt grund-en
läggande betydelse för Gotland. Detta gäller såväl för nä-
ringsliv för befolkning. Färjekommunikationernassom
utformning också helt avgörande förär den fortsatta regio-
nala utvecklingen på Gotland.

Utredningen färjetrafiken på Gotland står införattanser
rad förändrade förutsättningar. Förutsättningaren som en

långsiktig trañklösning måste till. Den politiskaanpassas
Östersjöområdetutvecklingen skett i innebär exempel-som

vis Gotland har fått centralt läge i intressantatt till-ett ett
växtomrâde. Vad denna geopolitiska miljö innebär ärnya

osäkertännu den klart intressantaöppnar möjlighetermen
för utveckling handels- och kontaktutbyten därav nya
Gotland har särskilda förutsättningar. Utvecklingen som nu
pågår på fartygsområdet med införande höghastig-av nya
hetsfärjor innebär vidare Gotland i restid föraskanatt

Östersjönsåvälnärmare fastlandet andra länder kringsom
och därmed kanresenärerna erbjudas förbättradatt en
resstandard.

En viktig utgångspunkt för framtidsanpassningannan en
färjetrañken turismen framträderär alltmerattav som en
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framtida näringsgrenarna där Gotlandde expansivamestav
gällande. Framtida trafik-möjligheter sighar unika göraatt

på Gotlands konkurrenskraftlösningar bör därför bygga att
befästs möjliggör bredd-denna växande marknad och en

liksom resandegrupper kanning turistsäsongen att nyaav
attraheras.

fortsatta förändringarmed deUtredningen att somanser
gäller trañkutveckling, fartygstek-kan förutses detnär ny

omvärldnäringslivsförändringar och internationellnologi,
flexibilitet. Ilångsiktig färjelösning kännetecknasbör aven

färdigt trañkprogram harstället för ett ut-presenteraatt
följandeutgångspunktredningen därför valt att angesom

fem förutsättningar.

färjetrafikoch miljöanpassadI Säker
.

måste bygga på de säkerhets-Kommande trañklösningar
den pågåendeförutses bli följdenmässiga krav avsom

Trafrklösningensjösäkerhetslagstiftningen.revideringen av
ingå i uppbyggnadenutformas så den kanmåste vidare att

trafiksystem.miljöanpassatettav

bastrafik från två fastlandsham-och tillförlitligTryggad

nar

grundläggande förframgent haStaten skall även ett ansvar
Trafikenfastlandet.mellan Gotland ochtrañkförsörjningen

istandard och liksom dagskall tillfredsställandevara av
och Oskarshamnde två fastlandsharrmama Nynäshamnbör

kompletterande trafiktrafikeras. Möjlighet införas förbör
andra hamnar.

medtrañklösningUtredningen kan konstatera att en
bashanm på fastlandetutgångspunkt från Oxelösund som

trañkkostnaden. Detrafiken den lägstaför merparten av ger
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vinster kan koncentrera persontrafikengöras attsom genom
till hamn måste dock jämföras med ökadede kostnaderen

skulle uppstå förbl.a. och företag. Utred-resenärersom
ningen förordar därför inte sådant alternativ.ett

Förbättrad persontrafik under dagtid

Dagens trafiksystem med kvälls- och tillgodosernatturer
godstrafikens behov på förtjänstfullt Dessa behovsätt. ärett
grundförutsättningar för Gotland och måste äventryggas
fortsättningsvis. erbjuda förbättradeFör villkor föratt
persontrafiken bör dock kompletterande färjeförbindelser
möjliggöras under dagtid, med ordentliga sittplatser för alla
resande. Detta betyder samtidigt behovet hyttkapaci-att av

minskar.tet

Effektivt resursutnyttjande begränsar subventionsbe-som
hovet

Den nuvarande trañklösningen har kritiserats för denatt
under långa tidsperioder innebär lågt resursutnyttjande.ett
Med hänsyn till fartygstonnaget dimensionerats föratt
högtrafiktid finns del året betydande överskottstor etten av

fartygskapacitet. gäller såväl fartygensDetta storlek som
deras utnyttjande.

Utredningen konstaterar strukturen i Gotlandstrañkenatt
med variationer i resandet såväl mellan olikastora säsonger

mellan olika veckodagar ställer särskilda krav på tra-som
fikuppläggningen försvårar väl färjekapa-anpassadsom en
citet. Enligt utredningens mening kan dock den utveckling

pågår på fartygsområdet med bl.a. snabb-typsom en ny av
gående färjor tillsammans med särskilda godsfärjor sikt

förutsättningar för rationell trañkuppläggning.ge en mer
Genom mindre fartyg samtidigt erbjuder snabbaresom
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för såväl förbättravidare potentialrestid finns det atten
samlade subventionsbe-trañkservicen begränsa detattsom

trafiken.hovet till

Gotlandspå villkorTrafiklösning

avgörande betydelse för den regionalaFärjetrañken har en
Även från sysselsättningssynpunktGotland.utvecklingen

för Ställnings-viktig roll Gotland.spelar färjetrafiken en
långt möj-Gotlandstrañken bör därför såtilltaganden som

regionalt inflytande ochpå lokalt ochligt grundas ett an-
kostnadsövervältringdock någonsvarstagande utan att-

blir följden.från till Gotlandstaten
innebärvad dessa trafikförutsättningartydliggöraFör att

trafikuppläggning.följandehar utredningen skisserat

trañkförsörjninggrundläggandeStaten tryggar genomen
och Nynäshamnbastrafik mellan såväl Visbymöjliggöraatt

och Oskarshamn.mellan Visbysom

persontrafikmellan gods- ochseparering2. En natt-
eftersträvas.respektive dagturer

kombinationsfärjorkonventionellautförs medBastrañken
året Kompletteran-trañkförsörjningsäkerställaför runt.att

med ordent-upprätthålls under dagtid,färjeförbindelserde
vilket innebär behovetför alla resande,liga sittplatser att av

minskar.hyttkapacitet

medinförs möjlighetpersontrañken4. För att resa en
Visbyföreslås mellan ochtrafik skesnabbfärja. Denna
kantill andra hamnarNynäshamn, över-äventurermen

skall eftersträvas.kommersiell lösningEnvägas.
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Utredningen har beräknat det sammanlagda subventionsbe-
hovet för det skisserade trafikprogrammet till 140-160 mil-
joner kronor är. Beräkningarna med hänsyn till deärper

förändringar sker bl.a. på fartygsområdet osäkra,stora som
nivå understiger nuvarande statsbidrag.men anger en som

Utredningen således de fem utgångspunkterattanser
tillsamrnmans med det skisserade trafik-angettssom ovan

bör betraktas plattform ochprogrammet väg-som en vara
ledande inför framtida ställningstaganden till Gotlandstrafik-

betyderDet de konsekvenserna ochnärmare inne-atten.
börden får i samband med den föreståendeprövas trafik-nu
upphandlingen. För sådant talar ocksåsynsätt detett att ur
förhandlingssynpunkt olämpligt redan i detta skedeattvore
precisera långsiktig och alltför detaljerad trafikupp-en en
läggning.

Utredningen har vidare förövervägt Gotlands-ansvaret
trafiken. Enligt utredningens mening bör fort-ävenstaten
sättningsvis ha ekonomiskt och politiskt förett ansvar

grundläggande basstandard i färjetrafiken. Be-trygga en
stämrnanderätten bör dock föras Gotland.närmare Utan att
någon kostnadsövervältring bör enligtäger utredning-rum

mening Gotlands kommun, inom de stats-ens ramar som
makterna få såväl befogenhet för trafi-anger, som ansvar
kuppläggning, tidtabeller och taxefrâgor.

främjaFör rationell trafikuppläggning, aktivatt en en
konkurrenssituation och för begränsa subventionsbehovetatt
har utredningen hur trafikupphandlingen kanövervägt
utvecklas. Utredningen konstaterar den upphandlingsmo-att
dell hittills tillämpats sannolikt inte har varit densom ur
statsfinansiell synpunkt lämpliga. Utredningenmest anser

denna modell dock bör kunna utvecklas med lämp-att mer
liga avtalskonstruktioner.

Utredningen har modelläven med statligtövervägt en
ägarskap fartygen där utförstrafiken eller fleraav av en
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sådanupphandlas i konkurrens. Förentreprenörer ensom
konkurrensskäl, trafikskäl bättretalar bl.a.lösning genom

undviker de problemdännedoch attanpassat tonnage man
olika koncessionsinne-uppstått vid byte mellantidigaresom

mellanavvägningUtredningens slutsatshavare. är att en
grundas på ideolo-modeller inte börbåda principielladessa

billigast. Erfa-bäst ochpå vadgiska grunder ärutan som
områdenfrån andrasjöfartsområdet liksomfrånrenheter

också på det devisarkommunikationssektorn ärinom att
modellvilkenförutsättningarnarådande äravgör somsom

någotmening bör inteEnligt utredningenslämpligast. nu
Beslut bör i ställetdenna fråga.ställningstagande igöras

marknadsbilden kanförst den över-fattas när närmare
fär-trafikupphandlingen förföreståendeinför denblickas

jetrafiken.
Gotlandlinjesjöfart pålagenföreslårUtredningen att om

öcabotage. inne-bestämmelser Dettatill EU:s omanpassas
tillräckliga ochtillförsäkra Gotlandsyfteibär attatt staten

träffa avtal medhela året kanunderregelbundna transporter
statsstöd.trafik med Iallmänflera rederierellerett om

frågaförpliktelser iåläggastrafikutövarengengäld kan t.ex.
kontinuitetregelbundenhet,skall anlöpas,hamnar somom

i trafikenoch turtäthet m.m.
linjesjöfart påtillstånd bedrivaUtredningen attattanser

regeringenskallliksom tidigareGotland prövas menav
Gotlands kommun iskall ske medsamråd förstföreslår att

trañkhuvudman.egenskap av
utsträckningtillåtas itrafik bör änKonkurrerande större

den allmännatrafik undergräverDock inte föri dag. som
på statliga medel. Kon-anspråk ställsså ökadetrafiken att

i fråga påexempelvis kommatrafik kankurrerande rena
fort-möjligtocksåsommarlinjer. Det bör mötaatt envara

Östersjöregionen tillåta s.k. via-utveckling i attsatt genom
sjötrafiksystem.internationellaförtrafik inom ramen
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Utredningen konstaterar skattemässiga hinder före-att
ligger införa taxfreehandel i inrikestrañk och såle-mot att
des i Gotlandstrafiken. Sådan handeläven kommer för
övrigt få allt mindre betydelse i framtiden och upphöratt
helt mellan EU-länderna under 1999.

Taxesättningen i bastrañken skall ske så skäliga ochatt
rimliga priser erbjuds börDe enligt utredning-resenärerna.

bestämmas utifrån marknadsmässiga villkor och dispo-en
Ökningarnibla ekonomiska i taxenivån bör skeresurser.

planmässigt och efterlikna den allmänna prisutvecklingen
för långväga fastlandet.personresor

När det gäller godstrañken till och från Gotland vill
utredningen först betona nödvändigheten dennaattav
erbjuds tillfredsställande villkor och goda utvecklingsmöj-
ligheter. Konkurrenssnedvridande effekter Gotlands-av
tillägget leder dock till slutsatsen stödsystemet böratt av-
vecklas. föreslåsDetta ske etappvis. Det angelägetär att
avvecklingen bl.a. med hänsyn till transportkostnadens-
betydelse för Gotlands utveckling följs ingående.upp-
Konkurrensverket bör i samråd med NUTEK uppdragetges

löpande följa konkurrenssituationen och prisutveckling-att
I detta sammanhang vill utredningen framhållaävenen.

vikten frakttaxorna bestäms bl.a. med beaktandeattav av
den successiva nedtrappningen Gotlandstillägget.av
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Författningsförslag

Förslag till

Lag ändring i lagen 1970:871om om

linjesjöfart på Gotland

Härigenom föreskrivs 6 och 9 lagenatt
1970:871 linjesjöfart på Gotland skall ha följandeom
lydelse.

1§

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Linjesjöfart på Gotland Linjesjöfart Gotland
får bedrivas endast efter får bedrivas endast efter
särskilt tillstånd. Fråga särskilt tillstånd. Frågaom om
tillstånd Konung- tillståndprövas prövasav av rege-

efter samrådringen meden.
Gotlands kommun.

3§

Tillstånd får meddelas Tillstånd fâr meddelas
endast för sjöfart kan endast för sjöfart kansom som

till för till förnyttaanses nyttavara anses vara
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befolk-näringslivet ochbefolkning-ochnäringslivet
på Gotland.ningenochpå Gotland ärsomen

tillstånd krävsFörfrån allmänbehövlig attsyn-
skall bedriva sjö-denpunkt. som

personella, eko-harfartentillstånd krävesFör att
förut-och tekniskanomiskaskall bedriva sjö-den som

driva verk-sättningarpersonella, eko-farten har att
företagseko-samheten påförut-tekniskanomiska och ett

tillfredsställandenomisktdriva verk-sättningar att
företagseko- sätt.samheten ett

ingåkanRegeringentillfredsställandenomiskt
fleramed elleravtalpåså kravenoch ettsätt att

transporttjän-rederiertransportförsörjninggod om
tillgodosesyfteitillgodoses. attster

godpåkraven transport-
fråntill ochförsörjning

allmän trafik.Gotland

4§

meddelas för vissTillståndför vissmeddelasTillstånd
kantills vidare. Dettid ellervidare. Det kaneller tillstid

med särskildaförbindassärskildamedförbindas
föreskrifter.villkor ochföreskrifter.ochvillkor

trafik kanVid allmän
för-åläggastillståndshavare

påavseendepliktelser med
regelbundenhet,hamnval,
turtäthet, kapa-kontinuitet,

beman-fraktsatser ochcitet,
fartyget.ning av
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5§

För sjöfart omfattas För den allmänna trafi-som
tillstånd skall Konungen ken Gotlands kommunärav

eller myndighet trafikhuvudman.Ko-som
bestämmer fastställanungen

och turplaner. Därvidtaxor
skall beaktas kravde som
kan ställas hänsyn tillmed
de i 3 § angivna grunderna
för tillstånd.

6§

Tillståndshavare skyl- Tillstândshavare skyl-är är
dig befordra dig befordraatt attpassagerare passagerare
och fastställdagods enligt och gods enligt villkor och

och turplaner. Sådan föreskrifter förbunditstaxor som
skyldighet medföreligger dock trafiktillstândet. Sådan
icke befordran hindras skyldighet föreligger dockom

förhållanden, till- icke befordran hindrasav som om
ståndshavaren orsakat förhållanden, till-av som
eller kunnat avvärja eller ståndshavaren orsakat

eljest godtagbart skäl eller kunnat avvärja ellerattom
underlåta befordran före- eljest godtagbart skäl attom
ligger. underlåta befordran före-

ligger.

9§

Till böter dömes Till böter dömes
den driver lin- den driver lin-som som

jesjöfart på Gotland jesjöfart på Gotlandutan att utan att
ha till det, ha till det,rätt rätt
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den i samband den i sambandsom som
med tillståndansökan med ansökan tillståndom om
länmar oriktigveterligen lämnar veterligen oriktig
uppgift, Uppgift,

tillståndshavare tillståndshavaresom som
iakttar skyldighet, iakttar skyldighet,som som
åvilar honom enligt denna âvilar honom enligt denna
lag, eller bryter lag, fullgör förplik-motsom som
villkor eller föreskrift, telse vid allmän trafiksom som
förbundits med tillståndet ålagts honom eller som
för honom, bryter villkor ellermot

föreskrift, förbunditssom
med tillståndet för honom,

tillståndshavare i tillståndshavare4. isom som
de avseenden i de avseenden isom anges som anges
7 § lämnar veterligen orik- § lämnar veterligen7 orik-
tig uppgift. tig uppgift.

kraftDenna lag träder i den
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Förslag till

Lag upphävande lagenom av

1979: 1035 med bemyndigande
utjämning för vissataxorom av

lastbilstransporter

Härigenom föreskrivs lagen 1979:1035 med be-att
myndigande utjämning för vissa lastbilstrans-taxorom av

skall upphöra gälla vid utgången årporter att av
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1 Inledning

1.1 Utredningsuppdraget

Enligt direktiven för utredningsarbetet Dir. 1993:69, vilka
bifogas bilaga har utredningen i uppdrag utarbetaattsom
förslag till långsiktiga lösningar för färjetrafiken till och
från Gotland. Förslagen skall utformningen trafikenavse av
efter nuvarande avtalsperiods utgång med utgångspunkt i en
bra och godstrañkförsörjning till låg kostnad förperson-
staten.

sinaI förslag har utredningen beakta inte bara själv-att
klara trañkpolitiska mål såsom tillfredsställande trafik-en
försörjning till lägsta samhällsekonomiska kostnad och
regional balans. Kommittén bör också hänsyn till önsk-ta
värdheten främja turism och övrigt näringsliv påattav
Gotland.

Utredningen skall, det i direktiven,sägs redovisa alter-
nativa trafiklösningar och värdera dessa avseende driftskost-
nader, trafikutbud och övrig servicenivå. Frågor lämp-om
lig upplåtelseform och lämplig bör ocksåtyp tonnageav
behandlas. Vidare skall redovisas förslag till ersättnings-
metoder medger konkurrensneutralitet och under-som som
lättar för konkurrens i trafiken.

Utredningen skall i sitt arbete beakta utvecklingenäven
Östersjönden internationella färjetrañken i och redovisaav

förutsättningarna för Gotlandstrañken integreras medatt
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Även till ökadtrafiken. möjligheternainternationelladen en
undersökas.färjetrañken böravseenderegional samverkan

avgränsningsfrâga.vidareUtredningen vill ange en
trafikförsörjning.för Gotlandssärskild rollspelarFlyget en

ochalternativet till färjornadet endaflygetGenom utgöratt
till fastlandetförbindelsersnabbare ochkan erbjuda tätare

andel privatresenärerGotlandsflyget högrekännetecknas av
Vid bedömning hurflyglinjer.på andra inrikesän aven

bör framtidsanpassasfrån Gotlandfarjetrañken till och är
helhetsper-mening väsentligtenligt vårdet därför ettatt

utvecklingsmöjligheterflygetsdärspektiv anläggs även
flygtra-behandlar dock intedirektivUtredningensbeaktas.

ocksåjuni 1994 harbeslut den 9ñkfrâgor. Genom rege-
utökautredningenfrånavslagit begäranringen attomen

anknytande flygfrågor.belysameduppdraget ävenatt
flygområdet. Iinte behandladärför valtUtredningen har att

Luftfartsverket påhänvisas tillkansammanhanget att rege-
september 1994denringens uppdrag 1 presenterat ut-en

nutidGotlandFlygtrafikGotlandsflygetredning om -
och framtid.

bedrivandeArbetets1.2

Gotlandinformationsmötendeltagit iharUtredningen
myndig-för näringsliv,företrädaresammanträffat medoch

studiebesök iUtredningen har gjortoch allmänhet.heter
Farmek, grönsak-Ericsson,däriblandföretag,gotländska

transportbe-olikainformation derasförsodlare m.fl., om
kontakter tagitsantal informellaharhov. Därutöver stortett

ochföreningarorganisationer,andra företag,med dessa och
fastlandet.på Gotland ochmyndigheter

Gotland och Närsjö-länsstyrelsensamarbete medI
denseminariumanordnatfartsforum utredningenhar ett om
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framtida Gotlandstrafiken, med särskilt inbjudna föredrags-
hållare inom områdena för sjöfart och Utred-transporter.
ningen har gjort studiebesök i de hamnstäder utgörsom
alternativ till fastlandshamnar för Gotlandstrañken Nynäs--
hamn, Oxelösund, Västervik och Oskarshamn.

I 1994 och 1995 gjordes med höghastig-provturermars
hetsfärjan SeaCat Danmark sträckan Göteborg-Fredriks-
havn.

Konsulten Dan Hjalmarsson, EuroFutures AB, har
anlitats för analys de regionala aspekterna på färjekom-av
munikationerna och framtida transportbehov på ön, samt
för undersökning möjligheterna till integrering Got-av av

Östersjötrañk.landstrafiken med internationell Vidareen
har han analyserat stödsystemet med högstprisregleringen
och det s.k. Gotlandstillägget.

Till utredningens sammanträden har inbjudits sakkunniga
inom områdena för svensk regionalpolitik, EU-frâgor och
sjösäkerhetsfrâgor.

På år har det gjorts flera utredningar Got-senare om
landstrañken. I har beskrivits bl.a. upprinnel-rapporterna

till nuvarande regelsystem, gällande trañkuppläggning,sen
trafikkapacitet, säsongsvariationer Många dessam.m. av
förhållanden i drag giltighetäger i dag. Uppgif-ävenstora

från dessa utredningar har därför iblandter såsomanvänts
bakgrundsfakta. vissa fallI hänvisas direkt till utredningar-
na.
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Lägesbeskrivning2

och politiska beslutLagreglering2.1

till trafiksystemfram dagenslettsom

Bakgrund2.1.1

strukturomvandling inom jordbruketsamtidigGenom en
sysselsätt-1950-talet försämradesstenindustrin underoch

Bristen arbetstillfällenGotland drastiskt.ningsläget på
invåna-minskade från 59 000medförde folkmängdenatt ca
tillsatteår 1960. Regeringenår till knappt 54 0001950re

vilkautredning förbl.a. denna bakgrund attmot seen
sysselsättningspro-för lösaåtgärder kunde vidtagas attsom

Ö-utredning. Utredningen ansågårsblemen 1954 att-
sjöförbindelserna mellan Got-reguljäraförbättringar deav

närings-nödvändiga för utvecklafastlandetland och attvar
synnerligen angelä-fann detlivet på Utredningenön. som

gotländska frågorna tillbringade destatsmakternaattget en
tillfredsställande lösning.

accentuerades problemen i denperiodUnder samma
Gotland och fastlandet. Denreguljära färjetrañken mellan
medförde behovhastigt framväxande bilismen t.ex. av en

Årfartygsbestândet. kom1955kapitalkrävande förnyelse av
Gotlandstrafiken. Under l960-taletförsta bilfärjan iden

ursprungligebilfärjan i bruk. Denden första modernatogs
Gotlandsbolaget fick vidare konkurrenstrañkutövaren --

Sedan båda rederiernarederi, Nordörederiet.ett annatav
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fått försämrad ekonomi, vilket förklarades trafik-attav
underlaget inte räckte till för två konkurrerande trañkutö-

Gotlandsbolaget år 1967 denövertog konkurrerandevare,
trafiken.

År 1970 riksdagen beslut trafiken skulletog attom
regleras prop. 1970:175, bet. 1970:3LU89, rskr.
1970:463. fastladesReglerna i lagen 1970:871 lin-om
jesjöfart Gotland, där föreskrevsdet sådan trafikatt
skulle få bedrivas endast efter tillstånd koncession av
regeringen. Genom koncessionen och ochatt taxorgenom
turplaner för trafiken skulle fastställas försäkradestatenav
sig inflytande och insyn i trafiken. Enligtöverstaten ettom
riksdagsbeslutet ansågs med för detatt statens attansvar
fanns tillfredsställande transportförsörjning för Gotlanden

konkurrens inte lämplig i Gotlandstrañken. Sålundavar
ansågs det begränsade trafikunderlaget verka för före-en

och resurskoncentration i den reguljära trafiken. Etttags-
motiv vid statliga ekonomiska insatser därigenom haattvar
garantier för bidragen knyts till en gång rationellatt en
och serviceinriktad trañkuppläggning och taxesättning och

de kommer allmänheten och näringslivet på Gotland tillatt
godo formi relativt lägre taxor.settav

2.1.2 Regionalpolitiskt transportstöd till
Gotlandstrañken

För främja de regionalpolitiska strävandena utveckladesatt
under 1970-talets första hälft särskilda statliga transportstöd
för Norrland och Gotland. Med motiveringen reduceraatt
de kostnadsmässiga olägenheter Gotlands geografiskasom
läge medförde, beslutade riksdagen år 1971 att ett trans-
portstöd för Gotlands del skulle införas i samband med att
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stödområdeti det regionalpolitiskaGotland inlemmades
rskr. 1971:350. Stödetbet. l971:TU28,prop. 1971:154,

detGotlandsbolagets så anslagbyggdes in i sätt, atttaxa
för möjlig-för stödet tillfördes bolagetanvisades attsom

reducering På såsvarandedäremot sättgöra taxan.aven
godstaxan föradministrativa fördelar vinnas, ochkunde

från Gotland kunde sänkas medfärjetrañkenitransporter
År med ytterligare%. sänktes längdmetertaxan50 1973

skulle kunnatransportstödet% motiveringen50 med att
gradregionalpolitiska uppgift i högrefylla sin än

1973:250.1973:TU14, rskr. Trans-bet.pr0p.1973:95,
% den beräknadeuppgick därmed till 75portstödet av

för godstransporten.kostnaden
det gotländska näringsli-bl.a. den delFör att avgynna

halvfabrikat från fast-råvaror ochberoendeärvet avsom
bet.1974:140,beslutade riksdagen prop.landet

februari 19751974:347 från den lrskr.1974:TU27, att
medtill Gotlandförsänka godstaxanäven transporter

persontransportstöd för fär-%. Samtidigt infördes75 ett
kunde sänkasbiljettprisernade olikasåjeresenärerna att
betingelsernaförbättra%. Syftetmed 25-40 attangavs vara
lokaliserings-Gotland, öka Gotlandsför befolkningen att

turismen.attraktivitetpolitiska attsamt gynna

statsbidragetsKoncessionsavtalen och2.1.3

utveckling

år 1971 harGotland tillkomlinjesjöfart påSedan lagen om
förläng-avtaltrañkeringsavtal ochfyraingått ettstaten om

trañkutövareinneburitdettaning. praktiken harI att en
Gotlandmellan ochtill färjetrañkentillerkänts ensamrätt

årenunderKoncessionsinnehavare harfastlandet.
Gotlandsbolaget ochGotlandvarit Rederi AB1971-1987
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sedan år 1988 Nordström Thulin AB, dotterbolagvars
Gotlandslinjen trafiken.N T AB bedriver

1971-1977 Gotlandsbolaget-
1977-1981, förlängt till 1983, Gotlandsbolaget-
1984-1987 Gotlandsbolaget-
1988-1997 Nordström Thulin AB-

För beskrivning avtalens allmänna utformning kanen av
hänvisas Sjöfartsverketstill från år 1992, Vägval irapport
Gotlandstrañken.

Figur 2:1. Statsbidragsutveckling 198081-199394
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har framgår ovanståendeGotlandstrafikenStödet till som av
omfattning under åren. Från börjankraftigt ifigur varierat

in i trafiken ochdå fartygpå 1980-talet, stats-sattesnya
följde några åruppgick till 80 miljoner kronorbidraget runt

förhållandevis ökningenmed minskat stödbehov. Den stora
förklarades det198384 och 198485mellan budgetåren av

rad oförutsedda hän-då bedrev trafikenrederi av ensom
bunkerprisutvecklingen, höjdalöne- ochdelser t.ex.som

konsekvenserprisstopp,harrmavgifter, försämrat räntenetto,
juli månad, flera haveri-arbetsmarknadskonflikter underav

varvsbesök.tidigareläggningoch kollision samt en avener
hälft varierade statsbidraget1980-taletsUnder senare

mellan budgetårenmiljoner kronor,mellan 30-63 men
bidragsnivån tillfördubblades199192199091 och änmer

budgetåret 199495 harmiljoner kronor. För175 an-ca
kronor.slagits 175 miljoner

varitsåledes kostnadsutvecklingental harnominellaI
kostnadsbilden framträderden realadramatisk. Beaktas

statsbidragetsindexuppräkningbild.dock En avannanen
bidragsnivån till följdår dåutveckling från 1981, ton-av

nivå, har den realahögnageanskaffning låg stats-en
oförändrad.bidragsnivån varit i stort sett

statsbidragsutveckling2:2. RealFigur

Index100198081
250 250

-I-Statsbldrag
2°° 2°°-O-Komutnantpris

150 150- --

100 100-- --

50 50- -

0 o-- - - L --
198283 496485 199091198081 198687 198889 199293
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Statsbidraget har bortsett från budgetåren 199192 och
legat199293 realt under de belopp indexuppräkningsom

skulle ha medfört. Budgetåret 199394 har statsbidraget
minskat i absoluta bilden iDenäven termer. gynnsamma

samband med ingången det avtalet 1988, då stats-av nya
bidraget miljoner kronor, förklaras45 attvar nere ca av
den trafikutövaren inte hade fartyg hyrde inutannye egna

budgetåretfartyg de första åren. Vid utgången 199091av
tillfanns skuld till koncessionsinnehavaren uppgicksomen

skuld kostnadsförde35 miljoner kronor. Dennanärmare
Sjöfartsverket i bokslutet för 199192. Den svenska kron-

i början 1990-talet leddekursen och ränteutvecklingen
till ökade kapitalkostnader. Likaså bör erin-också avsevärt

år drygtde kraftiga prissänkningarna 1992 omras om
30 %, vilka minskade intäkterna trafiken. Attav som

koncessionsavtaletibland hänvisa till detgörs senaste som
sådankostnadsdrivande kan diskuteras. Konstruktionen är

kapitalkostnaderna i princip enligt löpande räk-ersättsatt
beräknas olika index-ning, medan driftskostnaderna enligt

borgar förserier enligt Sjöfartsverket rimlig ut-ensom
kostnadsbilden. avtalet finns incitamentsin-veckling I ettav

öka trafiken,slag för trañkutövaren tilläratt som gagn
både för och trafikutövaren.staten

2.2 Trafikstruktur

2.2.1 Bakgrund

Lagen 1970:871 linjesjöfart på Gotland föreskriverom
krav på tillstånd för få bedriva regelbunden ochatt person-
godstrañk mellan Gotland och övriga delar Sverige.av

tillkom koncentration ochLagen för säkra samordningatt
trafiken samtidigt det allmänna skulle få fortlö-av som en
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pande insyn trafiken. Koncession för trafik meddelasi av
Sjöfartsverket fastställerregeringen, medan turplaner och

också för statsbidragenSjöfartsverket tilltaxor. ansvarar
trafiken.

Eftersom fråga sjöfartdet inrikes har det fram tillär om
den då Sverige blev1 januari 1995, medlem i EU, endast
varit svenskflaggade fartyg eller fartyg med tillstånd gåatt

fåtti svensk inrikesfart användas i Gotlandstrafiken.som
Från lagens tillkomst fram till den 31 december 1987

förhade Gotlandsbolaget koncessionen Gotlandstrafiken.
Historiskt har trafiken huvudsakligen bedrivits tillsett

andra hamnar trafikerats iNynäshamn medan har mera
omfattning, Kalmar, Västervik, Norrköpingbegränsad t.ex.

och Stockholm. Oskarshamnslinjen började trafikeras som-
år trafik linjenmartid år 1949, sedan 1964 har denmen

bedrivits Under 1960-talet bedrevs också trafikåret runt. av
på Oxelösund och Södertälje. trafikrederi Dennaannat

köptes sedermera Gotlandsbolaget och integreradesupp av
Ölandtrafik. Sommartrafik mellansuccessivt med deras

från åroch Gotland pågick, med vissa avbrott, 1959 till år
intresse år 1987 fick1988. Det kan att notera attvara av

linjetrafiken mellandet rederi då hade koncessionsom
fastlandet tillstånd bedriva trafik mellanGotland och att

villkor för trafi-utanför den koncessionen. Ettöarna egna
betalade visst beloppken bolaget ettattvar per passagerare

får för undandragandetill vilket ersättningstaten, ses som
passagerarunderlag till den ordinarie trafiken.av

förändring skett.På fartygssidan har betydande Deen
första moderna bilfärjorna i bruk på 1960-talet,togssom

Thjelvar systerfartyg, kapacitet 100ms med hade en ca
personbilar, 300 och 100 hyttplatser. Med1 nästapersoner
generation bilfärjor från 1970-talet, ms Gotland med sys-
terfartyg, ökade kapaciteten till 270 personbilar, 700l

År levereradesoch 400 hyttplatser. 1980 mspersoner
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personbilarVisby kan 515 och 2 100ta samtpersoner,som
har 100 hyttplatser. Från den tiden också lastfärjan1 msär
Gute, speciellt anpassad för farligtär transportersom av
gods med kapacitet 60 trailers.en

har i dag fartyg i trafik, tvåGotlandslinjen störretre
ochkombinationsfärjor Nord Gotlandia Graip harsom- -

certifikat för 2 000 respektive 600 och1ca passagerare
bildäck för respektivehyttkapacitet, 484 410samt person-

bilar. tredje färjan, Nord dagfárjaDen Neptunus, är en
med certifikat för daggäster och410 250 personbilar och

komplementanvänds under hög- och mellansäsong.som
Nord Neptunus används också för frakt farligt gods.av

Trañkuppläggning2.2.2

Sedan januari innehas koncession för Gotlands-den 1 1988
Thulintrafiken rederiet Nordström AB. Avtalet löperav

under tio år fram till den 31 december 1997, med möjlighet
till fem års förlängning. Om avtalet skall det skesägs upp
under år 1995.

Åretrunttrañk tvâ linjer,bedrivs nordlig mellanen
Visby Nynäshamn och sydlig mellan ochoch Visbyen
Oskarshamn.

Under lågsäsongen, dvs. perioden oktober april,t.o.m.
trafikeras båda linjerna med dagligen dock lörda-turen

påpå den södra linjen. Farligt gods transporterasgar
avlysta gång i veckan till Oskarshamn.turer en

mellansäsongen, maj-mitten juniUnder dvs. samtav
mitten turtätheten på bådaaugusti-september, ökasav
linjerna sambandi med veckosluten. Extra har äventurer
genomförts försök mitt i veckan, under år 1994.senast

Under högsäsongen de 60 dagarna från mitten av-
juni till mitten augusti ökas turtätheten till två turerav -
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dagligen pâ båda linjerna med de färjorna. En tredjestora
mindre färja därutöver in under högsäsongen i tidta-sätts
bellsbunden trafik.

2.2.3 Trañkutveckling

Färjetrañken till Gotland utvecklades mycket snabbt under
1970-talet. Antalet fördubblades mellanänpassagerare mer
år 1970 och 1980, och nådde till drygtmestsom upp
900 000 På 1980-talet stagnerade passageraranta-personer.
let och har legat mellan 850 000 och 900 000ca ca perso-

Utvecklingstendenserna istämmer överensstort settner.
med utvecklingen det totala transportarbetet i Sverige.av
Gotlandstrañkens expansion under 1970-talet dockvar
mycket snabbare biltrañkens expansion i Sverige.än t.ex.

1983-1994Figur 2:3. Passagerare
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878 879

1992 1998 19941985 1987 1988 1989 1990 19911983 1984 1986

Under åren inträffade kraftig nedgång1990 och 1991 ien
trafiken. följdDetta till del mervärdes-attstorvar en av
skatt infördes vilket tillsammans medpersontransporter
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andra prishöjningar framtvingade kraftigt höjda biljettpriser.
Sedan mervärdesskatten och sedermera biljettprisemaäven
åter sänkts och det dåliga konjunkturläget föranlettm.m.
människor i högre utsträckning i Sverige, haratt stanna

varje år. årpassagerarantalet ökat För 1994 har antalet
för första gången överstigit miljonpassagerare en

054 000.1
Även godstrafiken expanderade snabbt under 1970-talet.

Under perioden fördubblades godstrañken, iän mättmer
antalet längdmeter. Sedan år har den1979 dock legat rela-
tivt konstant nivå 480 000 längdmeter. Fördel-runten
ningen på de båda linjerna tämligen jämn. årSedan 1990är

dock Oskarshamnslinjen något Nynäshanmslin-är större än
jen det gäller antalet längdmeter medan tidigare detnär
omvända förhållandet rådde.

GodstrafikFigur 2:4. 1983-1994 1.000-tal
längdmeter
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60°l517 s147 464 472453 500537

488486431 460477 400-
300

198519861987198819891990199119831984 199219931994

2.2.4 Trafikstruktur

Passagerarvolymerna i färjetrañken till och från Gotland
uppvisar mycket kraftiga säsongsvariationer. totalaDet
antalet uppgick år 1994 till 28 000 i januaripassagerare ca
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månad och till drygt 330 000 i juli månad. kanDet noteras
under perioden januari-mars antalet flygpassagerareatt var

fler de med färjorna. Generelltän gäller någotreste attsom
hälften alla färjeresor genomförs underän högsä-mer av

och %73 under hög- och mellansäsongsong ca
l maj-l4 september. Under år 1984 trafikandelen förvar

%högsäsongen alla färjeresor.55 Tio år harca av senare
det endast förskjutningskett mindre färjeresandet tillen av
andra tider året.på Det egentligen under deär tvåsenaste
åren sådan förskjutning märkbar. Totaltår ärsettsom en
persontrañken på den södra linjen ungefär tredjedelen av
den Under högsäsong stiger emellertidnorra. passageraran-
delen på den södra linjen något i förhållande till den norra.

de årstidsberoendeFörutom mycket variationerna varie-
personbilsbeläggningenoch färjornarar passagerar-

också kraftigt beroende på veckodag, förekomst speciellaav
helger, skollov Beläggningen också ojämn medäretc.
avseende riktning. Sålunda betydligt fler tillt.ex.reser
Gotland från i början medan detän motsattaav sommaren
gäller i Genomgåendeaugusti. infaller ökningen av resan-

viddet veckosluten, med särskilda i samband medtoppar
storhelger och särskilda evenemang.

nedanDe redovisade perioderna relativt likartade i sinär
efterfrågekaraktär och därför lämplig indelningsgrundutgör
vid analys trafiken. Trañkåret delas in i perioder med ettav
genomsnittligt antal månad sepassagerare per
tabell 1-2.
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Tabell 2:1. Passagerare månadper

1994 Visby-Nynäshamn Visby-Oskarshanm

Andel AndelPeriod. Antal Antalm m

Lågsäsong 26 000 70 ll 000 30
Mellansäsong 61 000 67 30 000 33

1 maj-14 juni 67 000 31 000varav
15aug-14 51 000 28 000septvarav

Högsäsong 169 000 62 103 000 38

688 000Totalt 65 366 000 35

Tabell 2:2. Passagerare

Visby-Nynäshamn %Andel

Period 1984 I 994 I 984 1994

Lågsäsong 176 000 283 000 20 27
Mellansäsong 212 000 225 000 25 21
Högsäsong 546468 000 000 55 52

Totalt 856 000 054 0001 100 100

Anmärkning:
Lågsäsong jan-301 april, 15 sept-31 dec
Mellansäsong l maj-14 juni, 15 aug-14 sept
Högsäsong juni-1415 aug

Källa: Gotlandslinjen
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Godstrafiken konstant året. Den och denär övermer norra
södra linjen tämligen jämnstora. Tendensen under deär

åren har dock varit den södra linjen, tidiga-senaste att som
den något mindre linjen, sakta har ökat och ärre var nu

något Godstrañkenden linjen. minskar i sambandstörre
likartatmed veckoslut och helger på på de bådasättett

linjerna med skillnaden den minskar kraftigare påden att
den södra linjen under semesterperioden på sommaren.

2.2.5 Fartyg

Sedan moderna bilfärjor i bruk i Gotlandstrañken vidtogs
mitten 1960-talet har trafiken bedrivits med nattfärjorav av
kombinationstyp. rorofartygDessa har dimensionerats för

klara de höga passagerarvolymerna under turistsäsongen.att
Under högsäsongen färjorna fullbelagda, ellerär nästan

fullbelagda. Utanför högsäsong beläggningsgraden påär
färjorna vad gäller vanligtvis mycket lågpersontransporter
under vardagarna.

När det gäller godstransporterna har kapaciteten varit
tillräcklig för täcka fraktbehovet till och från främstön,att
beroende på bokningssystem innebär reguljäraett attsom
lastfordon har förtur färjorna.

Gotlandslinjen fartyghar i trafik, två kombina-störretre
tionsfärjor Nord Gotlandia och Graip har certifikatsom- -
för 2 000 respektive 600l och hyttkapacitet,ca passagerare

bildäck för 484 respektive personbilar. tredje410 Densamt
färjan, Nord dagfärja med certifikat förNeptunus, är en
410 daggäster och 250 personbilar och används kom-som
plement under hög- och mellansäsong. Nord Neptunus
används också för frakt farligt gods.av

kapacitetstalFartygens uttryck för det maximalaär ett
antalet från säkerhetssynpunkt platser i livbåtarpassagerare
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Gotlandia kanetc.. Nord exempelvis enligt certifikatet ta
2 000 har endast 402 fasta sittplatser1passagerare, men
ombord. Därtill kommer 873 bäddar. Graip kan 6001ta

och har 379 sittplatserl och 384 bäddar. Detpassagerare,
låga antalet sittplatser i förhållande till möjligt antal resande
skapar trängsel ombord på färjorna främst under högsä-

gångervilket många leder till negativ upplevelsesongen, en
av resan.

2.2.6 Turlistor

Sjöfartsverket har regeringen bemyndigats SFSav
1991:1220 fastställa bl.a. turplaner i 5 §att som avses
lagen linjesjöfart1970:871 på Gotland. Stomturlistanom
fastställs verket myndighetsbeslut för nästkom-av genom
mande år efter förslag trafikutövaren efteroch samrådav
med Gotlands län och kommun.

Under lågsäsongen, det endast går dubbeltur pånär en
vardera linjen lördagarutom den södra, lämnar fär-
jorna Visby på eftermiddagen kl freda-17.00-17.15,sent

Återvändandekl 16.00-16.30. färjor avgår undergar
kl 23.30 för i Visby tidigtnatten att vara morgonen.

Färjorna ligger sedan stilla i Visby hamn under dagen.
Turlistorna uppbyggda kring näringslivets behovär att

dagsproduktionen till fastlandet vid arbetsda-transportera
Ävenslut. näringslivets behov förnödenheter införgens av

arbetsdagen tillgodoses.
gårNatturerna liknande året Under mellan-sätt runt.

finns möjlighet fredag,dagtid undersäsongen även att resa
lördag, söndag, måndag och onsdag. Under högsäsongen
kan dagtid under veckans alla dagar.man resa

Systemet har avigsidan allt med färjapersonresandeatt
under del året måste ske på kvälls- eller nattetid.stor av
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Detta innebär inte bara kan sig ochtröttsamatt teresan
obekväm, medför också fördyring då hytt-utan en av resan
eller hotellkostnader ofta tillkommer. Endast fåtalett av

har nämligen Oskarshamn eller Nynäshamnpassagerarna
eller målpunkt för Särskilt resande viastart-som resan.

Oskarshamn bil drabbas kostnader,utan extrasom reser av
eftersom anslutande kollektiva transportmedel i allmänhet
saknas vid färjans ankomst till fastlandet.

2.2.7 Bokningssystemet

Gotlandslinjen bokningar och säljer färdbiljettertar emot
försäljningsställen, framför allt i hamnterrnina-genom egna

lerna också resebyrån Gotland City i Stockholm.men
För detta ändamål används bokningssystem, vilket ärett
integrerat med företagets ekonomi- och redovisningssystem.
Biljetten kan bokas lång tid i förväg, måste lösas utmen

dagar före avfärd. har12 Det varit nödvändigtsenast att
införa sådant krav eftersom tidigaredet ofta förekomett att
resande, framför allt sommargotlänningar, bokade plats på
flera olika för säkerhets skull.turer

Färdbiljetter säljs också via samverkande distributions-
Gotlandslinjen och Gotlands Kollektivtrafik medärsystem.

i kallas Tågplus, det möjligtgörett system attsom som
köpa färdbiljett för hela olika färdmedelävenen resan, om
anlitas. tågResan med båt, buss och samtrañk-utgör en
sträcka. Systemet bygger på SJsamarbete med och Läns-
trañkbolagen.

För distribution färdbiljetter nyttjar Gotlandslinjenav
förutom den försäljningen också SMART-nätet,egna som

bl.a. SAS och SJ. Till detta resebyråer,ägs nät är ävenav
färjelinjer, stuguthyrningsföretag mil. anslutna. På det
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kan trafikutövare försäkra sigsättet nå till såatt uten om
många kunder möjligt.som

Telefonbeställda biljetter kan fås direktbrev medgenom
faktura. kan ocksåDe hämtas på SJ:s försäljningsställenut
eller biljett direkt hos ATG-ombud i kiosker etc.genom

finnsDet 900 sådana1 utlämningsställen i landet. SJ-ca
och ATG-nätet utnyttjas således för utlämningnätet av

biljetter.
Under högsäsongen kan problem uppstå vid bokning av

Tågplusbiljetter till och från Gotland. kan dåDet svårtvara
samordna bokningen färjetrafiken. Bokningen kanatt av

inte ske telefonutbyte för kontroll lediga platserutan ett av
färjan. Det har också hänt avvisat fastresenäreratt man

det funnits plats. fortsattGenom utveckling deav sarnver-
kande distributionssystemen kommer dock sannolikt svårig-
heter detta slag med tiden övervinnas.attav

2.2.8 Taxor

Sjöfartsverket fastställer enligt regeringens bemyndigande
SFS 1991:1220 för linjesjöfarten på Gotland. Dentaxor

fastställda gäller sedan den 1 februari 1995.senast taxan
Utgångspunkten för taxesättningen dels den budgetär

för det kommande trañkåret i samråd mellangörssom
Sjöfartsverket och trafikutövaren och i sin ärtur ettsom
resultat turlistan och avtalet mellan trañkutö-ochstatenav

dels de medel riksdagen anvisar anslagetundervaren, som
Transportstöd för Gotland. Med turlistan och avtalet i stort

givna det riksdagen i realiteten det ekono-ärsett som anger
miska för taxeförändringar. SjöfartsverketsIutrymmet
uppgift fastställa ligger också gradenavgöraatt taxorna att

prisdifferentiering, fastställa priserna för olikaattav resan-
dekategorier liksom fastställa lasttaxan. Vid sidanatt av
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kan olika kommersiella rabatter förekomma, vilkataxan
beslutas trañkutövaren i samråd med Sjöfartsverket.av

I dag sker viss prisdifferentiering mellan hög- och lågbe-
lastade avgångar under Normalpris undertas utsommaren.
sommarturlisteperioden den 9 juni-2O augusti vid avgångar
mellan 14.00 på fredagar och 15.00 måndagar. I
övrigt tillämpas lågpristaxan. Ett särskilt rabattpris för

mantalskrivnaär Gotland tillämpas liksompersoner som
för pensionärer och studerande. Rabattpriset 65 %utgör ca

fullt pris för färdbiljett och %50 för personbil.av ca en
Statsstödet inbyggt i lasttaxan för godset.är även Sär-

skild gäller dock för farligt gods, vilket inte stödbe-taxa är
rättigat. Lasttaxan ungefär %33 denmotsvarar taxaav som
gäller statsstöd. Förutom färjeavgiften utgår förutan trans-

hamnavgifter och i förekommande fall stuveri-ävenporten
avgifter. Transportförmedlingsföretagen debiteras de fär-
jerelaterade avgifterna via Gotlandslinjen. fraktavgiftenI

transportförmedlarna i sin sina kundertur tar utsom av
ligger också avståndspåslag för fartygstransportenett mot-
svarande mil15 på väg.

2.2.9 Principer för taxesättningen

När stödet till Gotlandstrafiken infördes fanns strävanen
efter nå motsvarade kostnaden föratt taxa transporten som

prop 1974:140.väg
För godstransporterna innebar denna strävan att taxan

för lastbilstrafiken med färja skulle likställas med kostnaden
för motsvarande sträcka fastlandet.

Även för persontrafiken avsikten Gotlandgöraattvar
konkurrensneutralt i förhållande till fastlandet. Riksdagen
beslutade skulle kostnaden för järn-att taxan motsvara en

längd.vägsresa innebarDet att persontaxanav samma



46 SOU 1995:42

kraftigt med 23 %. Personbilstaxan hadekunde sänkas -
% redan 1972.sänkts med 20
uttalade i propositionen 198586: 105 sinRegeringen som

oförändrat,skullemålsättning att statens engagemang vara
gotlänningarna grundläggandenämligen erbjudaatt en

samhällsutvecklingen ansågs emellertidtrañkförsörjning.
Trafikenskrav på goda kommunikationer.ställa allt större

åren 1980-taletkostnadsutveckling under i början på hade
utfallsådan stödets blev betydligt högre detvarit änatt

beslöt dennariksdagen anvisat. Riksdagenanslag motsom
förkopplingen till järnvägstaxanbakgrund att en resa av

gjordes med hänvisninglängd skulle Detöverges.samma
i järnvägstrañken framöver skulletill priserna sättasatt

trafikens kostnads-utifrån marknadens förutsättningar och
olämpligt låta järnvägens kostnads-struktur. ansågsDet att

Gotlandstrañ-marknadsförutsättningarstruktur och styra
beslutades skulle fastställaskens ställetI att taxantaxor.

kostnadsutveckling, anspråkenmed hänsyn till trafikens
trafikens marknadsmässiga villkorkapacitet och komfort,

tolkningriksdagen anvisade anslaget. Dennadetsamt avav
vägprincipen gäller i dag.än

Högstprisregleringen och2.2.10

Gotlandstillägget

Transportförmedlingsföretagen tillämpade tidigare speci-en
Gotlandstrafiken. Avgifterna beräknadesell godstaxa för

dels enligt fjärrtrafiktaxan för det aktuella transportavstån-
avstånd avståndet mel-det inklusive det motsvarassom av

fastlandet Visby, dels enligt tabell sjöavgifterlan och över
avgifter avsedda täckasjötillägget. Dessa attsenare var

för färje- hanmavgifter och andrakostnaderna och över-av
med transportstödfarten föranledda kostnader. I och att
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infördes för godstrafik både från och till Gotland framhölls
möjligheterna väsentligen borde ha förbättrats föratt trans-

portfönnedlingsföretagen i Gotlandstrafiken övergå tillatt
taxesättning gäller för fjärrtrafiken på fastlandeten som

eftersom den i sjötillägget dominerande komponenten,
nämligen erlagda avgifter för färjeöverfarten reducerats
kraftigt.

syfteI uppnå utjämning tjärrtrañktaxan föratt en av
lastbilstransporter till och från Gotland beslutade riksdagen
prop. 197576:93, bet. 197576:TU15,rskr. 197576:177

regeringen eller den myndighet regeringen bestäm-att som
de skulle få möjlighet föreskriva högsta pris föratt ett
sådana Det skedde lagen 1976: 102transporter. genom om
utjämning för tjärrtransporter gods medtaxornaav av
lastbil till och från Gotland.

Sedan regeringen bemyndigat SPK fastställa högstaatt
pris för de berörda SFS 1976:395 utfärdadetransporterna
SPK föreskrifter högsta pris gälla fr.o.m. den juli1attom
1976. Beslutet innebar den bedriver yrkesmäsigatt som
lastbilstrafik eller förmedlar transportuppdrag inom sådan
trafik för inrikes fjärrtransport gods med lastbil till ochav
från Gotland inte får högre pris vad han tilläm-änta ut ett

för motsvarande transportsträcka fastlandet. Attpar
märka något högsta pris i absolutaär tal aldrig bestäm-att
des. Sjötillägget slopades och sedan den juli1 1976 tilläm-

eller skall tillämpas frakttariffer i Gotlands-pas samma- -
trafiken i övrig inrikes fjärrtrafik. Härvid räknas sjö-som
sträckan till och från Gotland 150 km såväl densom
södra den linjen. Priset på godstransportersom norra anses
därigenom följa vad brukar kallas vägprincipen.som

Efter överläggningar med berörda transportförrnedlings-
företag beslöt SPK dessa företag och med dematt sam-
verkande transportföretag skulle få kompensera sig för det
intäktsbortfall blev följd de slopade sjötilläggensom en av
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i sin totala inrikestrañk fr.0.m. den juli 1976lattgenom
debitera transportkunderna pristillägg högst %0,9 påett av
nettofraktsumman, det s.k. Gotlandstillägget. Detta tillägg

%,sänktes år 1980 till 0,6 vilket det alltjämt Samtidigtär.
infördes särskilt statsbidrag till vissa transportförmed-ett
lingsföretag kompensation för underskott i Gotlands-som
trafiken. fr.0.m.Statsbidraget avvecklades den juli1 1991.

Sedan Bilspedition den januari 1994 höjt sina1 priser på
godstransporter till frånoch Gotland med fem procent,
anmäldes detta förhållande såsom stridande mot
högstprisförordningen. Vid förundersökningen befanns att
brott inte kunde styrkas eftersom det inte gick fastställaatt
något entydigt fraktpris på fastlandet, varför ärendet av-
skrevs.

2.3 Befolknings- och

näringslivsstruktur

befolkningGotland har drygt 58 000 invånare, mot-en
%svarande 0,7 Sveriges befolkning. Folkmängdenca av

har sedan 1970-talet ökat med 000 invånare4 och väntasca
fortsätta öka i under dentakt tioârsperio-närmastesamma

till följdden, såväl födelse- inflyttningsöverskott. Iav som
Visionkommunens 2010 mål befolkningenattanges som

skall till 65 000 invånare. I Visby bor 23 000växa perso-
befolkningenResten bor i landsbygd eller i mindrener. av

samhällen spridda hela spridningenDenöver ön. stora av
bebyggelsen medför svårtdet anordna effektivaäratt att
kollektivförbindelser till rimliga kostnader. Privat-ön
bilismen därför tämligen utbredd.är

Näringslivsstrukturen Gotlandpå skiljer sig i vissa av-
seenden frånmarkant landet i övrigt. viktigaste skillna-De
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denderna andelen sysselsatta inom jordbruket %9är stora
2,5 % i hela riket jämförelsevisoch den låga andelenmot

Ölägetsysselsatta inom tillverkningsindustrin. och avståndet
till fastlandet, i kombination förhållandevismed storen
andel sysselsatta inom försvaret medför den offentligaatt
sektorn på Gotland också något i andra lands-är större än
delar relativt sett.

Vid sidan den offentliga sektorn jordbruketochav sva-
turismen för och ökande andel sysselsättning-storrar en av

Gotland. dag beräknas %I 10 de förvärvsarbe-en avca
tande beroende turismen för sitt uppehälle. Turis-vara av

Gotlands viktigaste och expansivaär nä-mestmen en av
ringsgrenar. Stora ansträngningar för öka turismengörs att
och förlänga turistsäsongen, traditionellt starktärsom
koncentrerad till sommannånaderna.

Näringslivet i övrigt består till delen till Got-största av
land lokaliserade enheter fastlandsbaserade koncernerur
och antal småföretag. Gotland utpräglatärett stort ettav
småföretagarlän. drygt 000 företag och jordbruk påAv 4

tillverkningsföretag.350 De flesta små ochön är ärca
många fungerar underleverantörer de före-störresom

pä Störst Ericsson, Visby, med drygt 700ön. ärtagen
anställda.

Industrin domineras verkstads- och livsmedelsindu-av
strin. Livsmedelsindustrin förädlar huvudsakligen råvaror
från det gotländska jordbruket.

Arbetsmarknaden Gotland införstår kraftigen om-
strukturering. offentligaDen har här andrasektorn som
ställen ekonomiska skäl reducerats, med färre anställdaav

följd. Under år till1993 minskade exempel Gotlandssom
kommun antalet anställda 300, %med motsvarande 3,4 av
personalstyrkan riksgenomsnittet %.låg på 3 Nödvändig
omställning inom jordbruket leder också till antaletatt
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Satsningar i stället inomsysselsatta sjunker. service-görs
och tjänstesektorn, vilket förväntas arbetstillfällen.ge nya

Gotland ingår sedan år 1991 inte längre i något stödom-
råde enligt vår nationella regionalpolitik. I regionala ut-
vecklingsmedel har Gotland för budgetåret 199495 erhållit

vilka till glesbygdsstöd24 miljoner kronor, används och för
företagsamheten på landsbygden.stärkaatt

Sb-områdeGotland avsnitt 3.3. Här-seutgör ett eget
utgått från kriterier, vilketvid har regeringen EU:s innebär

till bruttoregionalprodukten BRP dethänsynatt tas sam--
regions och tjänster jord-lade värdet samten varorav

regionen. lägstabrukets betydelse för Gotland har den
län och har framgått hög andelBRP:n samtliga som enav

sysselsatta inom jordbruket.
öka befolkningen och utvecklasGotlands strävan att

huvudsakligen inriktad på områden. villpositivt Manär tre
profilera kulturmötesplatspå småföretagande, sigsatsa som

Östersjöni utveckla den serviceanda och de samarbets-och
finns. räknar med de mångaformer redan Man attsom

åsättasmiljömässiga fördelar Gotland har kommer attsom
informationsteknologinallt högre värde, samtidigtett som

ochmöjliggör förändringar i arbetssättunderlättar och
arbetsorganisation.



51SOU 1995:42

3 Trafik- och regional-
politiska utgångspunkter

Trafikpolitiska riktlinjerl

Som bakgrund inför våra överväganden Gotlandstrafi-om
ken tecknas det följande gällande trafikpolitiska förutsätt-i
ningar. långsiktigtMed hänsyn till ställningstagandeatt ett
erfordras Gotlandstrafiken beskrivs något utgångs-för även
punkterna för det omfattande trafikpolitiska utvecklings-
arbetet nyligen initierats.som

grund iDe nuvarande trafikpolitiska riktlinjerna har sin
riksdagens Riksdagentrafikpolitiska beslut från år 1988.
fastställde då grunderna för trafikpolitiken för 1990-talet.
Det för trafikpolitikenövergripande målet attangavs vara
erbjuda delarmedborgarna och näringslivet i landets olika

tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjningen
till lägsta möjliga kostnad. övergripande målet vidare-Det
utvecklades i fem delmål gäller tillgänglighet,även som
effektivitet, säkerhet, god miljö och regional balans.

1988 års beslut fastlades också grundläg-Genom att en
enskilda ochgande princip skall de märmiskornaattvara

möjlighet själva hur de skall ordnaföretagen avgöraattges
Kundens skall isina behov Detsättastransporter. centrum.

olika trañkutövare ochinnebär konkurrensen mellanatt
transportlösningar viktigt trañkpolitisktbetraktas ettsom

för förmedel uppnå effektiva och teknis-att transporter att
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ka, organisatoriska och andra utvecklingsmöjligheter skall
kunna tillvara.tas

Den trañkpolitiska utvecklingen efter år 1988 har känne-
tecknats bl.a. regionalisering,ökad förstärkt konkur-enav

och omfattande investeringar i trañkens infrastrukturrens
med inslag finansierings- och planeringsformer.av nya
Trafikens miljökonsekvenser har också tillsammans med
internationella frågor successivt tillmätts allt be-störreen
tydelse.

trañkfrágorAnsvaret för rad har sålunda decentralise-en
och förts från central nivå till lokala och regionalaöverrats

beslutsnivâer. gäller såväl trañkfrågor investe-Det som
ringsfrågor. exempel härpå inrättandet särskiltEtt är ettav
anslag för länstrañkinvesteringar där länen möjlighetgetts

prioritera mellan investeringar i järnvägar ochvägar,att
vissa flygplatser.

Som exempel pâ konkurrensen tillmätts störreatt en
betydelse trañkpolitiskt medel kan dennämnassom av-
reglering taxitrañkenskett flygtrañken och liksomsom av
inom och telemarknaden. Konkurrensmöjligheter harpost-
också införts inom den långväga busstrafiken för visssamt
järnvägstrañk.

Genom riksdagens beslut år 1993 investeringar iom
trañkens infrastruktur långsiktiga investeringsplaner förhar

och järnvägsnätens fast. Planernautbyggnad lagtsväg-
innebär järnvägsinveste-kraftig nivâhöjning. Väg- ochen
ringar för totalt 98 miljarder kronor skall genomföras under
perioden 1994-2003. Riksdagen har under våren 1995
beslutat dessa förskjutsgenomförandet planer något iatt av
tiden. Den nationella väghållningsplanen beräknas därmed
inte kunna slutföras cirkaförrän år 2004, dvs. med årsett
försening. Utöver dessa investeringar skall främstgenom
trañkavgifter betydande trañksystemetutbyggnader ske iav

Öresunds-Stockholm ocksåoch Göteborg. Härtill kommer
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trafikavgif-finansierasfullt skall medbroprojektet utsom
ter.

har strategimiljöanpassaFör transportsystemetatt en
ökad användningfast. Strategin innebär bl.a.lagts aven

styrmedel,ekonomiskaökad användningbiobränslen, aven
kollektivtrafik utökadenergieffektivisering, förbättrad samt
demonstrationsverksamhet.forsknings-, utvecklings- och

detEU-medlemskapet har ocksåochGenom EES-avtalet
kommunikation-intensifierats påinternationella samarbetet

för trafik-europeiska integrationen innebärsomrâdet. Den
förstärkt konkurrensharmonisering,sektorn bl.a. fortsatten

satsning infrastrukturentransportmarknaden ochpå en
effektivatranseruopeiska nätverk förmed kvalitativanya

transportflöden.trafik- och
kantrañkpolitiska utvecklingenBeträffande framtidaden

december 1994beslut den 22regeringennämnas att genom
trafikpolitisk kommitté.parlamentariskhar tillkallat en

kom-till regeringenBakgrunden riksdagens kravär att en
förnationell plantillsättas för utarbetamission bör att en

bil.Sverige 199394:100kommunikationerna i prop.
bet. 199394:TU16, rskr. 1993942154.

nationell plan förföreslå hurUtredningen skall bl.a. en
harpå helhetssyn ochkommunikationerna baseras ensom

uppnåmedverkar tillsådan inriktning den ettattatten
trafiksäkerhet,samtidigtmiljöanpassat transportsystem som

regional balansvälfärd, långsiktigt hållbar tillväxt och samt
främjas Dir. 1994:40.konkurrenskraftigt näringslivett

analysera vilkautredningens direktiv ingår vidareEnligt att
integre-för bättre i dagåtgärder krävs sätt änatt ettsom

informationsteknikochoch koordinera sjöfart, luftfartra
med landtransportsystemet.

effekterna olikaUtredningen skall dessutom analysera av
kommunikationsområdetregionalpolitiska åtgärder inom

ochtill kostnadernaoch ställa dessa effekter dels i relation
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Ävendels i vilken mån målet regional balans uppnås.om
planerings- och ñnansieringssystemet för hur investeringar
i transportinfrastrukturen kan och förbättras skallanpassas
analyseras för öka denbl.a. samhällsekonomiska effekti-att
viteten i transportsektorn. Utredningens slutbetänkande skall
redovisas den december Dessförinnan,l 1996. densenast
15 januari 1996, skall delbetänkandeett presenteras som
redovisar alternativa inriktningar förslag tillsamt ettger
inriktning infrastrukturinvesteringar under periodenav
1998-2007.

3.2 Regionalpolitiska riktlinjer

Enligt riksdagens beslut våren 1994 regionalpolitikenstyrs
övergripande mål: Tillväxt, rättvisa och valfrihettreav

bet.prop. 199394:140, 199394:AU11, rskr.
199394:366. Regionalpolitiken skall främja tillväxt genom

alla stärker utbyggnadatt ta somvara resurser en av
näringslivet olika regioner. Regionalpolitiken skalli landets
också medverka till rättvis och jämn fördelningen av resur-

olika delar. skall vidare leda tillmellan landets Denser
valfrihet det möjligt för människor bogöraatt attgenom
och arbeta olika delar landet.i av

regionalpolitiska anslagen viktigt instrumentDe utgör ett
Än viktigareför uppnå dessa mål. dock de regio-äratt att

nalpolitiska målen beaktas och får genomslag inom alla
politikområden, exempelvis inom trañkpolitiken. Det är
nämligen sektorspolitiken har betydelse för hurstörstsom
olika delar Sverige kan utvecklas.av

På Gotland råder också bred från näringsliv,en samsyn
myndigheter och olika intresseorganisationer korn-attom
munikationema mellan Gotland och fastlandet denär mest
betydelsefulla enskilda utvecklingsfaktorn. gällerDetta
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möjligheter hävda sig i konkurrensensåväl för Gotlands att
för företagande i allmänhet.det gäller turismnär som

Gotlands trañkförsörjningUtredningen delar denna syn.
fundamental fråga för fortsatta regionalaönsutgör ut-en

veckling.

regionalpolitik3.3 EU: s

regionalpolitik bedrivs i med-nationellaUtöver den som
och regionalpolitiska insatserlernsländerna struktur-görs

stöd från strukturfonder.med hjälp ekonomiskt EU:sav
årliga tillskott frånfonder, finansierasDessa genomsom
utjämna deskall bidra tillmedlemsstaterna, störstaatt

regioner och delta i utveck-obalanserna mellan Europas
anpassningen särskilt under-lingen och den strukturella av

och industriregioner präglasutvecklade regioner avsom
stödberätti-indelning detillbakagång. har gjortsDet en av

och prioriteringinom gemenskapgade regionerna en en
får andra.så vissa regioner stödmellan dessa, änatt mer

stödregionerna inom EU ochhögst prioriteradeDe som
Medelhavsländema,följdaktligen erhåller stöd ärmest

följandeStorbritarmien. Stöd utgår enligtIrland och norra
prioriterade mål.

strukturell anpassning deUtveckling och1 sämstav
ställda regionerna.

drabbade industriellStöd till regioner hårt2 är avsom
tillbakagång.

gäller alla länder.Bekämpande arbetslöshetu av -
till industristruk-Stöd för arbetskraftens anpassning4 nya

turer.
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till bergsjord-Anpassning jordbruksstrukturerna5a av
andra mindre gynnade områdenbruksområden och -

alla länder.gäller
utvecklingen landsbygdsomrâden5b Främjande av av -

Portugal, Irland och Grekland.gäller alla länder utom

Finlands inträde i infördesoch med Sveriges och EUI ett
mål, benämnt mål för de speciella förhållandennytt som

regionalpolitiskt högst prioriteradekännetecknar våra om-
Norrland. Målet enligt kriteri-råden i nordvästra avgränsas

högst åtta invånare kvadratkilometer.et per
delarStrukturfonderna sköts kommissionen, utsomav

till medlemsstaterna. Nationella initiativ harstödet avgöran-
i åtnjutande stödde betydelse det gäller kommanär att av

medlemsstat. ställer särskildatill region inom EU uppen en
villkor för medlens användande.

ibland de kommuner kommerGotland medär som
från strukturfonder för främjandefråga för stöd EU:s av

föreslås få stödlandsbygdsområde mål 5b. Gotland även
enligt mål 5a.

inom3.4 Synen på EUöar

har uttalad förståelse för regionalpolitiskaEU attnumera en
behövs i perifera områden. Sådana regioner kanåtgärder

frånkomma i fråga för strukturstöd EU. Statliga stödåt-
exempelvis till sådanagärder, i form transportstödav om-

råden, också tillåtna.är
Öar har i och för någon speciell inomsig inte EU.status

finnsDet emellertid flera exempel på territorier, oftast öar,
inte bara geografiskt administrativt ochävenutansom

ekonomiskt skiljer sig från moderlandet och ställtsom egna
krav i samband med moderlandets inträde i EU. Inom EU
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har sådana särkrav allmänheti godtagits. harDet skett
särskilda protokoll till anslutningsfördragen.genom

Som exempel kan Danmark fullvärdignämnas äratt
medlem i EU medan Färöarna och Grönland valt ståatt
utanför. Spanien medlem i förEU, Kanarieöarnaär men
och de nordafrikanska enklaverna Ceuta och Mellilla har
vissa undantag från Romfördraget gjorts, bl.a. i fråga om
den fria rörligheten för detNär gäller Kanalöarna,varor.

ochJersey Guernsey, Isle of Man gäller Romfördragetsamt
bara i den utsträckning förkrävs uppfylla de kravattsom

i Storbritanniens anslutningsakt från âr 1972.som anges
Öarna omfattas bl.a. gemenskapsregler tullfrâgor ochav om
kvantitativa restriktioner.

och territorierDe undantagits från omfattasöar attsom
helt EU:s regler har emellertid det de hargemensamt attav

och har haft under avsevärd tid särställning i för-en- -
hållande till sitt moderland. gäller detDetta självstyr-även

Åland,da landskapet sambandi med Finlands inträdesom
i fått gehör förEU sina krav särbehandling ett par
områden. Till Finlands anslutningsfördrag finns således ett
protokoll vari klargörs bl.a. punktskattereg-EU:sattnr

Åland.ler inte behöver gälla Genom välja behandlasatt att
tredje land skatteområdet möjliggörs fortsatt tax-som

freehandel ombord på färjor och kryssningsfartyg mellan
Åland Ålandoch Sverige, respektive och Finland.
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4 Trafikbehov

l Godstrafiken

4.1.1 Industrin

Dagens trafikupplägg bygger i utsträckning på detstor got-
ländska näringslivets behov godstransporter.av

Godsvolymerna utvisar till skillnad från persontrafiken
tämligen beläggningjämn âret, med mindreöveren en

minskning semestermånaden juli.under Nuvarande godsvo-
lymer i jämnt fördelade mellan och södraär stort sett norra
linjerna, med viss övervikt på den södra.en

åren sjötransporterna integreratsSuccessivt under har i
såväl försörjning näringsliv princip fungerarIön.som

sådet det under dagen produceras på lastas ochön,att som
under eftermiddagkväll för nåtransporteras mottagarenatt

på fastlandet påföljande Motsvarande gäller godsmorgon.
från fastlandet förs till och distribueras till grossist-önsom
detaljhandeln tidigteller industrin på Systemetmorgonen.
har så färjorna kan lagerfunktionutvecklats sägas utgöraatt
för såväl färskvaruförsörjning för material och kompo-som

för tillverkande industrin på Gotland, pådennenter samma
tåg övriga landet just-in-time.lastbilar och isätt som

färjeburna viktmässigt %Det godset 15 allautgör ca av
godstransporter till och från Gotland. Den övervägande
delen går färjade godsslag inte har i huvudsakav som

ekonomiskt utbyte köl.större att transporterasav annan
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Figur 4:1. Lastvolymer i Gotlandstrafiken

-

-
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Merparten det gods via Nynäshamntransporterasav som
gär trailers medan godset via Oskarshamn främst går
med bil och släp. genomsnitt uppgårI antalet lastenheter 1
bil tvåsläp enheter, trailer enhet dygn+ en en per
till 30-35 på varje hamn och i varje riktning.ca

flestaDe via den hamnen skall tilltransporterna norra
eller kommer från Stockholmsområdet. Lastade trailers körs

till Nynäshamn för omborddragning stuveriet,ner av som
färjan anlöper kör iland fråntrailers Gotland.när Tidsât-

gången för koppla på trailer i Nynäshamn och lossaatt en
den i Stockholmsområdet kan beräknas till två tim-tre-

Merparten godset från Gotland jord-utgörsmar. av av
bruksprodukter. Till Gotland kommer främst konsumtions-

och insatsvaror till industrin. Livsmedelshandelnsvaror
kolonialsortiment kommer från Lagercentralen i Bro, Upp-

Årsta,sala och Jordbro. slakthusomrâdet och Mälardalsom-
rådet andra, mycket viktiga, platser i detär trans-norra

In- och till Gotlands störstaportsystemet. uttransporterna
företag, Ericsson, ingår företagetsi riksomfattande logistik-

Styckegods mängdmässigt liten del denutgörsystem. en av
totala mängden gods, så väsentligtärtransporterat men nog
för de gotländska företagen. Hit hör reservdelar. Det.ex.

speditionsbolagen harstörsta stopptid för terminalhante-en
gods i Stockholmsområdet kl 20:30.rat
Via den södra hamnen regelbundet lastertransporteras

skall till eller kommer från Skåne, Göteborg, Skara,som
Jönköping, Norrköping, Nybro och Oskarsharrm. Liksom
på den hamnen främst jordbruksprodukterdetärnorra som
går från Gotland också sågade trävarormerpartenmen av

produceras pâ Gotland går via Oskarshamn. Färskva-som
till dagligvaruhandeln kommer i utsträckning frånstorror

Skåne och Göteborg.
Med Gotlandslinjens fraktadesfärjor totalt årunder 1994

460 700 gods, knappt 250 000 gods 234 000ton tonvarav
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påpå linjen och drygt 211 000 237 000 lmlm tonnorra
den södra linjen.

iFrån Visby hamn fraktades dessutom inrikes och ut-
gods till och 31 000 godsrikes fart år 1993 95 000 tonton

fraktade utskeppnings-från Gotland. Cementa över egen
gods, 1,6 miljonerhamn år 1994 totalt 2 miljoner ton varav

miljoner kol och 0,12 miljoner0,2 tonton cement, ton
år frånoch gips. Nordkalk fraktade 1994sand ut-egen

miljoner gods,skeppningshanm sammanlagt 2,2 ton varav
kalk.miljoner bränd2,1 miljoner kalksten och 0,15 tonton

trädgårdsodling ochJordbruket,4.1.2

skogsnäring

% de verksamma på Got-Lantbruket sysselsätter 9ca av
riksgenomsnittetjämföras medland, vilket kan ärsom

står för huvuddelen2,5 %. lantbruketDet är trans-som av
fastlandet. jordbrukspro-mellan Gotland och Avporterna

utanför% till Gotland.duktionen levereras 80-90 orter
under lång rad år ökat iLivsmedelsproduktionen har en av

beståröka ytterligare. Värdemässigtvolym och förväntas
mjölk- och köttprodukter.produktionenhuvuddelen avav

animalieproduktionen bedöms kommaEn ökad satsning
ske framöver.att
Trädgårdsproduktionen 100 miljoneromsätter änmer

pågår för förbättraintensivt arbetekronor år. Ett attper
såväl inommöjligheterna nå marknader utomatt somnya

Gotlandsodladeför gotländska trädgårdsprodukter.landet
sig fram-exempel produkt visatmorötter är som varaen

fjärdedel svenskodladegångsrik på marknaden. En av
från Gotland.konsumeras i Sverige kommermorötter som
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40 000 tillTrädgårdsnäringen över tontransporterar
2,50Genomsnittsvärdet på dessa produkter krfastlandet. är

inkl. emballage. Transportkostnadenkg fritt kund,per
trädgârdspro-genomsnitt tiobedöms i procent avvara ca

slutpris.dukternas
hektarskördarSockerbetsodlingen Gotland ger som

övriga odlingsdistrikt i södra Sverige.väl kan sig medmäta
riksdagen våren 1991 beslutatdock märkaHär är attattatt

övergångs-Gotland undertill sockerbruketstöd enge
Jordbruksut-därefter i enlighet medperiod. Riksdagen har

bedömt socker-bet. l99495:JoU2yskottets yttrande att
påvital betydelse för näringslivet Got-produktionen är av

den sockerkvotregional fördelningland och tillstyrkt en av
rskr.förhandlingarna med EUtilldelats iSverige

överläggningardriver i pågående199495:63. Regeringen
fortsattfråga med sikteEG-kommissionen dennamed

Sockerbruks framtidGotland.sockerproduktion på Roma är
avgjord.således inteännu

000 m3Gotland producerar 50Sågverksindustrin på ca
hälftenhuvudsakligen för Mersågade änträvaror, export.

färjetransport.Gotlandkvantitet lämnardenna genomav
bil viaspecialvirkeBetydande mängder exporteras per

Danmark och Tyskland.Oskarshamnfärjan till
till OskarshamnMängden gods transporteras re-som

vissmedungefär likaNynäshamnspektive är stor, en
Efter EU-inträdet kommersödra linjen.övervikt för den

den södra linjensannolikhet godstransporternamed stor
åren.gjort under defortsätta liksom deöka, senasteatt

trädgårdsnäringeninomRedan i dag finns planer göraatt
länderna inomnordligast belägnaexportsatsningar inom de

EU.
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4.1.3 Farligt gods

För kartläggning godstrafikens behov har farligt godsen av
särskild betydelse. Bakgrunden reglerna farligtär atten om

innehållergods detaljerade bestämmelser hur farligtom
gods kan emballeras, lastas och tillsammanstransporteras
med gods sjösäkerheten eftersätts. Syftet medannat utan att
dessa regler skapa möjligheter till effektivaär och säkraatt

farligt gods.äventransporter av
dagI förekommer inte samlastning farligt gods iav

Gotlandstrañken bestämmelserna tillåter det. Alltnärens
gods kommer lastat i lastbil, på släpvagn, trailer eller i
tankbulkfordon. förenatDet med bl.a. administrativaär
svårigheter utnyttja lastningsreglerna fullt När gods,att ut.

hänförligt till den särskildaär regleringen farligtsom om
gods, skall mellan Gotland och fastlandet skertransporteras
det i stället på s.k. avlysta dvs. då endastturer, turer ett
begränsat antal tillåts med.passagerare resa

Under år 1993 fraktades totalt 5 000 farligt godstonca
på 83 avlysta mellan Visby och Oskarshamn. Frånturer
Oskarshamn till Visby fraktades 3 500 och fråntonca
Visby till Oskarshamn 1 500 främstton tomma,ca ren-
gjorda emballage mindre retursändningar.samt

4.1.4 Näringslivets synpunkter på
godstransporterna

Det gotländska näringslivet har till utredningen framfört
enade krav på långsiktig transportlösning såsomen en
förutsättning för skapa konkurrensneutralitet för derasatt
verksamhet. Verksamheten i de företagsetableringarstörre

i dag finns på Gotland, vanligen ingående i på fast-som
landet baserade koncerner, kontinuerligt medomprövas
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lönsamhetsbe-rationalitets- ochlönsamhet. Storahänsyn till
kunna motiveravidtagits förfrämjande åtgärder har att en

i anläggningarnaverksamhetsvolymfortsatt oförändrad
tillgången tillomprövanden harflera dessaGotland. I av

flygtransportförbindelser med fast-regelbundna sjö- och
utgjort nyckel-nuvarande principmönsterlandet enligt en

faktor.
serviceproduktions-den privataPå Gotland betraktas

möjlig tillväxt-småföretagandemednäringen ensom
fungerandespelar välsådan utvecklingbransch. För en
finnas godroll. mästeviktig Detkommunikationer en

Även informa-sjöförbindelser.flyg-tillgång till såväl som
betydelse, och ställertionsteknologins utveckling är storav

användarkompetens.såvälkrav nät somnya
utredningennäringsliv har tillför gotländsktFöreträdare

Gotlandmellanpå hurframfört sin transportsystemettsyn
måsteTransportkostnadenutformat.fastlandet böroch vara

vad det kostarkänd och bör transporteraattmotsvaravara
investeringar ochförbörfastlandet. Statengods på ansvara

tvåfinns behovDetunderhåll transportvägen. trans-avav
ochsöderutfastlandetGotland ochmellanportvägar en-

likhetbör iStockholmsområdet. Transportvägarnamoten
inte kunnai landetpå andravad gällermed vägarsom
Tidtabellensådana.arbetskonflikter eller hotdrabbas omav

möjlig-behov. Denäringslivetsdag tillgodoseliksom ibör
enligtfinnsfarligt godstill samlastningheter etc. somav

tillockså bättrebestämmelser börgällande tas vara.
Gotland har tillpåoch trädgårdsodlarnaLantbrukarna

andel prisetden högaframhållitutredningen att av som
marginelltransportkostnaden innebär ävenutgör att en

den gotländ-slår hårttransportkostnadernaökning motav
konkurrensförmåga.trädgårdsodlingensska

trädgårdsodlarna viktigtochenligt lantbrukarnaDet är
för Gotland iinfrastrukturenförsamhället taratt ansvar
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utsträckning för andra län. Det kan skesamma som genom
färjepriserna vägpriser. Att bort högstpris-att motsvarar ta

regleringen och Gotlandstillägget, införautan att ett system
fullt kompenserar för bortfallet, befaras medförautsom

betydande kostnadsfördyringar för transportköpama.

4.2 Persontrafiken

passagerartrañk4.2.1 Dagens

Under år 1994 054 000 medlnärmarereste passagerare
Gotlandsfárjorna 688 000 den linjen ochnorra-

kan jämföras366 000 på den södra. Det med de totalt
930 med färjorna000 år 1993. Un-restepassagerare som
der trañkmässigtjuli, den månaden,är största restesom
förra året drygt 000330 med färjornapassagerare -
200 000 på den linjen och 130 000 den södra.norra

juli trafikökningen från årBara i 1993 35 000var passage-
rare.

och personbilarAntalet itransporteraspassagerare som
varierarfärjetrañken till och från Gotland inte bara mycket

kraftigt âret månadens dagar ochäven överöver utan en-
skilda femveckorsperiodUnder kring industri-turer. en

färjekapaciteten fulltutnyttjas liksom vid vissasemestern ut
särskildaveckoslut och storhelger undersamt evenemang

delar året. innebär flerandra Det vad detänav passagerare
finns fasta sittplatser ombord.

Såsom framgår siduppslag varierar antaletnästaav
kraftigt dygn, såväl under högsäsong i julipassagerare per

lågsäsongsmånadenundersom mars.
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En riktlinje för färjetrafik vid beläggningsfaktorär att en av
70-75 % fartyget betrakta fullbelagt.är Exempelvisatt som

under juli 1994 330 000 med Gotlands-reste ca personer
färjorna. Det skall jämföras med båtarna har totalatt en
kapacitet på 450 000 platser. Med genomsnittlig belägg-en
ningsfaktor %på 73 har färjorna den månaden varit fullbe-
lagda. Beläggningsfaktorn kan under vissa dygn i juli, som

den intensivaste delenär högsäsongen, 80-85 %av vara
eftersom betydligt fler till Gotland från under juli.änreser

betyderDet på åtskilliga mångaäratt turer passagerare
hänvisade till tältstolar på däck hyttplatserna intesamt att
räcker till under Detsamma kan inträffa på vissanatturerna.

utanför högsäsongen i samband med storhelgerna.turer
Utifrån utgångspunkt betraktas fartygeten annan som

fullbelagt bildäckskapaciteten utnyttjad %,när till 100är
vilket ofta inträffar under högsäsongen.

Huvuddelen resandet under låg- och mellansäsongenav
koncentreras till veckosluten och de helgerna eller tillstörre
särskilda anordnas på Gotland.evenemang som

Antalet på de båda färjelinjerna fördelar sigpassagerare
ungefär med l3 på Oskarshamnslinjen och 23 på Nynäs-
hamnslinjen. Skillnaden mindre under juli månad dåär

%38 det totala passagerarantalet på den södraav reser
%linjen och 62 på den norra.

4.2.2 Turismutvecklingen

Rese- och turistindustrin Gotland består 300närmareav
företag, de flesta små med få eller inga helårsanställda.

2 000 årsarbetskrafterRunt beräknas hittills årvarje ha
varit sysselsatta inom turismen på Gotland. Sannolikt har
andelen stigit under år 1994. Turistnäringen på Gotland

800 miljoner kronor under perioden 15-159 åromsatte ca
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1993. Under år 1994 skedde kraftig uppgång för turis-en
i Sverige, Gotland lågoch genomsnittet. Underövermen

årets första sju månader ökade antalet övernattningar med
% på Gotland. juli %.15 Under ökningen 5närmare var

Under år 1993 räknar Gotlands turistförening GTF
detmed kom 519 000 turister till undernärmare önatt

turistsäsongen, dvs. under perioden den 15 maj till den
siffran15 september. ingår såväl flygresenärer kryss-I som

nings- fritidsbåtsgäster.och Under 1994 ökadesommaren
antalet turister till drygt 530 000, vilket rekordhögär en
siffra ligger under för året. dessaAvmen som prognosen
kom färjorna388 000 med och drygt 60 000 mednärmare
kryssningsfartyg. Flygresenärerna minskade i antal till ca
75 000 från 82 000 år 1993.

Gotlands kommun har i maj 1994 tagit fram över-en
siktsplan, VISION 2010, vari bedömning Gotlandsen av
behov fram till år 2010 gjorts. I planen mål samtanges
strategier, inriktningen i det arbete krävssom anger som
för nå målen. Bl.a. mål befolkningen skallatt attanges som
öka under de åren till16 65 000 frånnärmaste personer
57 751. Detta innebär det kommer behövas minstatt att
5 000 arbetstillfällen netto.nya

Besöksnäringen framhålls de näringsgrenarsom en av
skall Gotland arbetstillfällen. Turistföreningensom ge nya

skall tillsammans med kommunen och länsstyrelsen under
hösten 1995 redovisa långsiktig strategi för den gotländ-en
ska besöksnäringen. Då skall hur turismen skallanges
kunna utvecklas och hur fördubbling antalet besökareen av
till år 2010 skall kunna uppnås.

Gotland i fullbelagt i juli, dvs. detär ärstort settnu
försvårt ytterligare gästande turister hitta logiforrneratt

de intresserade Nya investeringar iär boendean-som av.
läggningar måste sikte på utnyttjande under åtrninsto-ta ett

fem, månader förutom juli. En kort bidrarsäsongne sex
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inte heller till skapa varaktiga arbetstillfällen, vilket böratt
målsättningen. fördubblingEn antalet gästandevara av

turister till år 2010 förutsätter något förändrade resvanor
jämfört med dagens resande. Det flertalet turisterstora
kommer i fortsättningen vilja i juli,även för-att resa som
blir den ekonomiskt viktigaste turistmånaden. Men i juli
finns inte för lika ökning under andrautrymme storen som
delar âret. I juli gäller det därför eftersträvaattav en
spridning resandet så alla dagar blir volymmässigtattav
lika För uppnå det krävs attitydförändring hosstora. att en
såväl uthyrare turister till bytesdagar föratt accepterasom
boendet under veckans alla dagar. Detta arbetar redanman
för pä Gotland.

GTF utveckling och turistindustrinattmenar en av rese-
förutsätter fler besökare under alla årstider. Tidigare talade

bara breddning turistsäsongen. framhållsNuman om en av
behovet skapaäven På Gotlandsäsonger.att satsasav nya

aktivt för klara detta och få positiv utvecklingatt en av
turismen.

4.2.3 Turistnäringens påsynpunkter
fárjetrañken

I underlagsrapport förEuroFutures AB gjort bl.a.en som
utredningens räkning det gotländska näringslivets behovom

oktober 1994 beskrivning gotlän-transporterav ges en av
ningarnas uppfattning besöksnäringens behov medegen om
sikte på år 2000. Besöksnäringen beskrivs i fem grupper
med sinsemellan olika resvanor.

Sommargotlänningar
Sommargotlänningarna årligen i genomsnittgör sex

till och från Gotland för utnyttja det fri-attresor egna
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tidshuset eller besöka släkt enkät gjord ioch Envärmer.
juni 1993 visar tredjedel alla denresenäreratt en av
månaden sommargotlänningar. Totalt under åretvar

fjärdedelräknar med alla tillhörresenärerattman en av
denna kategori. Ofta de familjer eller flerutgör tre

därförDet inte ovanligt ochär att ettpersoner. samma
hushåll betalar trettiotal årligen ochett tarpersonresor
bilen med gånger. Majoritetent.ex. tre sommargot-av
länningarna kommer från Stockholmsområdet och reser
således fastlandsharrmen.via den norra

Under förutsättning bl.a. positiv utvecklingav en av
ekonomin kan ökning sornrnargotlänningarnasen av
resande på % möjlig fram den10 till år 2000. Avvara

%ökningen beräknas tidigare 70 komma norrifrånsom
%och 30 söderifrån.

Prisnivån viktig stimulans till ökatanses som resan-
de, särskilt utanför högsäsongen. och snabbareTätare

inte så avgörande för fritidshusägarna. För deärturer
hälsar på släkt och medför dock ökadvänner turtät-som

het ökat spontanresande.ett

Turister med bil
Den och viktigaste besökarestörsta gruppen som reser
med bilturisterna.färjorna Dessaär utgör som grupp

% %40 antalet Totalt dock 70resenärer. är avav -
färjeresenärerna bilburna. Gruppen domineras av-

Priset förfamiljer valt på Gotland.att semestrasom
överfarten bedöms för semesterñrare inom hagruppen

Ökatbetydelse snabbheten. veckoslutsresandestörre än
däremot snabbare överfarter.kräver ochtätare turer

svårt för dennaDet bedöma ökningenär att grupp.
tillPriset i absoluta tal och i relation vad det kostar att

nå andra resmål har betydelse. Andra faktorerstor som
aktuella också betydelse.den kronkursen har Medm.m.
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konkurrensneutrala priser och ökad kapacitet i transport-
försörjningen under högsäsong bedöms den bilburna
turismen kunna %öka med 30-40 fram till år 2000.

dag %I kommer 60 denna norrifrån ochca av grupp
40 % söderifrån. I och med vårt medlemskap i EU kan
det framtidenrelationerna i kan medföraantas att en
mindre förskjutning söderut.

Turister bilutan
Gruppen består dels resursstarka såsomresenärer,av

ungdomar och äldre in på hotell. De ärt.ex. tarsom
inte särskilt priskänsliga, har krav påutan attsnarare
resmålet förväntad kvalitet. Dels finns imotsvarar en
denna påbarn skolresa ochgrupp campare, grupprese-

å andra sidan desto priskänsliga.närer, ärsom mer
Även de utländska turisterna i allmänhet bil.utanreser
Tätare och snabbare bidra till ökatväntasturer spontan-
resandet inom gruppen.

iResandet denna öka i omfatt-antasgrupp samma
ning %de bilburna, dvs. 30-40 fram till år 2000.som
Huvuddelen, eller %, turisterna85 bil kommerutanav
från Stockholmsområdet. Resterande % kommer15
söderifrån och från utlandet. Fördelningen mellan norr
och söder bestå.väntas

Ajfärsresenärer
Konferensnäringen Sverigei har de fyrasenaste tre,
åren präglats djup lågkonjunktur ochav en rymmer
därför överkapacitet. Konferensresandet väntasstoren
därför endast öka måttligt de åren. Prisetnärmaste
spelar mindre konferensresenärernaroll för medan
kvaliteten har betydelse. För konferensresenärerstor att
skall välja till Gotland med färja, måste detatt resa
finnas tillgång till konferenslokaler och matservering
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fall väljer affärsresenärer iunder överfarten. I annat
snabbgâendemed flyg eller medallmänhet att resa en

färja.
%Konferensgästerna kommer till 90 från Stockholm-

sområdet, vilket bestå.väntas

Gotlänningarnas fritidsresoregna
öka något iGotlänningarnas väntas sammaegna resor

flestafritidsresandet i expanderar. Detakt stortsom
liksom i dag gå till Stockholm. Tätareberäknasresorna

och överfarter bedöms ökasnabbare spontanresan-turer
det.

till utredningen framförtGotlands turistförening GTF har
persontrañken.följande sammanfattande synpunkter

Gotland skall kunna öka i denturismen påFör att om-
kommuni-fattning önskvärt, måste kapaciteten hosärsom

dendet. Vid vissa storhelger och underkationerna medge
kapaciteten färjorna i detabsoluta högsäsongen i juli är

medfullt måste ändå räknautnyttjadnärmaste ut, men man
högsäsongen.kapacitetsbehov under Genomväxandeett en

efterkapaciteten kunna byggasflexibel trañklösning bör ut
hand det behövs.som

Gotland skall kunna hävda sig i konkurrensenFör att
Östersjön,i krävs långsiktigtmed andra semesteröar ett

utbyggd turistnäring kräverkommunikationssystem. En
nyinvesteringar i hotellbyggen,också långsiktiga semeste-

långsiktighetranläggningar Med hänsyn till kravetm.m.
bör färjetrafiken till och från Gotland inlemmas i riks-ett

trafiksystem för.täckande statensom ansvarar
vägprin-för färjetrafiken bör bestämmas enligtTaxorna

tillämpa differentieradecipen. Det bör möjligt attvara
lågsäsong, dels för stimulera ökatpriser under ettatt resan-



74 SOU 1995:42

de under lågsäsongen, dels för bidra till bättre sprid-att en
ning i resandet.

Persontrafiken bör ha lika hög prioritet godstrafi-som
ken. Turlistan bör passagerarvänlig vadgöras änmer som

fallet i dag. Under lågsäsongenär går ll 13 turerav
Under går 37 i veckan 19natten. turersommaren varav
Natturerna medför hel del olägenheter för månganatten. en

blir dessutomoch kostsamma tillattpassagerare genom
biljettkostnaden också kommer kostnaden för hytt.en
Många gånger hänvisas till övernattningarresenärerna
fastlandet med höga hotellkostnader, eftersom det ofta
saknas anslutande kollektivtrafik.

Bokningssystemet bör långsiktigt stabilt ochvara sa-
mordnas med andra bokningssystem. Det viktigtär att
kunna köpa hela i sammanhang. Staten bör med-ettresan
verka till frånövergången trafikutövare tillatt en en annan
blir så möjligt.smidig som

Reglerna för bastrañken skall inte hinder förutgöra
kompletterande trafik eller för färjelinjer till andranya
destinationer påmed anlöp Gotland.

Färjeförbindelser behövs på nordlig och sydligen en
linje. sydliga linjen behövs för fåDen acceptabla resti-att
der från Malmö, Köpenhamn och färjehamnarna på syd-
kusten. Möjligheterna till anslutningsresor för icke bilburna
turister behöver förbättras. Eftersom Stockholm är ett
viktigt upptagningsområde den totala restiden för Stock-är
holmsresenärerna avgörande för valet den hamnen.av norra

4.2.4 Militärens persontransporter

Åttio de värnpliktiga sin grundutbild-görprocent av som
ning vid något de fyra förbanden på Gotland kommerav
från fastlandet. Under de åren skall Södranärmaste värn-
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pliktsområdet Skåne, Blekinge Smålandoch förse Gotland
med värnpliktiga för grundutbildning. Militärkom-ett tusen
mando Gotland MKG räknar inte med några för-större
ändringar i militäraden planeringen för innevarande eller

planeringsperiod med hänsyn bl.a. till Gotlandsnästa strate-
Östersjön.giskt viktiga läge i kan dock inteDet uteslutas

förband,gotländska i likhet med flera andra, kan kom-att
drabbas besparingsåtgärder.attma av
värnpliktiga förDe har närvarande till fria hemresorrätt

helg. dock förslagDet återinföraär tillrättattvarannan
fria hemresor varje helg. Vid hemresehelg behöver frånen
500 och 1 000 värnpliktiga kunnanärmaremestsom resa
med färja från Visby på fredag eftermiddag Oskars-mot
hamn. Därifrån de vidare till hemorten med bussar.reser
Återfärden sker under till måndagen.natten

Samtliga värnpliktiga fyrade gotländska förbanden
har kostnadsskäl böra hem helg, förangettsav resa samma

få maximalt utnyttjande bussarna skall föraatt ett av som
dem vidare till skildade hemorterna på fastlandet.

MKG utnyttjar den färjeförbindelsen tilläven norra
Nynäshamn för dem skall sina repetitionsövningargörasom
på Gotland. Dessa kommer huvudsakligen från Mälardalen.

4.2.5 Allmänhetens synpunkter på
färjetrañken

Det allmänt utbredd uppfattning bland såväl gotlän-är en
ningar turister dagens färjetrañkupplägg inte ärattsom
tillräckligt passagerarvänlig. tillDetta beror del påstor att
turlistan för de kombinationsfärjor används ärstora som
anpassad till näringslivets behov, vilket innebär avgångar
vid för olägliga tider på dygnet. Andra orsakerpassagerare
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till klagomål färjorna går alltför sällan ochär att att resan
tämligen lång tid, 4,5-5 timmar.tar
En ofta framförd invändning från allmänhetens eller

olika intresseorganisationers sida de höga resekostnader-är
för den enskilde. Särskilt kännbart det för familjer.ärna

Till biljettpriserna för de resande, i förekommande falloch
personbilen, kommer andra s.k. kringkostnader årsom
svåra undvika. Eftersom flertalet går nattetid ochtureratt
alternativa avgångar under delen året saknas blirstörre av
hyttplats medförnödvändighet. Detta också i vissa fallen

gotlänningarna tvingas till dyrbara övernattningaratt
särskilthotell. Detta gäller i hög grad resenärerna som

med kvällsturen till Oskarshamn.reser
har gjorts kartlägga trafikenDet försök hur böratt

läggas för den bäst skallatt motsvaraupp passagerarnas
önskemål. har visat sig svårt hitta samstämmigDet att en
uppfattning avgångstidervilka bäst skulleom som gagna
allmänheten.

ofta framfört önskemål det bör finnas dagfär-Ett är att
avgångar varjejor, mindre, med flera dag undergärna även

lågsäsong. skulle möjligt med färjan tillDet attvara resa
fastlandet dagen det fanns avgångar vid arbets-över om

början såväl från Visby från fastlandet.dagens och slut som
olägliga förAtt nuvarande turlista kan ha konsekvenser

gotländskden enskilde framgår följande exempel. Enav
familj skall förrättning i Stockholm lör-vidnärvara en en
dag förmiddag kl turlistan måste familjen11.00. Som utser

färjan till 16.00 fredag eftermiddagNynäshamnta
därifrånoch sig vidare till Stockholm vid 21.00-tiden påta

kvällen. För nå slutdestinationen får räkna medatt man
ytterligare 1-2 timmars restid. Hemfärden kan tidigast ske-
söndag kväll från Familjenmed nattfärjan Nynäshanm. är
framme i Visby kl 06.00. exemplet krävs tvåI över-ca
nattningar i och tillgång till hytt på färjanStockholm åt-
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minstone i riktningen. barnfamiljFör innebär dettaena en
utgifter räknar med den särskilda Got-ävenstora om man

landsrabatten. Därtill kommer måste ske tideratt resorna
Ävenobekväma, inte minst för barnfamilj.ärsom en om

de egentligen inte har råd blir flyget enda alternativet. Flera
liknande situationer har beskrivits för kommittén.

det gällerNär servicenivån under det allmäntär ettresan
önskemål alla resande bör erbjudas kostnadsfri gärnaatt -
bokningsbar sittplats under tak, vilket inte alltid kan-
påräknas under högsäsongen.

Under högsäsongen trängseln ombord besvärandeär
enligt många resenärer.

Många det bör finnas enkel matserveringattanser en
och möjlighet medhavd matsäck ombord. Andraätaatt
efterlyser ökad trivsel under Försök gjorts medresan. som
kvalificerad restauration ombord visar dock folk i all-att
mänhet överfarten och således intetransportser som en ren

beredda kosta på sig dyrbart restaurangbesök.är Manatt ett
med Gotlandsfärjan för vill komma till Got-attreser man

land, inte för bâtfärdens skull.

överväganden4.3

Gotland genomgår för inärvarande, likhet med andra regio-
offentligastrukturomvandling. Den sektornner, en expan-

derar inte längre. Från ökning antalet anställda frånen av
år4 000 1970 till 000 år8 1990 minskar antaletca nu

Ävenarbetstillfällen inom den kommunala sektorn. den
statliga förvaltningen tvingas vilket påverkar syssel-spara,
sättningen. För utflyttningmotverka från Gotlandatt en
måste därför arbetstillfällen iskapas det privata nä-nya
ringslivet, framför allt inom besöksnäringen, privata tjäns

och handel.ter
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Näringslivets behov godstransporter tillgodoses fulltav
i dagens Nuvarande lastkapacitet ärut transportsystem.

tillräcklig, beroende påmycket godstransporterna priori-att
framför och personbilstransporter. Utveck-teras person-

lingen för godstrañken kommer följa ungefär detatt nuva-
rande Några volymökningar generellt intemönstret. ärstora

räknarI första hand med arbetstill-vänta.att attman nya
fällen tjänstesektorn. En,ökad satsning påberör marknader-

i efter EU-inträdet kan dock någotEuropana norra ge
ökade bör framtidavolymer söderut. Det beaktas i den
trañklösningen.

På fortsatt trafikvolymerpersonsidan kommer ökande att
ställa krav högre kapacitet i färjetrañken. Besöksnäring-

öka kraftigt. såledesfortsätta Det viktigtväntas är atten
trafiksystemet möjligheter sådanmötaatt ut-rymmer en
veckling.

turistnäringen kommer intensivtDen gotländska att satsa
Efter-för Gotlands mål fördubbla turismen till år 2010.att

mycket högt besökstal i juli, kanGotland redan har ettsom
dock förväntade ökningen liggadel den väntasstoren av

trañktoppen.vid sidan den absolutaav
resandeutvecklingenalltid svårt förutsäga hurDet är att

kommer så lång tid framöver tio årunderatt ut en somse
koncessionsperiods början januariräknat från den 1nästa

1998. påverkar framtida trafikvolymerDet ärmestsom
andraturismens utveckling på Gotland, det finns ävenmen

faktorer spelar in, exempelvis hur eventuell snabb-som en
färja förändradekommer innebära Turism-att resvanor.
utvecklingen inte heller bara på Gotlandsberor agerande.

gotlänningarna inte rårAndra faktorer spelaröversom
också in, såsom kronkursen, inhemska skatter, väder,
trender därför alltid visst måttEn ettm.m. prognos rymmer

osäkerhet.av
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Ett trañksystem skall fungera under lång tid måstesom
ha inbyggd flexibilitet. Det måste finnas beredskap atten en

hand Ökande trañkvolymer.ta om
Ett trañksystem bör utformas så hänsynstörrenytt att
till behov. behöverDetta inte innebäratas attpassagerarnas

för den skull näringslivets behov blir eftersatta. Det finns
all anledning ökade möjligheter åka vidväntaatt att att
olika tider dygnet under läg- eller mellansäsongenäven
inte bara skulle innebära förbättring för den gotländskaen
befolkningen skulle ha positiv effektäven för Got-utan en
lands attraktionskraft för omvärlden.
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Utvecklingen i5
Östersjöregionen

Anpassning till förändrad5.1 en

omvärld

internationelladen fortsattaUtredningen bedömer ut-att
Östersjöregionen väsentlig roll förspelarvecklingen i en

betyderkommunikationer. DettaGotlands utveckling och
färjetrañken måste beakta denfrarntidsanpassningatt aven

miljö uppstått.geopolitiska somnya
Östersjöområdeti CoronautvecklingenEn rapport om

Development of thefor the EconomicBaltica, Perspectives
tagits fram Eur0Futures AB,Baltic Region, 1994 har av

Östersjöregionen mycketvisarStockholm. Rapporten äratt
de rika länderna imed klyftor mellanheterogen västerstora

kännetecknasi delenoch de fattiga Den östraöster. storav
detinstabilitet och ekonomisk turbulens,politisk nästan av

därför mycketmellankrigstiden.slag präglade Det ärsom
framtiden.några bestämda förutsägelser Detsvårt att omge

ekonomiskväl möjliggöradynamiska läget kan mycket en
likaväl det kan leda tillför hela regionen,tillväxt som

klyftor mellan de redanmed vidgade ekonomiskabakslag
fattiga och rika.

totalt,utvecklingen bli i regionen kom-Hur kommer att
avhängigt vilkatill del blienligt attrapporten stor avmer

helhet,inom regionenaktiva åtgärder företas somsom
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exempelvis CBSS Council of Baltic Sea-States,genom
inom EU. Kraftiga åtgärder behövs för byggasamt att upp

konkurrenskraftig region i allt global marknadstörreen en
med starka aktörer bl.a. i Asien. I nämnsrapportennya
bland nödvändiga åtgärder behovet öka kommunika-attav
tionerna i regionen och bygga effektivt transportnät.ettupp

ÖstraInfrastrukturen i Europa kraftigt eftersatt. Deär
fysiska strukturerna och nätverken har byggts iupp en
östlig riktning för tjäna f.d. Sovjetunionen. De regionalaatt
strukturerna har fått förfalla och nord-sydliga förbindelser
har inte byggts Utbyggnaden infrastrukturen hämmasut. av

bl.a. brister och förfall i sarnhällsorganisationen ochnu av
otillräcklig finansiering.

Handeln mellan och ökar mycket kraftigt föröst väst
närvarande, fortfarande liten i absoluta talär mätt.men

Frånsett handelsutbytet knyts på många andra områden
Östersjön.kontakter mellan länderna Samarbete inledsrunt

på miljöns område och i olika kulturella och vetenskapliga
sammanhang. I Sverige verkar Gotland med sitt strategiska

Östersjönläge mitt i mycket aktivt för sådana kontakter.

Östersjön5.2 Färjetrafiken i

Östersjön sannolikt bland de trafikerade farvattnenär tyngst
i världen med passagerarantal iär större änett t.o.m.som
Engelska kanalen.

Färjetrafiken mellan Finland och Sverige har 6,8ca
miljoner förutom de 2 miljonerpassagerare, som reser
mellan Stockholm och Mariehamn. En del dennastor av
trafik har kryssningskaraktär, i den bemärkelsen att resans
destination inte har så betydelse. Det tillär övervägan-stor
de delen fråga konferens- och nöjesresor, därom rena

Ävenmöjligheten till taxfreehandel spelar viktig roll.en
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godstransporterna mellan de båda länderna sker med dessa
färjor.

ÖstersjönHuvuddelen godstransporterna i går mellanav
Öresund.södra Sverige och Tyskland i I de östrasamt
Åbofarvattnen går det godset mellan och Stockholm.mesta

Beträffande trafiken till Baltikum kan enligtnämnas att
den kartläggning Svensk Sjöfartstidning låtit görasom om
färjetrañken Baltikumtrafikenhar uppvisat den starkaste
volymtillväxten i Norden Svensk Sjöfartstidning, 45,nr
1994. Med undantag för leden Helsingfors-Tallinn detär
dock fortfarande frågan relativt små volymer. Denom
lysande volymutvecklingen för EstLine mellan Stockholm
och Tallinn avbröts den tragiska färjeolyckan i slutetav av
september 1994. Det dock sannolikt enligt artikelnär att
trafiken på sikt återhämtaskommer med hänsyn tillatt att
transportbehovet mellan Skandinavien och Baltikum hela
tiden Förutom färjetrañken från Stockholm till Tal-växer.
linn upprätthålls i dag färjelinjer mellan Stockholm och
Riga, Stockholm och St. Petersburg på linjensamt
Kiel-Nynäshamn-St. Petersburg.

tidningsartikelnEnligt kan vidare Baltikum bli allten
attraktiv destination för kortkryssningar frånävenmer

Sverige möjligheten till taxfreeförsäljning försvinner årnär
1999 mellan Sverige och Finland förmed undantag-
Ålandstrañken. Den viktigaste inverkande faktorn i fram-
tidens trañkutveckling bedöms dock hur snabbt detvara
ekonomiska välståndet i Baltikum ökar. Detta kommer att
inverka synnerligen på färjetrañkengynnsamt attgenom
trafiken blir och dubbelriktad. För svenska turistermer mer
erbjuder vidare Baltikum många intressanta resmål vilket
också gäller i riktning.motsatt
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5.3 Kryssningstrafiken till Visby
Öster-Visby i dag flera kryssningshamnarär istoraen av

sjön. Kryssningsverksarnheten torde 80omsätta närmare
miljoner kronor eller %10 vad turismen på Gotlandca av

Detta positiva effekteromsätter. för hela bl.a. iön,ger
form exportinkomster och Ökade arbetstillfällen.av rena
Kryssningssäsongen pågår från början maj till mittenav
eller slutet september.av

Utvecklingen för kryssningsverksamheten har varit
Östersjöregionen.mycket positiv för hela Andra i samman-

Östersjön,hanget hamnar såsom Stockholm,stora runt
Helsingfors och St. Petersburg inte konkurrenterses som

komplement i trañkstrukturen. Det bedömsutan därförsom
betydelse Visby hamn kan likastor att tavara av emot stora

fartyg dessa harrmar.som
dagI kan Visby harrm in fartyg maximalt 200ta av

längd och med djupgående på 7,4-7,5meters Deett meter.
kryssningsfartyg i snabb takt byggs de storasom nu av
rederierna marknaden dock till sin huvuddelär väsentligt

dagens fartyg.större De fartygenän kommer inom kortnya
till del de nuvarande.ersättaatt stor
Inför är 1995 planerassommarsäsongen på Gotland

ökade satsningar på kryssningstrañken, för försvaraatt
positionen kryssningsdestination.som

5.4 Gotlandskopplingar till andra
sjötrafiksystem i Ostersjön

Gotland ligger i region för närvarandecentrum enav som
genomgår mycket snabb omvandling. Handeln mellanen

och har ökatöst radikalt. Overväst 600 svenska företag har
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gjort investeringar i Ryssland och Baltikum. Under destora
Östersjötrañkenfem åren har utvecklats med regul-senaste

kryssningar mellan Stockholm och de baltiskajära länderna.
Även flygtrañken i området mångdubblats.har I det per-

Östersjöområdet förspektivet närvarande deär ett mestav
tillväxtområdena iintressanta Europa.

bliFör Gotland skall kunna viktig hållpunkt iatt etten
Östersjönsjötrafiksystem i måste Gotlands näringsliv eta-

blera turism-, handels- och produktionssamverkan med öst.
förutsätter i sin det legala möjligheterDetta tur att attges

trafik Sverige och Baltikumbedriva mellan med anlöp
Gotland s.k. via-trafik.

svårt bedöma förutsättningarna för integre-Det är att en
Östersjönfärjetrafik iring Gotlandstrañken med annanav

med hänsyn till händelseutvecklingen i mycketöster äratt
längre perspektiv, kanske tio till tjugo årsosäker. I ett

möjligheter för Gotlandsikt, kan troligen intressanta resas
Östersjön.utnyttja det geografiska läget mitt i Iatt en

framtid kan därför färjekommunikationema till ochäven
Öster-från Gotland komma influeras förändringarna iatt av

förutsättning för sådansjöområdet. En helt avgörande en
utveckling Gotland marknadsföring och olikaär att genom
riktade aktiviteter till de möjligheter till turism ochtar vara
handel successivt uppkommer.som

betyder också kommande trafiklösningar inteDetta att
fastlåsta trañksystem långa avtalsperioder.får innebära över

flexibilitetdet angeläget betydande finnsTvärtom är att en
för tillvara framtida utvecklings-så att utrymme att tages

möjligheter. anpassning till såväl trafikrela-Detta gäller nya
trañktekniska lösningar.tioner till Som ettsom ex-nya

empel på sådana trañkkoncept kan det arbetenämnasnya
pågår med Sveriges kust- och närsjöfart iutvecklaattsom

europeiskt sjöfartssystem.ett



1995:42 85SOU

Visbys ställning de ledande kryssningsham-som en av
bör bidra till Gotland framskjutenattnarna ge en mer

Östersjön.placering i möjlighetDenna bör tilltas vara av
turistnäringen på Gotland.

Utredningen vill i sammanhanget framhålla deäven att
förändringar inträffat under de åren istora senastesom

Östersjöregionen kommer troligen kraftigt förändra detatt
framtida Gotland kommer återfåtransportmönstret. att ett
handelspolitiskt centralt läge. Som komplement tillettmer
nuvarande trafikuppläggning, färjegodsetdär helt hänvisas
till dragning via svenska fastlandsharrmar, kan det därför bli
möjligt ansluta Gotland till andra existerande och fram-att
tida linjer, direkt från Finland till kontinenthanmar.t.ex..
Kvantiteterna för sådan trafik kommer alltid relativtatt vara
begränsade och den nuvarande statliga och kommunala
taxestrukturen kan hämma anlöp endast mindresom avser
godsmängder. Möjligheterna ändring deatt, genom en av
nuvarande taxekonstruktionerna, stimulera utvecklingen av
sådan trafik bör därför studeras, den pågåendet.ex.av
sjöfartspolitiska utredningen.
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Taxfreehandel6

6.1 Bakgrund

alkoholpolitik förts i Sverige ochskatte- ochDen som
till omfattandevarit bidragande orsakFinland har att enen

utvecklats mellan länderna. Ifärjetrañk med taxfreestatus
restriktiv alkohol- ochFinland harsåväl Sverige ensom

Punktskatterstatlig kontroll tillämpats.tobakspolitik under
kombinerat socialpo-tobak haralkohol och använts som

inkomstkälla för Mot-och allmänlitiskt instrument staten.
sak-förutsättningar har isvarande skattemässiga settstort

håll i världen.pâ andranats
vidskattefri försäljninghar fråganInom EU resorom

längre tid. Idiskuterats undermellan medlemsstaterna en
uppfattning bland politikernasamstämmigprincip råder en

inreinte bör förekommaskattefri försäljningatt en
insikten funnitsgränskontroller. Samtidigt harmarknad utan

skattefria försäljningenavskaffande densnabbtatt ett av
för många näringsidkarekonsekvenserfå dramatiskaskulle
har pekat pá 50exempeloch trafikföretag. Ett är att caman

taxfree världenkvalitetsparfym säljsfransk över.procent av
bakgrundbeslutades bl.a. denna1991I december attmot

medskulle fortsätta denövergângsvismedlemsstaterna
halvårsskiftet år 1999.fram tillskattefria försäljningen

medlemmar ioch Finland blivitbåde SverigeNär nu
tillåten vidtaxfreeförsäljninginteEU, kommer att vara
juniefter den 30 1999.båda ländernamellan deresor
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Däremot kommer taxfreeförsäljningen kunna ske påatt
tidigare i förhållande till ländersätt utanförsamma som

ÅlandEU. Detsamma gäller särkrav godtagits EU,vars av
Ålandbl.a. på så i skattesamrnanhang fårsätt väljaatt att

jämställas med tredje land. Det innebär 24-timmars-att
Ålandkryssningar mellan Sverige och kan arrangeras som

tidigare.

6.2 Taxfreehandelns konstruktion

Den traditionella taxfreeförsäljningen bygger på synsättet att
försäljning på fartyg i internationell trafik sker landet.utom
Svensk mervärdesskatt och punktskatter skall därför inte
utgå på försäljningen. Fortsättningsvis gäller sådantett

endast länder utanför EU. Ny lagstiftningsystem gentemot
på området infördes från årsskiftet i samband med EU-
anslutningen.

Omsättning på fartyg i utrikes trafik till länder utanför
gemenskapen räknas aldrig omsättning inom landet.som
Detta framgår 5 kap. § tredje1 stycket mervärdesskatte-av
lagen 1994:200. Varor levereras till fartyg i sådansom
trafik eller för bruk eller omsättning fartyget räknas
också utomlands kap.5 9 § ML.omsattasom

förordningenl 1994:1694 viss provianteringom m.m.
finns bl.a. bestämmelser begränsning de mängderom av

får provianteras till fartygen i obeskattat förskicksom
förbrukning eller försäljning ombord.

Köparen i princip skyldig betala konsumtionsskat-är att
på den inhandlade i ankomstlandet. Först detter varan om

landets resandebestämmelser medger tull- och skattefri
införsel den aktuella kan den resande få heltav varan varan
skattefritt. För resande till Sverige från tredje land finns
sådana resandebestämmelser i lagen 1994:1551 frihetom
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skattefrihet gäller endast förfrån skatt vid import, m.m.
medförs personliga bagaget och underi detvaror som

inte kommersiellförutsättning importen är natur.att av
taxfreehandel i förhål-möjliggöra fortsattFör ävenatt

taxfreeförbudetEU-länder fram till dess ilande till trättatt
taxfreesystem införts. Liksomkraft, artskilt,har nytt,ett

taxfreehandeln förutsätter dettaden traditionella även tax-
samband med utlandsresa.freesystem inhandlas iatt varan

på bl.a. fartyg underOm omsätts transport avvaraen
EU-länder, skall denna enligt 5 kap.mellanpassagerare

mervärdesskattelagen i Sverige2 b § omsatt omanses
detta omsättningavgick från Sverige. Trots ärtransporten

alkoholdrycker, vin, tobak, ochpå sådant fartygett av
avseddafrån skattepliktparfym undantagen ärvarornaom

för personligt bruk. Förmed i bagageresenärensatt tas
mängden till särskilt angivna kvan-varje begränsasresenär

kap. 30 § ML.titeter 3 c

Överväganden6.3

önskemål möjlighet tillframförtMånga har under åren om
hävdatsGotlandsfärjorna. hartaxfreehandel ombord på Det

attraktionskraft ochGotlandssådan handel skulle höjaatt en
Andra har varit tveksam-flera besökare påleda till ön. mer

taxfreeförsäljningeninställning och befarati sin attma
bekostnad.på den lokala handelnsombord delvis skulle ske
debattockså ständigt funnitsPå Gotland har det omen

riksdagen har årentaxfreeförsäljning på färjorna. I genom
taxfreeförsäljning iflera motioner behandlat önskemål om

förslag har dock avslagits påGotlandstrafiken. Samtliga
förenliga med skattesystemet ochgrund de inte varitattav

alkoholpolitiska skäl.till viss del även av
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Utredningen konstaterar taxfreeförsäljning inte äratt
tillåten i inrikes trafik. striderDen skatte- och alkohol-mot
lagstiftningen.

Som medlemsland i viEU också bundna det prin-är av
cipiella beslut taxfreehandel inom unionen tagitsom som
inom EU. För mildra effekterna omedelbartatt ettav ver-
kande förbud har visserligen infört övergångsreglerman

innebär medlemsstaterna får fortsätta med taxfree-attsom
försäljning vid mellan medlemsstaterna fram till denresor
30 juni 1999, därefter den inte längre tillåten.är Ut-men
redningen kan den bakgrunden inte ställa sig bakommot
förslag innebär skattefri försäljning Gotlandsfär-som
jorna.

Redan har för övrigt taxfreeförsäljningen minskatnu
något i betydelse för sjöfarten. En orsakerna till detta ärav
bl.a. de skattereglerna i Sverige innebär prisetattnya som
på alkoholhaltiga drycker minskat. fortsattaDen Europain-
tegrationen kommer sannolikt ytterligare priserna,att pressa
vilket förtjänsten vid köp ombord minskar.gör att

Taxfreehandel kommer dock fortsättningsvisäven att
tillåten i samband med trafik mellan gemenskapensvara

länder och länder utanför EU. Trañlcutbytet med Ryssland,
Baltikum och Polen förväntas öka med de stadigt växande
och på sikt förhoppningsvis stabilare marknaderna där. Nya
färje- och kryssningslinjer kan därmed komma växaatt

Ävenfram. Gotland kommer sannolikt beröras in-att av
Östersjönternationella trañksystem i i framtiden. Detta

betyder taxfreehandel kan inslagsammantaget utgöraatt ett
i uppbyggnaden internationella trañksystem inte kanav men
påverka de trafikmässiga grunderna för fastlandstrañken.
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fartygs-7 Framväxt av ny
teknik materialadministrativtoch ett

synsätt

7.1. Snabbfärjor

snabbgående färjor, iblandPâ år har typsenare en ny av
höghastighetsfärjor eller Ferries, utvecklats.kallade Fast

fortfarandeNågra tagits i bruk, andra underhar redan är
Utredningen bedömerprojektering eller tillverkning. att

kan intressant komponent fördenna teknologi utgöra ennya
UtredningenGotlandstrañkförsörjningen. harutvecklaatt

situationsbild.därför gjort översiktligen
tvåskrovsbâtarsnabbfärjorflesta i dag befintligaDe är

defrämst bero pâ förstaeller s.k. katamaraner. Det sägs att
katamarankonstruk-ochsnabbgående båtarna smâ attvar

fallsåombord. kan i tydaDettionen medförde större yta
förekomstökadutvecklingen kommer motattatt av

Efter-båtarna blirallteftersom större.båtar med skrovett
särskiltdeviss isförstärkning, in-sådana kan ärsom ges

för svenska förhållanden.tressanta
första snabbfärjornaDe passagerarbåtar. Nume-var rena

utvecklas snabbfärjorflera modellstörre ävenra av som
därför blivitkan fordon. De har intressanta altema-ta som

tiv till konventionella bilfärjor. Några de hunnitav som
längst utvecklingen här.i nämns
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Figur 7:1
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för närvarande underHighspeed Sea Service HSS är-
Beställareproduktion Finnyards i Raumo, Finland. ärav

helt och oprövad fartygstyp,Stena Line. Det är en ny en
âr 1995 skalls.k. Sub Submersible Catamaran. Under

de första två fartygen, byggda i aluminium,ärsom
Ytterligare tvâ beställda för leverans underlevereras. är

katamaraner 124åren 1996 och 1997. Dessa är meter
40 breda och kommer halånga och attmeter samma

bilfärjorna 500kapacitet de 1stora passageraresom -
och 50personbilar alternativt 100 personbilaroch 350

vattenjetstrâlar via fyrafordon. Färjan drivstunga av
knop.Marschfarten skall ligga 40gasturbiner. runt
förnyutvecklat lastsystem beräknas tidenGenom ett

urlastning halveras.och

vidareutveck-norska Mjellem Karlsen harDet varvet-
kon-enkelskrovsfartyg baserat pålat och bygger ettett
leve-och skallfrån Ships AS i Oslo,Jetcept som vara

ibyggshalvårsskiftet 1995. Fartyget,ransklart vid som
6C0långt och har plats föraluminium, 95är meter pas-

ochoch bussar. Lastning160 personbilar 12sagerare,
kvart.lossning fartyget skall klaras Fartygetenav

marschfartskallfyra dieselmotorer, och hadrivs enav
gasturbindrift,förses medpå 30 knop. Det kan även

marschfart.vilket ökadger

med tvâ ytbärandeSeaCat katamaran skrovär en ren-
ikonstruerad International Catamarans Hobart iav

Tasmanien, Australien. Vad katamaranerstörre äravser
fartygstyp, från vilken haft den längstaSeaCat den man

både fordon ocherfarenheten transport passagera-av av
trafikerar SeaCatanaranSedan 1993re. sommaren

Göteborg-Fredrikshavn. Erfaren-Danmark linjen
med höghastighetsfärjaheterna hittills från trafiken på
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SeaCatbåtar används i Engel-positiva.Kattegatt ävenär
Storbritannien ochmellankanalen och i farvattnenska

Irland m.fl.

Tasmanien.byggd år 1992 i HonDanmarkSeaCat ärär ca
och har kapacitet för 450lång och 26 bred,74 metermeter

inklusive husvagnsekipa-personbilar80 ett parpassagerare,
alumi-Skrovet byggt iMarschfarten 37 knop. ärärge.

till sin storlek.det lätt i förhållandenium, vilket gör
under tillverkning ilång Super SeaCatEn 79 ärmeter

år 1995. Trots den blygsam-Tasmanien, för leverans under
den hafartygets längd kommerökningen att enma av

184 personbilar eller 10kapacitet för 600 samtpassagerare
innebär betydandeoch personbilar.långtradare 64 Detta en

befintliga SeaCatens kapacitet.Ökning i förhållande till den
Marschfarten blir 39 knop.

dieselmotorer vardera utveck-SeaCat drivs fyra somav
för traditionella propellrar drivslar 650 kW. stället3 I

till varje maskin.båten med vattenjetmunstycke Fartygetett
jetmunstycke-roderhar inte heller nâgra utan styrs genom

ikubikmeterVarje munstycke 11ut vattenna. pumpar
marschfarten 37-38 knop.sekunden fartyget hållernär

hastig-färjorna grund sin högasnabbgåendeDe är av
konventionella färjorkonstruktion känsligahet och änmer

dehar därför hävdatsför påverkan från vågrörelser. Det att
för passagerartrañk i oskyddademindre lämpadeär vatten.

snabbfárja katamarantyp,försök med mindreEtt aven
Nynäshamn-Visby-VästervikVindile, på sträckan somma-

Östersjönsdåligtslog inte väl klarade1988 Fartygetut.ren
finns dock klart sambandkrabba sjö vid hårt väder. Det ett

fartygets storlek.mellan vågornas påverkan på fartyget och
fartyget desto mindre kränger det i vågorna.Ju större är

båt bedömsLämplig restid med SeaCattypenen av
erfarenhetsmässigt till timmar 30-90 nautiskatrevara en
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mil. För längre restid krävs service. I allmänheten annan
ökar resandet tillkomsten högfartsbâtar, drargenom av som
till sig marknadssegment med önskemål eller behovett nytt

snabba överfarter och frekvens.tätav
SeaCat klarar signifikant våghöjd medelvärdet för deen

30 vågornahögsta från vågdal till vågtoppprocent
3,5-4 oregelbundenI sjö innebär detta enskildameter. att
vågor kan nå till åtta Om från SMHImeter. rapporterupp

trafikenantyder våghöjder därutöver inställs för besparaatt
obekvämpassagerarna en resa.

På grund fartygens byggnadsmaterial aluminiumav
och konstruktion klarar de inte gång i isbelagda farvatten.
Är fartyget enkelskrovstyp finns det möjligheter attav
något isförstärka det. finns också risk förDet nedisning
från den vattendimma konstant denna typsom omger av
fartyg under gäng.

Utredningen i samtrafikbedömer snabbfärjorna medatt
trañksystemkonventionella kombinationsfärjor kan bilda ett

där varandra. Snabb-de olika fartygstyperna kompletterar
dem däremotfärjomas känslighet för väderoch hårt gör

farvatten.i våramindre lämpade enda färjor på ruttensom
allväderstrafikenKombinationsfärjan för passage-avsvarar

snabbgâendedenoch gods, medantransportenrare av
personbilstrañ-ochfärjan för del passagerar-svarar en av

följande.skulleken. Fördelarna med sådantett system vara

Godstrañken högsta prioritet i trafiken med den kon-ges-
ventionella färjan. Frekvens och avgângstider anpassas
så godstraflkens behov tillgodoses helaunder året.att

Passagerartrañken med den snabbgående färjan sker med-
den frekvens och de avgängstider bästsom passar passa-

behov.gerarnas
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fartygstyperna trafiksyste-Kombinationen de tvåav ger-
hög flexibilitet säsongsvariationer i trafik-mötamet att

sammansättning och trañkvolymer.

fartygGenom den flexibiliteten kan mindrestörre använ--
das vilket bättre ekonomiska förut-transportsystemetger
sättningar jämfört med konventionellt färjesystem.ett

7.2 Materialadministration

finnsInom näringslivet tendens till ökat logistikmed-en
vetande eller det också kallas materialadministration.som -
Företagen efter minimera sina totala kostnader.strävar att
Kapital bundet i lager kan reduceras ochtätaregenom
tidsprecisa leveranser, mindre sändningsstorlekar. Detsamt
kan innebära medvetet använder sigatt trans-man av mer

och därigenom får högre transportkostnader förporter att
kunna minska lagerhållning och därigenom frigöra kapital.

tillverkningsindustrinVerkstads- och har med sina hög-
förädlade tidigt tillämpat materialadministrativa åt-varor

Ävengärder. blir högre leveransfrekvenserinom handeln
allt vanligare. del butikernas lager harEn medersattsav

Över har det haft effektervaruleveranser. lag positivatätare
på företagens konkurrenskraft och har förbättrat Sveri-även

internationella konkurrenssituation.ges
det ökade trafikarbetet tillärnp-En orsakerna till ärav

ningen iust-in-time, syfteJIT-transporter är attav vars
minimera i princip förutsätterlagerhållningen, ettsommen
kontinuerligt Transportköparen ställer allttransportflöde.
högre framtiden kankrav på tidspassning. I förväntaman
också skärpta krav snabbhet.på

trañkarbetetBland orsakerna till ökar kan ocksåatt
företagsinterna ibland medförnämnas transportsystem, som
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godset inte går vilketnärmaste ivägen, normaltatt är
traditionell styckegodstrañk. Externt gods medsällantas
för fylla ledig kapacitet. blirDet också allt vanligareatt ut
med centralisering lagerfunktionerna för flera företag-av
senheter.

Utredningen bedömer utvecklingen materialad-att ettav
ministrativt har särskild betydelse för Gotlandsynsätt en
och måste finnas med bakgrundsfaktor i diskus-som en en
sion framtidens trafiksituation. På grund öläget ärom av
gotländska företag hänvisade använda sigtill sjötrans-att av

i någon frånform. Om bortser massagods ochporter man
liknande går lastfartyg, sker godstransportermed önssom

lastbilar, färja. gäller allt förädlatmed trailers Detm.m.
gods och styckegods.

går påMaterialadministrativa metoder tätareutsom
företaggotländska i denkan tillämpastransporter ut-av

till tidtabellensträckning förmöjlig med hänsynärsom
kan leveranseravgång,färjan. Finns endast daglig tätareen

inte ske.
logistikmedvetande förstärksUtvecklingen ökatmot

gotländska företaghosvilket påverkar konkurrenskraften
ochtillverkningsindustrin utsik-äveninom verkstads- och

verksamheter.sådanaför Gotland locka till sigterna att nya
transportkostnadertotalaviss höjning företagetsEn av

uppvägassynsättenligtkan materialadministrativt attett av
hgerkostnâder. Detta kanleveranser minskadetätare ger

leda till kraven på trañksystemet förändras. inteatt Det är
uteslutet färjeavgäng rktningatt och dag, ävenen per om
den sker vid tidpunkt till företagens ön-anpassatsen som

framtidenskemål, i inte räcker för näringslivetstäckaatt
behov.
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8 Säkerhetsfrâgor

8.1 Sjösäkerhet i Gotlandstrafiken

Estonias förlisningFartyget hösten 1994 kommer föraatt
med sig förändringar det gäller krav på och hante-närstora
ring säkerhetsfrågor fartyg.för Denna har redanav process
påbörjats bl.a. med diskussioner i olika grupperingar där
Sjöfartsverket, Redareföreningen, klassificeringssällskapen,
ombordanställda och högskolorna m.fl. finns representera-
de.

Enligt den information utredningen inhämtat be-som
handlas säkerhetsfrågorna utifrån brett perspektiv; allt-ett
ifrån exempelvis föreskrifter för fartygsutfomming till
förändrade krav på räddningsutrustning och utbildnings-
frågor. Det för tidigt vilka krav iär ännu detaljavgöraatt

detta säkerhetsarbete kan komma resultera Ettattsom
heltäckandefärdigt regelförslag från den nordiska gruppen

förväntas under år 1996.
Enligt utredningens bedömning det dock sannoliktär att
rad åtgärder föreslås förkommer öka sjösäker-att atten

heten. också kanKrav komma leda till ökade kost-attsom
nader. Det självklart resultatet detta arbete fårär att av
genomslag i Gotlandstrafiken. Legala förutsättningaräven
finns såockså krävs för genomföra eventuella sär-attom
regler för Gotlandstrafiken det internationella regelver-om
ket inte till önskvärdhinner säkerhetsnivå.anpassas
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för färjetrafikenAv särskilt intresse inom IMOdenär
utarbetade ISM-kodenoch SafetyInternationalantagna

Code, ställer kravManagement på såväl fartygattsom
genomgårederiet skall särskilt fastlagd kvalitetskon-som en

troll och certiñeras innan någon trafik får bedrivas. Både
inom Norden och inom EU planerar tidigare ikraft-ettman
trädande denna kod vad förtänkt övrigaän ärav som
världen. svensk del kommer ISM-koden träda i kraftFör att

genomförandetidden juli 1995 med beräknad hosl en
rederierna på 6-12 månader. Vissa svenska rederier och

ikraftträdan-fartyg redan certifierade. EUInomär ettavses
med 6 månadersde ske den januari 19961 mestsomper

ikraftträdandetövriga världenimplementering. För är
planerat januari 1998.till den l

sjösäkerheten harMed hänsyn till pågående översyn av
behandla vilkainte funnit anledningutredningen närmareatt
krävas i enlig-åtgärder kanolika komma atttyper somav

generella säkerhetsreg-ochhet med Sjöfartsverkets IMO:s
bör aktualiserasler. ändå illustrera frågorFör att som

säkerhetsåtgärder i Gotlands-redovisas förslag tilli bilaga 2
professor Olleutredningentrafiken förts fram till avsom

farkostteknik vid KungligaförInstitutionenRutgersson,
Högskolan.Tekniska

8.2 Personalen som
säkerhetsfaktor

Enligt sjöfartsinspektionens föreskrifter ochmed instruktion
anvisning för operativ kontroll utländskasvenska ochav

finnsfartyg bl.a. bestämmelser fartygsinspektioner. Enom
allmän utgångspunkt i instruktionen skall finnasär detatt

funktionsdugliglämplig och säkerhetsorganisationen om-
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bord på fartygen. En godtagbar säkerhetsstandard förut-
bl.a. nyckelbesättningensätter har grundläggandeatt en

brandskyddsutbildning enligt krav uppställts inomsom
ÄvenIMO. den övriga besättningen måste ha den kunskap

och övning fordras för samverka med nyckelbe-attsom
sättningen vid evakuering fartyget. En godtagbar säker-av
hetsstandard föreligger enligt instruktionen inte besätt-om
ningen på grund språksvårigheter eller kommu-av annan
nikativ brist saknar förmåga samverka internt och medatt

vid övningar och därför inte kan förväntaspassagerarna
fungera vid nödsituation.en

Att såkerhetsstandarden godtagbar enligt skallär ovan
fortlöpande kontrolleras inspektioner minst gånggenom en

året alla svenskflaggade fartyg andra fartygsamtom av av
i trafik svenska hamnar. frågaI passagerarfartyg iom
regelbunden trafik på svenska hamnar gäller de skallatt
genomgå sådan inspektion med godkänt resultat innanen
fartyget i trafik.sätts

En de grundläggande principerna inom denEU ärav
fria rörligheten för arbetstagare. För nå det målet krävsatt

avskaffar all särbehandling grund nationalitetatt man av
mellan medlemsstaterna det gäller anställningsförhållan-när
den och arbetstagarna får sig fritt inomrätt röraatt att
gemenskapen för anställning. Förbehåll får endastatt ta

för begränsningargöras berättigade med hänsyn tillärsom
allmän ordning, säkerhet och hälsa. Av 3 l iart. mom.
rådets förordning EEG 161268 följer lagar ochattnr
andra författningar i medlemsstat inte gäller denären
inskränker för utländska medborgare ansökarätten att om
anställning. Undantag får dock särskilda språk-göras när
kunskaper krävs på den ledigagrund tjänstens natur.av

Om någon från medlemsland i EU eller EES ansökerett
svenskt erkännande sin behörighet till viss befattningom av

i enlighet med EG-direktiven 8948EEG eller 9251EEG
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har Sverige såsom värdstat genomföra behörig-rätt att
hetsprovet på svenska språket. innebärDet i praktikenatt

godkännande vid sådant s.k. lämplighetsprov kanett ett
beroende kunskaper i svenska språket sådanagöras närav

kunskaper bedöms nödvändiga.vara
det sammanhanget vill utredningenI erinra attom en

godtagbar säkerhetsstandard ombord fartyg inte före-
ligger enligt sig Sjöfartsinspektionens föreskrifter ellervare
enligt internationella konventioner Sjösäkerhet be-om om
sättningen på grund språksvårigheter eller kom-av annan
munikativ brist förmåga samverka interntsaknar ochatt
med vid övningar och därför inte heller kanpassagerarna
förväntas fungera vid nödsituation.en



SOU 1995:42 101

9 Miljöaspekter

9.1 Trafikens miljöeffekter

Arbetet med miljöanpassa transportsektorn inleddes påatt
allvar i Sverige under delen 1980-talet. taktI medsenare av

insikten ökat de skador på märmiskor, kultur-att natur,om
miljö och klimat trafiken orsakar har kraven pâ åt-som
gärder stegvis skärpts och omfattar alla trafikslag.nu

Sjöfarten de energieffektiva och miljövän-är ett mestav
liga transportslagen. Vid jämförelse med nedsmutsningenen

haven från all mänsklig aktivitet framgår sjöfartensattav
andel liten.är

För minska miljöpåverkan dockutgöratt transporternas
fortsatt miljöanpassning sjöfarten viktig åtgärd.etten av

Detta gäller inte bara sjöfartens direkta miljökonsekvenser
trafikupplägg ochäven väljsutan att transportsystem som

främjar miljövänliga anslutande trañklösningar land. Ett
väl utvecklat för sjöfart uppfyller högt ställdasystem som
miljö- och servicekrav därför viktigt inslag i fram-är ett ett
tida miljöanpassat transportsystem.

Vi har denna översiktligtbakgrund kartlagt färjetra-mot
fikens miljöeffekter. Avslutningsvis vidare någraanges
utgångspunkter bör beaktas i samband med att ettsom
långsiktigt bärkraftigt utformas för Got-transportsystem
landstrañken.
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9.2 Miljöeffekter från färjetrañken

Den huvudsakliga miljöpåverkan från Gotlandstrañken
skadliga utsläpp från fartygsmaskinerna tillutgörs atmo-av

sfären med miljöpåverkanAnnan hydrody-utgöravgaserna.
namiska effekter dvs. svallvågor och vid stränder,sug
utsöndring från beväxningsskydd på fartygets undervatten-
skropp näringsbidrag från tvättavloppsvatten grâvat-samt

och ombord toalettavloppsvattenten svartvatten.renat
Hydrodynarnisk påverkan problem främst vidutgör ett
fartygstrafik förorsakasinomskärs och därför i mindre
omfattning Gotlandstrañken.av

huvudsak de kontinuerliga utsläppen svaveldioxid,I är av
från i drift varandekväveoxider partiklar maskinersamt

miljöskadliga. svaveldioxid och kväveoxiderEmissionen av
kväveoxider och oförbrända kolvätenbidrar till försurning,

solinstrâlning,till bildande vidmarknära samtozonav
till skadorpartiklar och oförbrända kolväten mutagena

vävnader.biologiskt material och
Ännu rökgasutsläppbegränsar frånfinns inga regler som

Regler luftföro-fartyg vad gäller miljöskadliga ämnen. om
utarbetande ochfrån underrening fartyg bl.a. rökgaser är

internationella regelverket MarP0lkommer tillföras detatt
de interna-skärpning7378 Marine Pollution. Demia av

ochtid förverkliga kom-tionella reglerna dock lång atttar
förrän börjanbetydelse isannolikt inte få nästaatt avmer

sekel.
Sedan 1960-talet, då bilfärjorna i bruk flerahartogs

åtgärder vidtagits för begränsa färjetrañkens negativaatt
miljöpåverkan. Fartygsgenererat avfall omhändertas i hamn
och syreförbrukande frånslam reningsanläggningarna för
toalettavfall vanligtvis iland till kommunalapumpas av-
loppsnät för rening. Separation oljehaltigt länsvatten frånav
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fartygets maskinrum sker till maximalt oljeinnehâllett om
15 ppm.

Utsläppen till luft skadliga avgaskomponenter harav
frivilliga åtgärder minskat har fortfarandegenom men

bedömts alltför höga. Sjöfarten Sverige förvara svarar
%60 svavelutsläppen och 20 % kväveoxid-ca av ca av

utsläppen de totala utsläppen från samfärdsel. Eftersomav
det saknas bindandeännu regler begränsningar sjö-om av
fartens utsläpp till luft, medan långtgående åtgärder har
vidtagits eller initierats bl.a. vägtrafikens område samt
inom industri och kraftproduktion, kan den procentuella
andelen från sjöfart komma öka.att

ÖstersjönSvenska och finska färjerederier i delsamt en
Öresundfárjerederierna i och på Västkusten har till följdav

opinionsbildning och miljömedvetenhet i förening medav
utvecklad miljöpolicy, sedan 4-5 år lâgsvavligaanvänten

bunkeroljor 0,5 viktsprocent svavel.om ca
Detta sker fortfarande helt frivillig basis och gäller

Gotlandstrañken.även Svavelhalten i den bunkerolja isom
huvudsak används ligger långt under den sannolika nivå

diskuteras inom för IMO:s miljöskyddskom-som ramen
mitté, dvs. %4-5 globalt och för specialområden %.1,5
För kväveoxider torde de internationella reglerna innebära
endast 30 % reduktion i fartyg. Sverige eftersträvarnya

Östersjöländertillsammans med övriga Baltic Sea Area,att
Östersjön Öresunddvs. med och Bälten Kattegatt,samt

skall klassas specialomrâde i det internationellasom nya
regelverket rörande luftföroreningar från fartyg.

Mot bakgrund det föreliggande behovetstoraav av
åtgärder i regionen förenat med tämligen ringa framgången

Östersjöstaternaför i det internationella arbetet har en
arbetsgrupp tillsatts Kommunikationsdepartementet medav
avsikten undersöka förutsättningarna för regionala åt-att
gärder. Arbetsgruppens uppgift basisär det regio-att av
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nala samarbetet och överenskommelserna inom Helsing-
förbereda bilaterala avtal mellan Sverigeforskommissionen

grannländerna för och långtgående åtgärder, ioch snara
första hand vad gäller svavel andra ävenett stegsommen

gäller främst bundenkväveoxider. Inriktningen arbetetav
sjöfart mellan länderna.

fullständiga förbrän-Kväveoxider bildas vid den mycket
högeffektiva dieselmotorer vilka arbetarningen i moderna

förbränningstryck och Genommed höga temperaturer.
förbränningsprocessenmotortekniska åtgärder kan optime-

emissionsaspekt lägre ochmot temperatur ettras enur
något försämrad energief-tryck till prisetlägre men av en

då minskad kväveoxidemission.fektivitet och kan ge en
tenderar detta utsläppen oförbrändaEmellertid genom av

och öka vilket oönskat och balanskolväten ärsot att en
bränsleeffektivitet i föreningerfordras således. Motorernas

konkurrensmedelmed goda miljöprestanda viktigtutgör ett
tillverkare fartygsmotorer. Miljömässigt bättremellan av
efterfrågas också i ökad omfattning vid beställningmotorer

fartyg.av nya
Utsläppen skadliga avgaskomponenter kommer däri-av

långsiktigt minska successivt. Kommande IMO-attgenom
endatorde också bidra till detta inebärmen somnormer

lång tid den ordningenåtgärd det mycket innanatt tar nya
tillgenomförd och konsekvens lederallmäntär som en

påtagliga resultat. -
Enligt undersökningar emissioner frånbl.a. norska utgör

luftföroreningfartyg långväga och gränsöverskridandeen
20 timmarmed halveringstid vid genomsnittsväder omen

timmar för kväveoxider. Medför svaveldioxid och 30 en
vindhastighet IOmsek detta 80-120 land-motsvarasom av

tilläggmil vilket leder till fartygsemissionerna i till lokalatt
inverkan på luftkvaliteten regionalt storska-utgöräven ett
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ligt miljöproblem bidra till höjda bakgrundshalterattgenom
och deposition land.över

Det därför viktigt inteär endast åtgärda utsläppen vidatt
hanmanlöp där endast %1 den totala emissionen ägerca av

dessa utsläpp haräven betydelse förstörrerum om en
luftkvalitet, hälsa och miljö i närområdet.

miljökonsekvensbeskrivningEn gjordes i maj 1994 av
Gotlands kommun beträffande Gotlandsfärjornas miljöpå-
verkan. Enligt denna beskrivning släpper färjorna tillsam-

437 kilo svaveldioxid och 2 115 kilo kväveoxiderutmans
dygn under och 290 respektive 1 303 kiloper sommaren,
dygn under övriga delar året. Därav utsläppenutgörper av

i Visby hamn 40 kilo svaveldioxid och 247 kilo kväveoxid-
dygn under och 73 kilo svaveldioxid ocher per sommaren

361 kilo kväveoxider dygn under året.restenper av
Selektiv katalytisk avgasrening SCR i kombination med

lågsvavlig olja för hjälpmaskineriet driver elgenerato-som
färjornaäven ligger vid kajnär skulle enligt miljö-rema

konsekvensbeskrivningen markant minska de lokala utsläp-
kväveoxider. sådanEn åtgärd för endastpen av

hjälpmaskineriet skulle mindre miljöstömingar, detsägsge
vidare, fartygen ansluts till elnätetän i land. Om kataly-om
tisk avgasrening införs på Gotlandsfärjorna i någon form
inbegripande hjälpmotorerna, får detta således positiva
effekter på miljön såväl under gång vid hamnanlöp.som

I sammanhanget kan Sjöfartsverket inämnas att ett av
sina fartyg, Scandica, har genomfört fullskaleinstallationen

selektiv katalytisk avgasrening. Installationen innebär ettav
flermotorarrangemang där, i tvâ reaktorer vilka ljud-ersatt
dämpama, två hjälpmaskiner respektive huvudmaskinen

i vardera reaktorn.renas
Enligt mätningar i Scandica under normal drift till sjöss

ligger minskningen kväveoxider på 91-96 %, kolvätenav
på 83-93 %, kolmonoxid på %70-93 och på 0-70 %.sot
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Kostnaden för SCR-tekniken i detta mindre fartyg ligger
miljon kronorl MW. I fartyg Got-störreett typca per av

landsfärja torde kostnaden uppgå till 0,5 miljoner kronorca
MW. För fartyg med Scandicas maskinstyrka beräk-ettper
kostnaden reducerat kilo kväveoxider uppgå tillnas per

mellan och kronor,5 10 inberäknat installation, drift och
underhåll fördelat tioârsperiod. Dett kan jämförasöver en
med de 40 kronor kilo kväveoxiderper som anges vara

för kostnadseffektivitet inom industri och kraft-gränsen
produktion Naturvårdsverket.av

Beräkningen utgår från efterinstallation i existe-etten
rande fartyg, vilket installationkostsamt iär än ettmer

Kostnadsnivån torde på minska ökadsikt kon-nytt. genom
reningsutrustning.kurrens mellan tillverkare Det börav

för den lâgsvavligamerkostnaden oljanäven noteras att
uppgåranvänds frivilliga åtaganden tillsom genom som

svavel, dvs.20 kronor kilo reducerat till 4mest uppca per
katalytiskgånger kostnadsnivån selektiv avgasreningför

bränsleoptimeradevilken med fördel kan tillämpas moto-
i existerande fartyg.rer

ÖresundÄven trafik har in-Sweferrys iAurora över
stallerat SCR.

kan konstaterasBeträffande de snabbfärjorna attnya
bränslemängderdessa förbrukar betydligt änstörre en

jämförtförbrukar, medkonventionell färja. snabbfärjaEn
tvâungefär tillknop, fyrakonventionell färja i 17-20en

gånger så mycket bränsle mil,och nautiskper passagerare
givet grad beläggning. Avgasutsläppen ärsamma av pro-
portionella bränsleförbrukningen,mot ettattmen genom
högkvalitativt bränsle med låg svavelhalt erfordras attsamt
gasturbinen har lägre kväveoxidkoncentration ien avgaser-

leder inte detta till högre emissionnämnvärt svavelna av
och kväveoxider från konventionell färja.än Koldioxid-en
utsläppen ökar dock med faktor mellan tvâ och fyra.en
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överväganden9.3

framtidsanpassningEn Gotlandstrafiken måste ingåav som
del i uppbyggnaden miljöanpassatett transportsystem.en av

Detta betyder Gotlandstrafiken skall klara de kravatt som
och transportköpare har anledningresenärer ställa påatt

funktionella och effektiva samtidigt trafi-transporter som
kens negativa miljöeffekter kan begränsas.

Utredningen konstaterar det för närvarande pågåratt ett
omfattande utredningsarbete i syfte åstadkommaatt ett
miljöanpassat trañksystem. Som exempel kan dennämnas
parlamentariska kommitté regeringen tillsatt i decem-som
ber 1994 i syfte lämna förslag till övergripandeatt en na-
tionell plan för kommunikationerna i Sverige. direktivenI
till denna kommitté planen skall medverka tillatt attanges
uppnå miljöanpassat samtidigtett transportsystem som
trafiksäkerhet, långsiktigvälfärd, hållbar tillväxt och regio-
nal balans konkurrenskraftigt näringsliv främjas. Isamt ett
sammanhanget kan vidare Sjöfartsverketomnämnas att
aktivt medverkar i arbetet tillsammans med övriga trafik-
verk och Naturvårdsverket med utforma miljöanpas-att ett
sat transportsystem.

Enligt vår mening det viktigt Gotlandstrafikensär att
särskilda förutsättningar och möjligheter till i dettatas vara
sammanhang. Vi krav bör ställas generellattanser
selektiv katalytisk i kombinationavgasrening med lågsvav-
lig för maskineriet helhetolja i sin bakgrund denmot av
höga kostnadseffektiviteten i sådan åtgärd däri-samt atten

emissionen skadliga komponenter från dennagenom av
trafik i det helt elimineras.närmaste

Detta gäller med särskild tyngd med tanke det värde-
fulla kulturarv stad inverkanVisby hälsa ochutgör,som
miljö föreningi terminalernas närområde i med de över-
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gripande målsättningarna rörande emissionsreduktion som
föreligger i landet helhet.som

Utredningen vill vidare framhålla vikten trafikup-attav
pläggningen och tidtabellsläggningen främjar uppkomsten

miljövänliga trafiklösningar. betyderDetta koordina-attav
tionen tidtabeller för främja kollektivaatt transporterav

Ändamålsenligaviktig förutsättning. terminal- ochutgör en
transportlösningar för godstrafiken måste finnasäven som
främjar samverkan olika trafikslag.mellan

det kommer till frågan snabbfärjaNär kom-om en som
konventionella färjorplettering till trafiken med konstaterar

utredningen för närvarande finns påde färjor mark-att som
byggnation intenaden eller under högtännuär motsvarar

Bränsleförbrukningenställda miljökrav. per passagerare,
och därmed tidigareavgasutsläppen, högreär angettssom

konventionell färja,för snabbfärja givetföränen en sam-
Ä andra innebärsidangrad beläggning. över-enma av

kombinationsfärja också onödigtdimensionerad storen
åretdelar i förhållandebränsleförbrukning under stora av
fördelarnautförs. Entill det medtransportarbete avsom en

flexibelt trañksystemmöjliggörsnabbfärja denär ettatt
under olikatransportbehovet delarkan tillsom avanpassas

förtillgänglighetåret. Dessutom den hög passagerartra-ger
och Detta betyderrestid tätarefiken kortare turer.genom

mellan snabbfärjomas ökadefåravvägning görasatt en
förbättrade trafik-miljöbelastning och den sammantaget sett

situation utnyttjande kandenna fartygsteknikettsom av
innebära. Vi vill dock gärna framhålla vidareutveck-att en
ling inom den fartygstekniken miljövänligmotnya en mer
drift önskvärd och påär sikt nödvändig.
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10 Hamnalternativ för

Gotlandstrafiken

10.1 Val hamnav

Utredningen har alternativa lösningar förövervägaatt
färjetrañken. Fastläggande lämpliga hamnar där-utgörav
med strategisk fråga. På Gotland Visby denutgör natur-en
liga hamnen för all passagerartrañk och huvudsakligen även
för godset. För godstrañk kan vidare Kappelshanm påren

Gotland utnyttjas.norra
Pâ fastlandet finns det rad olika möjligheter. Utred-en

ningen har denna bakgrund översiktligt kartlagt demot
fastlandshamnar olikai sammanhang föreslagitssom som

förbashanmar reguljär färjetrafik till och från Gotland.
i förstaDessa hand fyra hamnar, nämligen Nynäshamn,är

Oxelösund, Västervik och Oskarshamn. Med hänsyn till att
dessa hamnstäder sällan den slutliga eller målpunk-är start-

innefattarså kartläggningen något hamnarnasäventen om
anslutningsförbindelser.

Andra tänkbara hamnar för trafiken till och från Gotland
bl.a. Stockholm, Södertälje och Norrköping. Utredning-är
bedömer dock dessa mindre intressantahamnar föräratten
bygga och långsiktig färjetrañk tillatt pennanentupp en

Gotland. dettaFör talar bl.a. längre avstånd från Visby och
långa inseglingsträckor inomskärs. Restiden blir således
med dessa alternativ längre nuvarande gångtider, vilketän
försämrar trañkens attraktivitet, minskar turtätheten och
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ökar därmed kostnaden. Utredningen vill i sammanhanget
dock klargöra fyrade tidigare nämnda basham-utöveratt

kan dock dessa hamnar liksom andra ham-ävennarna -
Östersjönnalternativ sig intressanta hamnarrunt te som-

för olika kompletteringstrañk eller angörings-typer av som
punkter i trañksystem flera hamnar.angörsom

Figur 10:1
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10.2 Nynäshamn

För Nynäshamns hamn i dag trafiken till frånär och Got-
land ryggraden i verksamheten. Trafik mellan Nynäshamn
och Visby i formerhar olika förekommit sedan år 1865.

Den inre hamnen i Nynäshamn sedan år 1992ägs av
Stockholms Hamn AB och Nynäshamns kommun med
50 vardera. Hamnen har två roro-lägen ochprocent en
passagerarterminal för färjetrañk. Hamnen fullinvesteradär
för den trafik finns i dag.som

Färjehamnen används i första hand för Gotlandstrañken.
Under år 1994 688 000över mellan Ny-reste passagerare
näshamn och Gotland. Närmare 20 000 lastbilartrailers
med 234 000 längdmeter gods transporterades linjen.
Hamnavgiften för Gotlandstrafiken 10,2 miljoner kro-var
nor.

Nynäshanm har veckovis gods- ochäven passagerartra-
fik med färjor tillfrån S:t Petersburg och Kiel. I 1995mars

gods- och passagerartrañk på Rigaäven ytterli-startar samt
anlöp pâ S:t Petersburg. Ytterligare trafik till Balti-ettgare

kum planeras under året 1995.
finnsDessutom Nynäs Oljehamn uteslutandesom an-

vänds fartyg lastade med produkter till och från raffina-av
deriet.

Hamnen har väl skyddat läge med mycket godaett
isförhållanden. Gângsträckan mellan Visby och Nynäshanm

beroende på vägval 79-81 nautiskaär mil inklusive korten
inseglingsled inomskärs, endast 7 nautiska mil. Färjeläget
har vattendjup 8 vid kaj. Största tillåtna far-ett meterav
tygsstorlek 210 längd och 30 bredd.är Närmeter meter
det gäller anslutningsförbindelser på och järnväg kanväg

går73 mellan Nynäshamn ochnämnas väg Stockholm.att
Vägavståndet knappa mil. Vägstandardenär delvisärsex
mindre bra med begränsad bredd med tanke trafikinten-
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såledestrafik. Bilköer kanoch andelsitet hög tung upp-
Dennisöverenskom-ingående ikomma. En motorväg,ny

förbi VästerhaningeJordbro och Forsmelsen, mellan är
och innebär 10 minuterstår klar år 1997påbörjad. Vägen

Stockholm.restid tillkortare
ochVästerhaningeForssträckan mellanden södraFör

länsarbets-tillsammans medkommunenNynäshamn har
tagit fram förslagStockholms ABnämnden och Hamn ett

till Vägverket förbidragtill lösning och lämnat att pro-
i gång. Beräknad kostnadskall kommajekteringen vägenav

sträckan 500 miljoner kronor.ombyggnaden på denför är
för närvarandeprojekterasinfart till NynäshamnEn ny

köbild-Pâ detta försvinnerfärdig âr 1997.och står sätt
således deUnder år 1997 kommerstaden.ningarna genom

73 borta.två trafikhindren vägstörsta att vara
Södertälje.E4E2O vid VägenVia 225 nås är täm-väg

krokig.ligen smal och
Nynäshamnsydspets saknarMed sitt läge vid Södertörns

Himmer-järnvägsförbindelse och söderut.och väster-väg-
Södertälje tvingar landsvägstrañ-farleden in tillfjärden och

vika landetsSödertälje innan den kanken till motavupp
och södra delar.västra

Stockholms länssarmnanbindningenden framtidaI av
sträckan Fors-Jordbrodelar spelar 73,södra och vägnorra

till Botkyrka viktigfrån HaningeSödertörnsledenoch en
trafik-bidra till förbättrakommerroll. Dessa länkar attatt

situationen för Nynäshamn.
däribland NynäshamnsSödertörn,Bland kommunerna
sträckning Sydvision E4finnskommun, nyom enen - -

Södertä-73 med söderskulle sammanbinda E4väg omsom
inte med i Vägverkets ordinarieVägsträckan finns docklje.

tioårsplan.
och södra stambanan iNynäsbanan ansluter till västra

Älvsjö, mil frän Stockholms central. Denmindre än en
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kapacitetsökning, den pågående utbyggnaden till dub-som
Älvsjöbelspår på sträckan mellan och Västerhaninge ger,

ökar tillgängligheten till Nynäshanm bättregenom en pen-
deltågstrañk. Ombyggnaden beräknas klar år 1995-96.vara
Restiden med pendeltåget beräknas förkortas från nuvarande
60 minuter till minuter.42 I sammanhanget kan vidare

den utbyggnad skall ske Arlandabanan ochnämnas som av
den integrering med den regionala tågtrafi-görassom avses
ken i Stockholmsregionen.

SL, Stockholms ochHamn AB Nynäshamns kommun
bygger under våren 1995 järnvägsperrong i direkten ny
anslutning till färjetenninalen. Perrongen beräknas vara
färdig i juni. I dag ligger järnvägsstationen 500 frånmeter
tenninalen.

Nynäshamn finns det önskemålI i framtidenattom
koppla ihop Nynäsbanan med stambanenätet i Grödinge för

förbättra för godstrañken. En sådan åtgärd beräknasatt
kosta 300 miljoner kronor.uppemot

10.3 Oxelösund

Oxelösund har i tidigare utredningar förordats hamn isom
Gotlandstrafiken, alternativ med fastlandshamnendanär en
har övervägts.

allmänna hamnen i Oxelösund förvaltasDen och drivs
Oxelösunds till likaHanm AB, delar kom-ägsav som av

och SSAB.munen
Oxelösunds hamn sedan gammalt massgodshamn,är en

alltmer kommit betjäna SSAB i dag världsle-att ettsom -
dande specialstålverk tillverkningför höghärdighetsstâl.av
På SSAB:s område finns exporthamn. SSAB:sAven pro-

%duktion går 90 på Sedan april 1994 all harm-ärexport.
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verksamhet samordnad under Oxelösunds Harrm AB. Totalt
lastas lossasoch 4 miljoner årligen.tonca

Vid årsskiftet 19891990 Oxelösund färjetrañkövertog
på Polen och Finland från Nynäshanm. En trehanmstrañk
mellan Gdansk-Oxelösund-Helsingfors upprätthålls året

med vecka och riktning. Denna kompletterasrunt turen per
under nio månader året med direkttrañk mellan Oxelö-av
sund och Gdansk två till gånger vecka.tre per

Ytterligare färjeläge, färjetenninal och tillfartslederett
med sikte på Gotlandstrañken ñmis projekterade. Kost-
naden för den tenninalbyggnaden, färjeläget in-samtnya
klusive muddring, utfyllnad har beräknats till 85 miljo-etc.

kronor. Delar investeringen kommer under allaner av
omständigheter genomföras för Polentrañken.att

Gångsträckan mellan Visby och Oxelösund 77 nautis-är
ka mil via fyren Gustav Dalén och 75 nautiska mil via det
s.k. Korphålet vid Hävringe. Korphålet används i dag av
Polenfärjan då endast med lots ombord. Inseglings-men
sträckan inomskärs kort, endast 8 nautiska mil. Oär x e -
lösund har goda anslutningsförbindelser och järnvägväg

flygplats inom mils avstånd.2 Med början 100samt ca
från harrmanläggningen i Oxelösund går fyrñligmeter en

fram till infarten till Nyköping. Därifrånmotorväg detär
något hundratal till E4, också har motorvägs-meter ut som
standard Stockholm. tillMotorvägen Norrköping ärmot
påbörjad och kommer färdigställas inom de närmasteatt
åren. Detsamma gäller på- och avfarter vid E4 Nykö-nya
ping Oxelösund.mot

Avståndet med bil till Citytenninalen i Stockholm är
knappt 13 mil.

Kommunen beräknar investeringar i in- ochatt ut-nya
fartsvägar till hamnen skulle behövas för kunna erbjudaatt
högsta möjliga trañkstandard för bl.a. Gotlandstrañken. En
utfartstunnel med direktanknytning till motorvägen är pro-
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jekterad. förKostnaderna har dessa investeringar har beräk-
till miljoner42 kronor.nats

Järnvägsspår finns fram till kaj, liksom nybyggden
rangerbangârd inom hanmens område. TGOJ-banan har

mångaunder år varit viktig del SSAB:s transportnäten av
för stål. förbindelseBanan har med södra stambanan i
Nyköping och med stambanan i Flen.västra En upprustning

banan för godstrafik pågår för kunna öka tåghastig-attav
heten och bärigheten. Ca 800 000 gods går i dag tillton
Bergslagen och 500 000 omvänd till Oxelösund.vägtonca
Någon förekommerpersontrafik dock inte i dag.

10.4 Västervik

Västervik sommartid utpräglad turiststad, belägen iär en en
turistintensiv trakt. närområdet finnsI bl.a. Glasriket och
Astrid Lindgrens Vimmerby drar många besökare.som
Med 650 000 övernattningar âr ligger Västervik ica per

Öland.ungefär nivå Gotland ochsamma som
Västervik ligger 55 nautiska mil eller timmars gång-tre

från Visby och därmed den fastlandsham-väg är närmaste
Staden hamnlägen,har flera däribland Skeppsbrokajennen.

i Inre Hamnen och Gotlandskajen Lusärnahalvön som
tidigare för Gotlandstrafiken. För komma tillanvänts att
Inre Hamnen Blockholmssundet endast 30ärpasseras som

brett och 5,7 djupt. Katamaraner normaltärmeter meter
inte särskilt djupgående och klarar därför väl att passera

sundet, däremot inte konventionella bilfärjor. I Yttregenom
Hamnen djupet 8,5 De inseglingsleder finnsär meter. som

korta tillfredsställande.ochär
Västervik har tidigare haft sommartrafik Gotland,

dvs. under perioden den 15 juni-den 15 augusti. Sommar-
trafiken upphörde år 1988.
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låg passagerartalen underUnder åren 1982-1986 strax
År toppår dåresande år. 198750 000 ettvar manper

till 000 och 20 000nådde 85närmare passagerareupp
Åretpersonbilar. därpå katamaranen Vindile,sattes en ren

Båten för förpassagerarbåt, in på sträckan. liten attvar
Östersjöns vågor i hårt väder vilket ledde tillklara över-att
upplevdes obekväm många. Passagerarantaletfarten som av

och projektetdetta år drastiskt till 12 000sjönk ca personer
lades ner.

få tillfrån sida åter ståndFörsök kommunens att som-
och Gotland har strandat, bl.a.martrañk mellan Västervik

i avtalet mellan ochföljd ekonomiska villkortill statenav
koncessionsinnehavare, Gotlandslinjen.nuvarande

frånligger vid går Norrköping, därVästervik E 22 som
hållerden ansluter till till Malmö. Vägen tillbl.a. E4, stora

mellan Västervik,delar 110 km-standard. En stamvägny
har beslutatsJönköping och Göteborg riksväg 4033 av

riksdagen.
Linköping skiftandemellan Västervik och harVäg 35

den hårt belastad sommartidstandard i dag. Eftersom är
till 90km-standard.finns på dendet planer att rusta

Västervik Linköping finns länsjämvägMellan och en
förbindelser och reguljär godstrañk.med fem dagliga

10.5 Oskarshamn

Oskarshamn den sydliga de två fastlandshanmarna iär av
hälften godset från Gotland gårGotlandstrañken. Mer än av

denna linje.
OskarshamnsSmålandshamnar AB, kom-ägssom av

bedriver pâ entreprenad hamn- och godshanterings-mun,
verksamhet i Oskarshamn och Västervik.
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Oskarshamn betydande exporthamn. Sedan 1960-är en
talet Oskarshamn den sydliga hamnen för färjetrañkenär

Gotlandmellan och fastlandet. Oskarshamn ligger 65 nau-
tiska mil från Visby. Gotlandsfärjorna lägger till vid Södra
Kajen i den inre hamnbassängen, vilken har djupett

Färjeläget8 skall byggas söderut inköptmeter. ut ett
varvsområde. Under sommarmånaderna har staden även

Ölandfärjeförbindelser med Byxelkrok med lO-norra
15 000 och fordon.ett tusenpassagerare par

Gotlandsterrninalen upprustades och förbättrades under
år 1993. dag finns inget investeringsbehov.I Den årliga
hanmavgiften för Gotlandstrañken knappa 8 miljonerär
kronor.

Mellan Visby och Oskarshamn färdades under år 1994
366 000 motsvarande tredjedel denca passagerare, en av

persontrañken Gotlandtotala mellan och fastlandet. Med
fraktadeslastbilar under år 1994 totalt 237 000 längdmeter

fördelat drygt 21 lastfordon, vilket hälften000 är över
färjeburetallt gods.av

För möjliggöra fortsatt utveckling färjetrañkenatt en av
planerar Oskarshamns kommun anslutningsled moten ny
Gotlandsterminalen. Vidare har för förbättringett program

uppsnyggning terminalbyggnadema genomförts.och av
i nord-sydligE22 Oskarshamn riktning ochpasserar

frånansluter till E4 i Norrköping. Söderut Oskarshamn går
via Kalmar, Karlshamn och KristianstadKarlskrona,vägen

Malmö. Riksväg och förbinder Oskars-till 23 går västerut
hamn med Växjö och vidare södra Sverige. Bilfärden mel-

pålan Oskarshamn och Malmö riksväg 23 sedantar -
timmarnyligen 3 och 30 min.vägen rustats caupp -

Järnvägsstationen ligger 100 från Gotlandstermi-meter
Nässjö-Oskarshamn trafikerasnalen. Järnvägslinjen dagli-

flera riktningen.med i varderaturergen
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Stângâdalsbanan länsjärnväg skall knytaär en som sam-
Kalmar med Linköping. förDen 370rustasman nu upp ca

miljoner kronor och beräknas klar i bruk underatt tasvara
år 1996. planeras dagligaDär med IC3-täg. Tågtrafi-turer
ken från Oskarshamn ansluter till denna linje. Därmed
förbättras tågförbindelserOskarshamns med såväl Stock-
holms- och Mälardalsregionerna med Nässjö vid Södrasom
stambanan.

Viss anslutningstrañk finns i samband färjansmed an-
komst till och avgång från Oskarshanm. Resa kan ske med
tåg, buss eller de nyinrättade anslutningslinjema, vilka
trafikeras med taxibilar.
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l Trañkförslag1

Inledningl 1

Vi redogör detta avsnitt föri våra bedömningar dagensom
trafiksystem och för marknadsmässig lösningen ren av
Gotlandstrañken. Enligt våra direktiv skall alternativa
trafiklösningar redovisas. Under utredningsarbetet har
därför antal olika alternativa trañklösningar studeratsett

skiljer sig bl.a. vad gäller fartygstonnage och fär-som
jelinjer. alternativ redovisas kortfattatTre och värderas i
det följande driftskostnader,avseende trañkutbud och ser-
vicenivå. Efter denna bakgrund våra utgångspunkteranges
för hur Gotlandstrafiken framtidsanpassas.bör Avslutnings-
vis beskrivs översiktligt hur dessa utgångspunkter kan

i trafikprogram.översättas ett

11.2 Nuvarande trafiklösning

Som tidigare beskrivits dagens trafiklösninghar vuxit fram
successivt under lång period med utgångspunkt från deen
trañkbehov manifesterats. godstrañken finnsFör hellersom
inga erinringar det nuvarande trañksystemet.större mot
Marknadsundersökningar utredningen tagit del visarsom av
också resandegrupper förefaller tämligenatt stora vara
tillfreds med dagens trañkupplägg. kritik framförsDen som
gäller i första hand tidtabellsläggning, dryga och obekväma
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bristande service, säkerhet och kapa-restider, taxesättning,
citet tidvis.

Gotland färjetra-fortsatt utveckling förutsätterEn attav
tiken mellan fastlandet och Gotland förbättras. Bibehâlls
dagens nivå vad tillgänglighet för persontrañkenavser

enligt utredningens mening Gotlands utvecklings-hämmas
rådermöjligheter. Med den konkurrenssituation som

turistmâl utveckladturistomrâdet med andra krävst.ex. en
gäller inom näringslivet medfarjetrañk. Motsvarande ut-

materialadministrativa kan ifrå-vecklingen Detsynsätt.av
för sig avsevärda statliga insatserna ide i ochgasättas om

Gotlandstrañken används på bästa Utredningen be-sätt.
nuvarande trañlcupplägg inte bör bibehål-dömer därför att

las på sikt.

Marknadslösning1 1.3

Gotlandstrañken ibland framförtsdiskussionen harI om
lösning för färjetrañken,tanken marknadsmässigom en

dvs. sig något koncessionskrav för trafiken eller någravare
ekonomiskt teoretiskt hållstatliga trañksubventioner. Från

väckts idéer eventuellt statligt stöd bör gåhar vidare attom
enskilde ellerdirekt till nyttjaren, dvs. till den resenären

den samhälle-godskunden. Enligt denna uppfattning skulle
effektiviteten brukaren möjlighetliga öka att attgenom ges

fritt han eller hon vill och i så fall hur.bestämma om resa
teori subventionerna börFör näringslivet säger attsamma

direkt till företagen. kan i sin bestämma hurDessa tur
medlen bäst bör användas i produktionen för förbättraatt
företagens resultat.

Utredningen bedömer sådant alternativ inte skulleatt ett
innebära färjetrañk till och från Gotlandall upphör.att
Konsekvenserna det gäller turtäthet, standard, ochnär
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taxenivâer skulle dock innebära allvarligtsammantaget en
försämrad och bristfällig trafikförsörjning.klart Till detta
kommer någon långsiktig planeringstrygghet i trafikenatt
knappast kan upprätthâllas. I sammanhanget bör också

valmöjligheter knappast existerar godsom-nämnas att
râdet. betyder företagen för sitt godsbehov ändåDet äratt

och där fárjetrafikenhänvisade till sjötransporter, sannolikt
också framdeles kommer utföras enda trafikutöva-att av en
re.

Enligt vår mening därför sådant trañkuppläggär ett
och avföras från vidare diskussion.orimligt bör Med nuva-

förutsättningarrande trafik- och regionalpolitiska är ett
fortsatt samhälleligt i färjetrafiken nödvändigtengagemang

tillfredsställande färjeförbindelserför för Got-att trygga
utredningen återkommer till dockland. Som kansenare

formerna och storleken detta övervägas.engagemang

trafikmodeller11.4 alternativaTre

förutsättningarGemensamma11.4.1

följande olika förslag till trafiklösningardet redovisasI tre
trañkuppläggning,med avseende tonnageval och kost-

referensmodeller ochnader. De tänkta fungeraär att som
diskussionsunderlag.

nattfärjor trañkuppläggenMed i kombinations-avses
dagfärjorfärjor med antal hytter, och medavsevärtett

kombinationsfárjor med begränsat antal hytter.ettavses
har i de olika trañksystemen dimensioneratsFartygen

för lika transportflöden personbilarstora av personresor,
och utgångspunkt förgods. Julitrañken har använts som
beräkningarna. Extra kapacitet behövs dels för mötaatt en
fortsatt framtida resandeökning, dels för få ökadatt en
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komfortfaktor för personresandet. Komfortfaktorn innebär
för reducera trängseln ombordviss överkapacitet atten

skall finnas fasta sitt-under högsäsong och innebär detatt
ombord för allaplatser resenärer.

Kapacitetsbehoven för år 2005 har beräknats genom en
%uppräkning julitrañken med 2 år.trendmässig av per

beräknas under juli månad år 2005 uppgåAntalet resenärer
000 Under de hårdast belasta-till 375 000-380ca personer.

år 000de veckorna i juli resandet 2005 47antas vara perso-
riktning.vecka ochner per

under veckoperioden kan resandet iFör enskilda dagar
högre. påverkar behovetnågon riktning Dettavara av

trañksystemet. Resande-dygnskapacitet och flexibilitet i
få någotunder framtida turistsäsongermönstret väntas en

så starktspridning perioden och inte kon-större över vara
veckor veckodagar under juli itill vissa ochcentrerat som

dimensioneringen skett fördag. den bakgrunden harMot
riktning ochoch 200 personbilar7 400 2passagerare per

dygn.
driftskostnaderna inledningenberäknadeDe enavser av

koncessionsperiod.ny

nuvarande trafik plus11.4.2 Förslag 1
-

snabbfárja

Trafikuppläggning

trañksystem, kom-dagenstrañkprogramDetta motsvarar
pletterat med snabbgående färja. Det är ett transportsys-en

därmed vältillämpats under lång tid ochhar ärtem som
trafike-fastlandshanmarförankrat på Gotland och i de som

i dag.ras
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Bastrañk bedrivs tvâ linjer med konventionella natt-
färjor för gods- och persontrafik. Mellan Visby och Nynäs-
hamn nattfarjagår med kapacitet för 2 000en passagerare
och 500 personbilar eller 700 längdmeter last. Pâ linjen
Visby-Oskarshamn går nattfärja med kapacitet för 1 600en

och 400 personbilar eller 650 längdmeter last.passagerare
Trafiken kompletteras med snabbfärja mellan Visbyen

och Nynäshamn under perioden april-december med plats
för 600 och 150 personbilar.passagerare

lâg-Under och mellansäsong har nattfärjorna lågtett
resande och kan därför frakta farligt gods avlystaäven

Under högsäsongen krävs lösning förturer. separaten
farligt gods.transporter av

Turtäthet och anslutningstrajik

Såväl södra linjen trafikeras med rikt-turnorra som en per
ning lâg-och dag under och mellansäsong. Vid mellansä-

veckoslut under högsäsongen ökas turtäthetensamtsongens
till två avgångar dygn i vardera riktningen. Under helaper
âret finns på båda linjerna avgång nattfärjornameden
under kvällsnattetid för hand godstransporterna.att ta om

Under januari-mars sker alla medpersontransporter
nattfärjorna. liksom i dag mindreDetta ger en passagera-

trafik,ranpassad ibland anslutningar till fortsattautan resor
med kollektiva transportmedel, eftersom avgångstiderna är
anpassade till näringslivets behov.
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på bastrafik nattfärjorExempel turlista för med

1806 1200 24
NNYNÄSHAMN

mellansäsongochLåg-
VISBY

OSKARSHAMN

00 12 1806 24
NYNÄSHAMN

äs0

OSKARSHAMN

förbättras underPersonresandets villkor mellansäsongens
helger och under högsäsongen dagturer. Den storagenom
förbättringen dock den linjen trafiksker norra genom
med snabbfärjan. Restiden halveras och det finns flera av-
gångar i varje riktning välja med goda möj-dag attper

ochligheter till anslutande kollektiva till Stockholmresor
vidare i landet.ut

Under högsäsongen trafikupplägget dygnrymmer per
fem linjen och två på linjen isödra varjeturer norra
riktning.

Kapacitet

tvâ nattfárjorna trafiksystemetDe i dimensioneras efter ett
kombinerat behov för personbilarutrymmeav passagerare,
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och last fastaunder högsäsongen. Antalet sittplatser skall
till frånskillnad hur det i dag förnormerandeär attvara
undvika trängsel ombord på fartyget. tvåDe nattfärjorna i
trañksystemet skall fastavardera ha sittplatser försom

400 kan enligt certifikat1 2 000 respektivetapassagerare
6001 passagerare.

rajik och ekonomisk analysT

Driftunderskottet från trafiken beräknas ligga i intervallet
160-180 miljoner kronor.

beräkning driftsekonomin med utgångspunkt frånEn av
intresseorganisationen Rädda Gotland föreslagnade SOSav

underskottbiljettpriserna och motsvarandestörreett ettger
subventionsbehov i storleksordningen 240-260 miljoner
kronor. låga priserna beräknas leda tillDe extremt att
antalet ökar med 10 % och personbilaränpassagerare mer
med %. ökade biljettintäkter till följd15 Trots att av mer-

in i den ekonomiska kalkylen överstigerresandet vägts
subventionsbehovet med sådant upplägg kraftigt denett

utredningen har hålla sig inom.kostnadsrarn attsom

Växeltrañk11.4.3 Förslag 2 med-
snabbfárjadagfärjor plus gods- och

Trafikuppläggning

Trañkprogrannnet bastrafik bedrivs linjeinnebär att en
dagfärjor för såväl godsmed tvâ konventionella som perso-

går i mellan Visby och Oxelösund.växeltrañkner som
Dagfárjoma för ochhar vardera plats 1 600 passagerare
450 personbilar eller längdmeter last.650
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I bastrafik går godsfärja mellan Visby och Osk-även en
arsharrm med dagliga året för detturer attrunt transportera
södergâende godset. färjaDenna också handtar trans-om

farligt gods.porter av
Trañksystemet kompletteras med snabbfärja underen

perioden april-december med plats för 600 ochpassagerare
150 personbilar. snabbfärjan går huvudlinje mellanen
Visby och Nynäshamn.

snabbfärjan till Västervik undergör även turer sommar-
den södergâende persontrañkensäsongen, när är som

störst.

urtäthetT och anslutningstrajik

Under lågsäsongen går dagfärjoma två dygn iturer per var
riktning. Vid mellansäsongens veckoslut och under högsä-

ökas turtätheten till fyra dygn i varderaturersongen per
riktningen. flestaDe sker dagtid, godsetsturerna men
behov under kvälls- och nattetid beaktastransporterav
också.

Båda dagturema förutsätts i Oxelösund ansluta till fort-
kollektivt resande med buss eller pendeltåg till Stock-satt

holm eller med buss till Nyköping och Norrköping. Mot-
svarande förbindelser ñnns för till Got-resenärer väg
land.

Under mellan- och förbättrashögsäsongen personresan-
det ytterligare snabbfärjan till Nynäsharrm och Väs-genom
tervik i lämpliga trañkkombinationer.

Under högsäsongen finns fyra till Oxelösund va-turer
kvällnatt för förstai hand godset, två turerrav en sen

dagligen snabbfärjanmed till Nynäshamn och tvâ till Väs-
tervik varav kvällnatt med godsfärjansamt turen sen en
till Oskarshanm. Under högsäsongens utgår beräk-natturer



SOU 1995:42 127

ningarna från halv beläggning båten, vilket innebär attav
dessa tillgång till hytt.merparten utanpassagerareav reser

Exempel på förturlista bastrafik med färjor i växeltra-
fik och godsfárjaen

00 06 12 18 24
öqumxn

A
VISBY

mellansäsongLág- och 2
OSKARSHNW

00 24
OXELÖSUND

xHögsäsong Ä

OSKARSHAMN
Under den tid då Västervik inte trafikeras är resenärer

skall till eller från södra Sverige hänvisade till ruttensom
Visby-Oxelösund.

Trafik och ekonomisk analys

Trañkupplägget beräknas driftunderskott i intervalletettge
100-120 miljoner kronor.

Trafiken med godsfarjan mellan Visby och Oskarsharrm
medger dagliga farligt åretgods efter-transporter runt,av

de restriktioner gäller för passagerarfartyg då intesom som
gäller. Samlastning kan ske med övrigt styckegods. Av-
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gångstider sker i enlighet med näringslivets behov. Färjans
hastighet till ekonomisk drift.anpassas

trafiken fördelas olikaAtt hamnar leder till viss
konkurrens mellan de olika linjerna. Snabbfärjans lokalise-
ring till linje skapar därför möjligheter till fri-en egen en
stående trafik.

Väderproblem leder till med snabbfärjanatt turersom
behöver ställas innebär måste bokasatt passagerare om
för dagfärja från Oxelösund.med För denna situationresa
måste det finnas beredskap. kan särskilt inträffaDet väntas
under låg- och trafikutövarensmellansäsongerna. Genom
försorg måste busstransport till Oxelösund därför anordnas

smidigt och med kort varsel.sättett

l1.4.4 Förslag 3 Nuvarande trafiklinjer-
med dagfärjor plus snabbfärja

Trafikuppläggning

Trafikprogrammet utformatshar de nuvarandeattgenom
hamnarna, Nynäshamn och Oskarshamn, trafikeras med en
färja med begränsat antal hytter på vardera linjen i stället
för med nattfärjor. Vidare kompletteras den linjennorra

snabbfärjamed för personresandet.en
Mellan såväl Visby och Nynäshamn Visby ochsom

Oskarshamn går färjor med plats för l 800 ochpassagerare
500 personbilar eller 700 längdmeter last.

Under perioden april-december går snabbfärja meden
plats för 600 och 150 personbilar i trafik mel-passagerare

Visbylan och Nynäshamn.
Under låg- mellansäsongen farligtoch kan gods fraktas
avlysta på den sydliga linjen. Under högsäsongenturer

krävs lösning för dessaseparat transporter.en
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urtäthet och anslutningstrajikT

Godstrañken sker i enligt imönsterstort sett samma som
dag. Under hela året finns daglig avgång riktningen per
och hamn kvällsnattetid för tillgodose näringslivetsatt
behov transporter.av

erbjudaFör bättre villkor för personresandet finnsatt
den linjen minst dagtur hela âret, antingen mednorra en
dagfärjan eller med snabbfärjan.

på turlista förExempel bastrañk färjormed i utökad
dagtrafik på linjennorra

00 06 12

7
24

NYNASHAMN

VISBY

Låg- och mellansäsong
,

00 06 12

7
24

VISBY

OSKARSHAMN

Dagfárjan på gården sydliga linjen med i varderaturen
riktningen under lâg- och mellansäsongen, vilken med
hänsyn till godset gâr på kvällsnattetid. Vid mellansäsong-

veckoslut och under högsäsongen dubbleras tillturernaens
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två dagliga Det kan motiveratäven exempel-turer. attvara
vis i samband med helger in dagturerstörre sätta även
under lågsäsongen. Under högsäsongens utgårnatturer
beräkningarna från halv beläggning båten, vilket innebärav

tillgång till hytt.att merparten utanav passagerarna reser
Dagturerna till Nynäshamn möjlighet till fortsattger

kollektivt resande med pendeltåg till Stockholm och vidare
i landet.ut
Under högsäsong finns dygn fem turerper norra

linjen och två på den södra linjen i vardera riktning.

Trafik och ekonomisk analys

Trafiksystemet beräknas sammanlagt driftunderskott iettge
intervallet 140-160 miljoner kronor.

11.4.5 Effekter för trafikanter och

näringsliv de olika trañkmodellernaav

Vid utarbetandet de olika trafikmodellerna har målsätt-av
ningen varit tillgodose så mycket möjligt deatt som av
transportbehov utredningen har erfarit Gotland har.attsom

En viktig målsättning har vidare varit förbättra vill-att
koren för personresandet. I alla de trafikförslagen ingårtre
därför snabbfärja erbjuder snabbare överfarteren som ca-
212 timme mellan Gotland och fastlandet och därmed-
också kan ha flera dagliga avgångar. blirDet möjligt att

med färja till fastlandet eller till Gotlandomvänt överresa
dagen. Det kommer 3% timme från Visbyatt ta attca resa
till Cityterrninalen. Snabbfärjan blir därigenom konkur-ett
renskraftigt alternativ till flyget mellan Stockholm och
Visby.
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eller vilka linjesträckningarfråga vilkenEn viktig är
för färjetrañken. det gällerbör väljas När personresan-som

ekonomiska fördelar med användadet finns vissadet att en
ifastlandet. Två färjor kan då nämligenbashamn på

varandra i stället för samtidigt sittväxeltrañk med var
med flera dagtu-håll. förbättrar tidtabellen betydligtDetta

leder det till flexibelt utnyttjandehela året. Dessutom ettrer
Nackdelenfartygstonnage.insatt är att personer somav

får längre anslutnings-skall eller från södra Sverigetillresa
resande till Stockholm ellerpå fastlandet. För norrutresor

förmed hamnen i Oxelösundinnebär alternativet persontra-
och landresa jäm-kortare sjöresa längretiken något enen

dem skall ifört med Nynäshamn. För västerutsom resa
angöring i Oxelösund kortareMellansverige innebär resväg

land.
den fördelen det gällerTvå baslinjer har när person-

vidare söderutde skall fortsättaresandet att resansom
anslut-Stockholm och får kortarerespektive norrutmot en

gäller i synnerhetpå fastlandet. Dettaningsresa argument
Turtätheten med sådan trañklösningden södra linjen. en

likakan dock inte bli stor.
färjeöver-trañklösning inte bara självavaletFör ärav

fortsatta anslutnings-betydelse också hur denfarten utanav
utseende ochBeroende på tidtabellenspå land ut.resan ser

får de olika trafik-på fastlandet anlöpsvilka hamnar som
näringsliv.konsekvenser för trafikanter ochförslagen olika

genomsnittli-trañklösning denkonsekvens valdEn ärav
destinationsorten. Restids-från hamnen tillkörsträckanga

också följdpå låg tillgänglighetkostnader beror är ensom
trañklösning väljer.vilken manav

resvanestudierhar tidigarefå framFör resmönsteratt ett
TuristföreningTestologen och GotlandsAB samt resesta-

Swedlinetistik 1989-1993för åren använts.
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fordonutgångspunkt från antalet resande iMed samt
till eller slutmål påfärjetrafiken och vägavständet start-

och medel-fastlandet har det totala fordonstransportarbetet
för kunnat beräknas.reslängden på fastlandet resenären

färjetrañk tillbygger på Ny-Med trañklösningar som
genomsnittligakan dennäshamn och Oskarshamn resvägen

mil medanfastlandet uppskattas till omkring 15 resvägen
mil längre givet oförändrati genomsnitt tvåär ett res--

Oxelösund,persontrafik till hanmarna Ny-medmönster -
medförVästervik. alternativetnäshamn och Det senare

till följd längre land-således miljöbelastningstörre aven
understryka osäkerhetenvill dockUtredningentransporter.

uppskattningdennakännetecknar resvägen.avsom
sammanlagda restidentill Stockholm denFör resande är

utsträckningrespektive Oxelösund i högvia Nynäshamn
från fungerar. Enhur anlutningsresan hamnenberoende

något kortare gångvägfärjeförbindelse till Oxelösund ger
landförbindelsenjämfört Nynäshamn medantill sjöss med

lång från Oxelösund fråntill Stockholm dubbelt såär som
docktill Oxelösund hållerNynäshamn. Vägen motorvägs-

bitvis smal medstandard, medan Nynäshamnsvägen är
köbildning harhastighetsbegränsningar. Väntetider, etc.

dockrestiden. Till 1998 kommerockså betydelse för år
förbättrad.standardNynäshamnsvägens avsevärtatt vara

förbättras tillRegionaltågtrañken kommer dessutom att
investeringar i spårsys-följd de omfattande görssom nuav

Stockholmsområdet.itemet
trañklösningarRestidskostnaderna ökar allmänt medsett

året förutsätter dagligdelen endaststörre en av-som av
måste förläggas tillgång, vilken hänsyn till godsetav

nattetid. beror de utlägg för hytter,kvälls- och Detta
fördyrade matkostnader kan tillkomma förhotell och som

med godsanpassad tidtabell. Insättandetresenären en av en
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snabbfärja innebär dock tidigare förbätt-sagts storsom en
ring i det avseendet jämfört med dagens trafik.

När det gäller godstrafiken det från näringslivets sidaär
mycket starkt krav sker under kvälls-ett att transporterna

eller nattetid liksom det behövs både nordlig ochatt en en
försydlig linje godstransporter hela âret. frånDessa krav

näringslivet finns beaktade i alla förslagen.
Godstrafiken föreslås till delen skestörsta gemensamt

passagerartrafiken.med alternativet med växeltrafik tillI
Oxelösund går dock godsfärja i trafik hela året påen ren
Oskarshamn för hand det södergående godsetatt ta samtom

Övrigadagliga med farligt gods. trañkuppläggtransporter
förutsätter lösningar för farligt godsseparata transport av
åtminstone under högsäsongen.

analysEn konsekvenserna använda olika fast-attav av
landshamnar har gjorts för godstransporterna frånäven
Gotland till olika destinationsområden fastlandet. Trans-

har definierats avståndet mellan aktuellportvägarna som
destinationsomrâdetankomstharnn och ñxpunkt i somen

lossningsplatsernaansluter till de vanligaste hos kun-nära
der i omrâdet.

godstrañkenBeräkningarna den samlade till fastlandetav
medeltransportavståndet lastenhet 18 milärattanger per ca

färjetrañk och Oskarshamn.vid till Nynäshamn Motsvaran-
lastenhet med i övrigtde medeltransportsträcka per samma

förutsättningar tvâ mil längre i stället Oxelö-tillär en om
alternativetsund och Oskarshamn trafikeras. Det senare

således till viss genomsnittlig mersträcka. Utred-leder en
sammanhang betona osäkerhet-ningen vill dock i dettaäven

i dessa beräkningar de olika antagandenoch trans-en om
uppskattningama grundas på. Förportmönstret som ex-

godsmängder tillempelvis de betydande skall Stock-som
holmsornrådet blir mersträckan 6 mil.
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trañklösningarna förekommer nattfärjor i det förstaI
förslaget dagfärjor i de två övriga. Dagfärjor ioch all-är
mänhet mindre fartyg eftersom de endast har begränsatett
antal hytter. därigenom särskilt lämpade förDe kortareär

för finnsunder dag- och kvällstid. I stället hytterturer
för ordentliga sittplatser till alla resande. Dettautrymme

skapar mindre trängsel ombord under högsäsongen ärmen
viktigt också på kvälls- driftskost-och De lägrenatturer.
naderna för trafiken medger ökad inom deturtätheten
ekonomiska Detta särskilt betydelsefullt förärramarna.

får Tillpersonresandet därmed ökad tillgänglighet.som
dagturema finns också direktanslutningar i hamnarna till

Trafik färjor i dekollektiva färdmedel. med på dagtid leder
flesta fall till lägre kringkostnader för eftersomresenärerna

ellerutgifter för hytt ankomsttiden ärextra sentom-
Även godstrañkenkvällen hotellrum kan undvikas. för-

ökar generellt tillgängligheten med fler Dettasett turer.
möjliggör utnyttjande fordonsbeståndet ochbättreett av
underlättar vid brådskande transporter.

dagfárjor nattfärjor kan ochSåväl ha matserveringsom
service ombord. Därvidlag finns ingen skillnad.annan
fördel med nattfärjor betydligt flerEn är att personer

under vad falletkan erbjudas hytt överresan än ärsom
givetvis betydelse ochdagfärjor. har kvälls-Detta störst

Vid veckoslutsresor detnatturer. rentanses vara enav
helgenfördel på för bättre kunna utnyttjaattatt nattenresa

vid resmålet.
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för11.5 Utgångspunkter en

framtidsanpassning färjetrafikenav

det viktigt långsiktig trygghetUtredningen attanser en
Gotlandstrañken. Osäkerhet hur taxenivånskapas i om

kommer utvecklas, vilka linjer skall trafikeras ochatt som
hur ofta, hämma den regionala utvecklingenriskerar att

långsiktig planeringstrygghet svåräratt attgenom en upp-
rätthålla. Uppbyggnaden effektivt trañksystem kom-ettav

både försvårasdessutom och fördyras.attmer
inte rimligt detaljerat fastlâstSamtidigt det ochär att ett

trañkprogam fast för lång trañkperiod. gällerläggs Deten
i i omvärld stadd under snabb föränd-synnerhet ären som

förutsesring. förändringar kan det gäller fort-De närsom
trañkutveckling, teknisk utveckling, näringslivsföränd-satt

Östersjönringar, internationell omvärld, inte minst kring
och i Baltikum, talar för finns för anpassningaratt utrymme
och flexibilitet. Vikten säkerställa god förhand-attav en
lingsposition tillvara rådande marknadsförutsättning-och ta

det exempelvis gäller fartygstonnage ocksånär ärar argu-
fastlâst trafikprogram.ment mot ett

Vi fördenna bakgrund, och begränsamot attanser
försubventionsbehovet, i stället antal utgångspunkteratt ett

långsiktigstatsmakternas beslut uppläggning avom en
färjetrafiken från Gotland läggs fast. Härigenomtill och
möjliggörs framtidsinriktat dynamiskt betraktelse-ochett

den strategi och de förutsättningardet följandeIsätt. anges
uppfattning bilda plattformen förenligt vår bör ensom

färjetrañken till från Gotland.framtidsanpassning ochav
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Säker och miljöanpassad trajiklösning

Utredningen betraktar det självklart färjetrafrkenattsom
mellan Gotland fastlandet sker formeroch i sådana som

säkra Detta betyder kommandetryggar transporter. att
trañklösningar måste bygga på de säkerhetsmässiga krav

förutses bli följden de revideringar fartygsut-som av av
fornming för närvarande inom berördagörsm.m. som
sjöfartsorgan med anledning Estoniakatastrofen.av

utgångspunktVi vidare skall fárje-att attanser en vara
trañklösningen inriktas uppbyggnaden miljöan-mot ettav

trafiksystem. Med miljöanpassatpassat ett transportsystem
organisera och genomförasättett att transporteravses av

och gods inom de uppställs vadpersoner ramar som av
människor och tål. betyder frågor far-Dettanatur att om
tygsbränslen, motortekniska åtgärder, sammanlagda trans-

och reseffekter, anpassning till kollektivaport- persontrans-
föroch kombitrañk gods måste beaktas.portsystem m.m.

ryggad och tillförlitlig bastrafik från tvâ fastlandsham-T

nar

Utredningen det fortsättningsvis nödvändigt medävenanser
samhälleligt grundläggande för trañkförsörj-ett ansvar

ningen fastlandet.mellan Gotland och Trafiken bör vara av
sådan standard och godskunder erbjudsresenäreratten

rimliga förutsättningar huvudsaki vadmotsvararsom som
gäller fastlandet.på Enligt vår mening följer detta krav
också med gällande trañkpolitiska riktlinjer. En parallell
kan dras exempelvis med det utpekats förstomnät som
järnvägssystemet och ingår istarnvägar vägsystemetsom
där övergripande ekonomiskt och planerings-staten tar ett
mässigt ansvar.
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betraktas fartygstrafikenUtredningen kan konstatera att
frånerbjuder trañklösning med utgångspunktisolerat enen

fastlandet för persontrafiken fortfarandebashamn men
för godstrañken den lägsta trañkkostnaden.med två hamnar

kan koncentreravinsterDe göras att persontra-som genom
dock jämföras med de ökadetiken till hamn måste sam-en

för och företagkostnader skulle uppstålade resenärersom
transportavstånd de ökade miljöbe-bl.a. längre samtgenom

frånVi erfarit det råder bredlastningen. har att en samsyn
s.k. enhanmsalternativGotlandsintressenterolika att ettom

för fortsatt utveckling komplette-till förfång även omvore
flera hamnar ingår i trafiklösningen. Denrande trañk till

liknande förslag då visser-tidigare riktatskritik motsom -
belyst deenharnnsalternativ harligen med ävenrena -

uppstå. Enligt vår mening talar dettaolägenheter skullesom
såväl godstransporterför bastrañken föratt person- som

utgångspunkt från tvåfortsättningsvis bör ske medäven
hanmar bör tidigarebashamnar på fastlandet. Dessa som

Oskarshamn.Nynäshamn ochutgöras av
grundläggandevidare med denUtredningen attanser

för Gotlandfärjeförbindelsernabetydelse utgör är ensom
trafi-tillförlitlighet iviktig utgångspunkt hög tryggasatt en

sådana former ochtrafiken bör ske iken. betyderDet att
risken för trafikstömingarutföras med sådan kvalitet atten

väderförhållanden ochtekniska problem,till följd t.ex.av
så långt möjligt.arbetsmarknadskonflikter kan begränsas

under dagtidFörbättrad persontrafik

trafiklösning förutomkonstaterar dagensUtredningen att -
behovgodstrafikenshögtrafikperioden byggerunder -

godstrafikensförutsättningar. Utredningenoch attanser
fortsätt-och måste beaktasgrundläggandebehov ävenär

i tidigare avsnitt fram-ningsvis. utredningen redovisatSom
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tvingar dock godstrañken avgångs- och ankomsttider som
många upplever mindre attraktiva. uppnåFör attsom en
tillfredsställande trañkförsörjning för till och frånresenärer
Gotland bör därför enligt vår mening kompletterande fär-
jeförbindelser möjliggöras under dagtid i åretstort sett om,
med ordentliga sittplatser för alla resande. Detta betyder
samtidigt behovet hyttkapacitet för min-att av passagerare
skar.

Májliggöra ejfektivt resursutnyttjande och begränsaett
subventionsbehovet

Den nuvarande trañklösningen kan, berörts tidigare,som
kritiseras för den under långa tidsperioder innebäratt ett
lågt resursutnyttjande. Med hänsyn till fartygstonnagetatt
dimensionerats för högtrañktid finns del åretstor etten av
betydande överskott på fartygskapacitet. inteDetta gäller
bara fartygens storlek deras utnyttjande. Somävenutan
exempel kan under vinterperioden ligger varjenämnas att
dag två kombinationsfárjor sysslolösa i Visby hamn,stora
vilket beror på de variationema i resandet.extrema

Sedan föregående upphandling har, utredningensom
belyst tidigare, intressant utveckling skett fartygsom-en
rådet bl.a. utveckling snabbgående färjor före-genom av
trädesvis katamarantyp. detUtredningen bedömer attav
därmed finns förutsättningar ratio-goda uppnåatt en mer
nell trañkuppläggning bättre anpassad till trañkbe-ärsom
hovet. Genom mindre fartyg samtidigt erbjuder snab-som
bare restid finns enligt utredningens mening intressanten
potential för såväl förbättra trañkservicen be-att attsom

det samlade subventionsbehovet till trafiken.gränsa
I framtidsperspektiv med fortsatt utvecklingett en av

snabbfärjor attraktivt färdmedel för åretettsom passagerare
kan vidare ytterligare trañkseparering sig änteom en mer
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rationell. skulle betydaDet godstrafiken alltmer ombe-att
sörjs med fartyg anpassade endast för frakta olika last-att
bärare.

Trajiklösning på Gotlands villkor

Färjetrafiken till och från fastlandet har avgörande be-en
tydelse för den regionala utvecklingen på Gotland. Ställ-
ningstaganden till Gotlandstrañken bör därför så långt som
möjligt pågrundas lokalt och regionalt inflytande ochett

Ävenansvarstagande. från sysselsättningssynpunkt deutgör
får sin utkomst från Gotlandstrañken tillsammanssom -

med anställda i olika kringfunlctioner boknings-t.ex.som
organisationen viktig faktor för den regionala utveck-en-
lingen. utgångspunkt börEn därför uppnå trafik-attvara en
uppläggning och trañkorganisation främjar posi-en som en
tiv regional utveckling på Gotland och kommu-gör attsom
nikationerna på effektivt kan sammanlänkas isättett ett na-
tionellt och internationellt trañksystem.

11.6 Förslag till trafikuppläggning

Utredningen bedömer tidigare statsmakter-angetts attsom
beslut långsiktig lösning färjetrafiken till ochnas om en av

från Gotland bör grundas på antal givna principer. Prin-ett
innebörd och konsekvenserciper bör medprövasvars

till rådande förutsättningarhänsyn i samband med den
förestående anbudsupphandlingen.

ändå tydliggöraFör innebörden de utgångspunkteratt av
tidigarevi kan följande trafrkuppläggning skisseras.angett

Staten grundläggande trañkförsörjningtryggar en ge-
möjliggöra bastrañk mellan såväl Visby och Ny-attnom

mellannäshanm Visby och Oskarshanm.som
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mellan gods- och persontrafikEn separering natt-
respektive dagturer eftersträvas.

Bastrafiken utförs med konventionella kombinations-
trañkförsörjningfärjor för säkerställa året Kom-att runt.

pletterande färjeförbindelser upprätthålls under dagtid med
ordentliga sittplatser för alla resande, vilket betyder att

hyttkapacitet minskar.behovet av
persontrafiken införs möjlighet medFör att resa en

trafik föreslås ske mellan Visby ochsnabbfärja. Denna
andra hamnar såsom OskarshamnNynäshamn tillturermen

Västervik kan också En kommersiell lösningoch övervägas.
skall eftersträvas.

Utredningen har gjort ekonomisk konsekvensberäk-en
trañkprogrammet. Med hänsyn tillning det föreslagnaav

råder kring många kostnads- in-den osäkerhet ochsom
täktskomponenter bör resultatet betraktas med försiktighet.
Fartygskostnaden kan exempelvis påverkas väsentligt av
den förändrade marknadssituation beräknas uppstå medsom

långsiktiga konsekvensernafärjeteknologi och de avny
engelska kanalen och etablerande fastatunneln under av

Öresund gällerförbindelser och Stora Bält. Samtidigtöver
fartygskrav, följd bl.a.säkerhetsmässigaatt som en avnya

Estoniakatastofen, kan komma fördyra fartygstonnagetatt
påtagligt.

frånMed utgångspunkt i huvudsak nuvarande förutsätt-
för angivna trafikprogrammet förningar kan kostnaden det

trafiken beräknas till 350-370 miljoner kronor år. Medper
hänsyn till förutsedda intäkter blir därmed det sammanlagda
subventionsbehovet 140-160 miljoner kronor år.per
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12 Trañkansvar och
koncessionsvillkor m.m.

12. Inledningl

Utredningen skall enligt direktiven undersöka hur det regio-
nala inflytandet kan utvecklas i färjetrañken. Dessutom
skall vi frågan lämplig upplâtelseformöverväga om m.m.
för fartyg fárjetrañken.i Förslag skall vidare redovisas som
medger konkurrensneutralitet och underlättar för kon-som
kurrens trafiken.i

Följande avsnitt behandlar denna bakgrund olikamot
avtals- och koncessionsfrâgor upphandlings- ochsamt ge-
nomförandefrågor.

12.2 bestämmanderättenFör

Gotlandnärmare

Utredningen kan konstatera enligt gällande trañkpolitis-att
riktlinjer har övergripandeka för landetsstaten ett ansvar

trañkförsörjning. Staten skall verka för medborgare ochatt
näringsliv såväl på fastlandet på Gotland erbjudssom en
tillfredsställande, säker och miljövänlig trañkförsörjning till

möjliga samhällsekonomiska kostnader.lägsta Medel för att
främja lämplig trañkutveckling tillhandahållandetären av
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grundläggande infrastruktur, fastläggande marknads-en av
regler utformning skatter och avgifter.samt av

Som framgått den bakgrundsbeskrivning tidigareav som
tecknats har också tagit på sig det ekonomiska ochstaten
politiska för färjetrafiken till och från Gotland.ansvaret
Statsbidragsgivningen och regleringen Gotlandstrafikenav
hanteras på central nivå. Från regeringen tidigare självatt
fastställt tidtabeller och i färjetrafiken har över-taxor en
flyttning den statliga administrationen skett; först tillav
Transportrådet och sedan år 1991 till Sjöfartsverket.- -

regionala inflytandetDet har kommit till uttryck ettgenom
samrådsförfarande, främst med Gotlands kommun och
länsstyrelsen på Gotland. Samrådet, årensom genom suc-
cessivt utvecklats, har i första hand gällt tidtabeller och

andra trafik- och servicefrågor.äventaxor avsettmen
Utredningen bedömer med de förutsättningaratt som

finns för reguljär färjetrafik till och från Gotland följer att
framgent måste ikläda sig ekonomisktäven ochstaten ett

politiskt för grundläggande basstan-att tryggaansvar en
dard i färjetrafiken. grundläggandeEn princip bör dock

trañkbeslut så långt möjligt fattas i decentrali-attvara som
serade marknadsmässiga former.och Med utgångspunkt
från våra direktiv har vi därför och i så fallövervägt om
hur det regionala inflytandet kan förstärkas.

För sådan lösning talar angelägenheten föraatten av
frågan dem trafiken.berörs Kompetensennärmare avsom
och insikten trafikbehov, liksomGotlands hur standardom
och trafikkostnad bör rimligen elleravvägas, är större -
minst lika god på Gotland hos centralt ämbets-ettsom-
verk. kompetens finnsDen på Gotland och hos demsom

berörs trafiken kan därmed kanaliserasnärmast isom av
konstruktiva former för möjliggöra kostnadseffektivatt en
och marknadsinriktad trafikutveckling. I sammanhanget kan
också hänvisas till de goda erfarenheterna finns frånsom
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den överflyttning skett under år rad tra-som senare av en
fikfrågor från central nivå till lokal och regional nivå.

Vi därför starka skäl kan anföras för detatt attanser
regionala inflytandet förstärkas.bör förutsättningEn för en
regionalisering dock bestämmanderätt ochär kostnads-att

åtföljs. En lösning enbart innebär Sjöfarts-attansvar som
verkets nuvarande för hantera statsbidragsfrågorattansvar
överförs till Gotland därför inte tillfyllest. Skall beslutenär
föras gotlänningarna bör samtidigtnärmare ekonomisktett

överföras till inom de anslagsramarön stats-ansvar som
makterna för Gotlandstafiken. Det betyder med andraanger
ord befogenhetoch åtföljs. Som utredningenatt ansvar
återkommer till i det följande krävs dock samtidigt sådana
förutsättningar någon kostnadsövervältring frånatt statens
sida inte får ske.

Utredningen har vilka eller intresseorga-övervägt organ
nisationer på Gotland bör för Gotlandsinflytandetsom svara
i färjetrafiken. Enligt vår mening bör utgångspunkten vara

på Gotlandstrañken kommer till uttryck och mani-att synen
festeras politiskt och ekonomiskt ansvarigtettgenom organ.

förDetta talar Gotlands kommun bör denatt vara som
för trafikfrågorna. Det bör därmed ävenansvarar vara en

uppgift för Gotlands kommun ställning till hur dettaatt ta
bör organiseras liksom hur kunskapäven avgöraattansvar

och berättigade intressen från länsstyrelsen pâ Got-t.ex.
land, näringslivsorgan och olika trañkantgrupper kan tilltas

Med vårt frågan bör föras demsynsätt nämnareattvara.
berörs för förstabör det Gotlands kommun till skill-som -

nad från tidigarevad gällt tillförsäkras aktivtettsom -
medinflytande framtidai ställningstagande trañlcupphand-i
ling och koncessionsgivning. Detta betyder bl.a. i denatt
upphandlingsgrupp, i avsnitt 12.6 förordar börsom
tillsättas regeringen för genomföra trañkupphand-attav
lingen, bör från Gotland ingå. Pårepresentanter motsvaran-
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de vis bör ställningstaganden till koncessioner för färjetrañ-
fastlandetken mellan och Gotland beredas efter samråd

med Gotlands kommun.
Utredningen vidare Gotlands kommun bör haattanser
löpande för färjetrafiken. Vi därförett att ettansvar anser

långsiktigt avtal bör träffas mellan och Gotlandsstaten
kommun såväl ansvarsförhållandenreglerar eko-som som

förhållanden.nomiska
vissa utförd trafikupphandlingInom enligtyttre ramar

främst förutsätts fartygstonnagets struktur ochsom avse
bastrafikens allmänna omfattning bör därmed Gotlands
kommun ha i samarbete med trafik-näraett eget attansvar

fastställa trafikuppläggning vad gäller bl.a.operatören
tidtabeller, turtäthet, linjesträckningar och taxestruktur. Det
bör alltså uppgift för gotlänningarna själva attvara en

hur tillgängliga bäst bör användasavgöraytterst resurser
det gäller fastställa priser, tidtabeller och olikanär att

servicefrågor.
Även trafiken till sin karaktär interregional fårärom

förutsättas lokalt och regionalt trafikbestärmnandeatt ett
kommer beakta det långväga trafikbehovet. Utredningenatt

således övertygad med den djupa förståelseär attom som
finns på förGotland exempelvis beroende turismenöns av

fullt tillfredsställande trañklösningar kommertryggas att att
erbjudas för fastlänningar. sammanhanget kan ocksåIäven
hänvisas till det betydande flerasåvälengagemang som
trafikhuvudmän fastlandetkommuner på tagit sigsom
för främja sina regioners förbindelser med omvärlden.att

När det gäller det ekonomiska vill utredningenansvaret
klargöra någon kostnadsövervältring från tillatt staten
Gotlands kommun inte får ske. Avtalet skall därför innehål-

sådana ekonomiska villkor tillfredsställande bastra-att en
fik fortsättningsvis kan upprätthâllas. Utredningenäven

därför avtalet skall tillförsäkra årligtatt att ettanser
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schablonbidrag överförs till Gotlands kommun. Utredningen
medveten det kan förenat med betydandeär attom vara

problem kostnadsram fönnår deatt mötaange en som
svängningar erfarenhetsmässigt uppstår i trañkekono-som
min till följd skillnader i trafikutfall mellan godat.ex.av

dåliga år.och Med hänsyn till den förutsedda långsiktiga
trañkupphandling, utredningen återkommer tillsom senare,
får dock förutsättas tillfredsställande beräkningsun-att ett
derlag kommer föreligga för beräkna ersättningensatt att
storlek. Schablonbidraget bör vidare avtalsbestänunas för en
tämligen lång avtalsperiod, förslagsvis tioårsperiod, fören

möjliggöra reellt långsiktigtoch riktigt trafikageran-att ett
avgiftsbelagdde. En statlig rörlig kredit bör samtidigt

erbjudas för variationer i trafikekonomin.mötaatt
För möjliggöra för både och Gotlandsatt statenen

kommun rimlig lösning skall vidare avtalslösningen säker-
ställa Gotlands kommun beroende på trañkupphand-att -
lingens utforrrming inte drabbas oförutsedda merkost-av-
nader konsekvenser eventuellt motorhaverit.ex. ettsom av
och driftavbrott i färjetrañken eller ökade trafikkostnader
på grund politiska och ekonomiska omvärldsföränd-yttreav
ringar ligger utanför kommunens eller trañkföretagetssom
påverkansmöjlighet. stället för tillhandahållaI bidragatt ett

förmår risker för sådana eventuella kostnadsök-mötasom
ningar bör avtalet innehålla särskilda villkor för hur sådana
extraordinära kostnadsökningar kan och finansierasprövas
i särskild ordning.

Beroende på ställningstagande till hur fartygston-senare
bör disponeras kan modell direktnaget att statenen vara

förstår vissa grundläggande fartygskostnader kapital-som
kostnader. betyderDetta schablonbidraget i så fall be-att

till mindre belopp enbart vissa drift-gränsas ett som avser
och trafikeringskostnader.
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En möjlighet skulle därvid kunna i sambandattvara
med förestående revidering den investeringsramav som

för och järnvägar för perioden 1993-2004vägarangetts en
prövning fartygskostnaden kan avräknas investe-görs om
ringsramen med hänsyn till det sig grund-röratt om en
läggande interregional trañkinvestering.

12.3 Fartygsupplåtelse efter vad

billigast och bästärsom

harStaten tidigare upphandlat hela trafiken, dvs. trañkutö-
har tillskjutit eller inhyrt ochtonnaget eget svaratvaren - -

för driften fartygen. Samma principiella modell gällerav
under nuvarande upphandlingsperiod. Koncessionsin-även

nehavaren AB Nordström Thulin, sitt helägdagenom
dotterbolag Gotlandslinjen, dock inte för fartygs-svarar
driften det utförs underentreprenör, JBT John-utan av en

Baltic Traffic-Management AB, organisations-son som
mässigt ingår i rederiföretaget SILJA.

Utredningen konstaterakan erfarenheter från dessaatt
upphandlingsmodeller blandade. Statsñnansielltär har det
visat sig svårt för årlig löpande medver-staten att trots en
kan till uppbyggnad fartygskapitalet tillgodogöra sigav
uppkomna fartygsvärden vid försäljningar från utnyttjade
fartyg. Kritik har också under åren riktats mot statens
ersättningsregler för alltför med hänsyngenerösaatt vara
till begränsade kommersiella risktagande.operatörens En
kritik underblåsts avtalen mellan ochatt statensom av
koncessionsinnehavaren inte har varit offentliga. Invänd-
ningar har också förts fram bl.a. på fartygenmot synen

handelsvara och trafikorganisationen har varitattsom en
alltför omfattande och kostsam.
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Utredningen tidigare framgått färjetrafikenattanser som
Gotland i har fungerat väl. fartygstonnageDetstort sett

disponerats i Gotlandstrafiken har haft god standardsom en
och i huvudsak marknadens och kundernassvarat mot
behov. efterhandI kan dock enligt utredningens mening
ifrågasättas nuvarande upphandlingsmodell har varit denom
från statsfinansiell synpunkt billigaste och den från trafik-
synpunkt långsiktigt bästa.sett

Utredningen har denna bakgrund hurövervägtmot
nuvarande upphandlingsmodell kan utvecklas liksom andra

för upplåtelse fartygsätt i bastrafiken. En alternativav
modell skulle här kunna ochägeratt staten tonnagetvara
driften ombesörjes anlitande driftbolagettgenom av som

s.k. trafficentreprenör management.
För sådan modell med statligt ägarskap där trafi-etten

ken utförs kan bl.a. konkurrensskälentreprenörav en
anföras. intressenterAntalet kan förväntas viljasom enga-

sig i trafiken torde kunna öka från kanske några styck-gera
eller handfull rederier till betydligt antalstörreetten en

företag ställer fartygstonnaget till förfogande. Ettstatenom
skäl för sådan modell vidare möjligheterär större atten
kunna erbjuda till trafiken väl fartygstonnageett anpassat
och därmed på lång sikt eventuellt effektivare och ratio-en
nellare trafikuppläggning. I sammanhanget kan också häv-
das närmande därmed kan uppnås med vadsägasatt ett som
gäller på fastlandet för grundläggande infrastruktur. Med ett
statligt elimineras givetvisägaransvar också de ekonomiska
och praktiska problem uppstår i samband med över-som
gång till trafikoperatör och eventuellt byte tonnageen ny av

avtalsperioderna löpernär ut.
Utredningen kan konstatera det finns radävenatt en

för fortsatt privat i färjetonnaget.argument ett engagemang
Genom rederierna själva konkurrerar fartygstonna-medatt

kan enligt denna marknadsinriktad trafiklös-get syn en mer
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ning erbjudas. ingår naturligtVidare element iettsom en
anskaffa försäljaeffektiv rederihantering och fartyg. Föratt

detta krävs utpräglad kommersiell känsla inom områdeten
befintliga rederiföretag har särskilddär kompetens.större

ocksåMed privat ägande undviker behovetett staten av
kapitalanskaffning i samband med fartygsförnyelser, men
får i gengäld givetvis årliga kostnadsanspråk för kapitaler-
sättning.

ägarfrågan för fartygen iUtredningen attanser
mål iinte bör betraktas ideologiskGotlandstrafiken ettsom

effektivaetablera ochsig. Utgångspunkten måste attvara
flera detransportlösningar. Vi bedömerrationella att av
upplåtelse-hittillsvarandevarit förenade mednackdelar som

kan hanterastillhandahållit fartygen,former, där rederiet
den kapital-andellämpliga avtalslösningar. Statensmed av

färjetrañken kanske inombildning normalt brukarsom
iandel eventuelltmed tillexempelvis tillgodoses rätten

vill vidare härrealisationsvärde. Utredningenframtida
långtillfredsställande tids-särskilt viktenbetona att enav

lämpligtanskaffafrist erbjuds olika intressenter tonnage.att
vilketbeskärs samtidigt konkurrensentidrymdenBegränsas

och mindreleda till både kostsamma lösningarkan riskera
Påför aktuella trafiken.väl anpassade fartyg den motsva-

bl.a. lämpligaockså medrande gäller självfalletvis att
statligtkanoch ekonomiska lösningarorganisatoriska ett

rationella trafik-affärsmässighetförenas med ochägarskap
lösningar.

sammanhanget kan vid upphandlingarI nämnas inomatt
övriga delar trafiksektorn den vanligasteär modellen attav
företagen för trafikmedlen,själva dvs. ägandetsvarar av
bussar, flygplan, fartyg, tågmateriel Färdmedlet be-etc.
traktas integreraddärmed del den trafiksom en av som
offereras. Bilden dock inte entydig. För trafiksys-är större

specialanpassat och inte kan betraktasärtem, som som som
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handelsvara, liksom för fasta trafikanläggningar finnsen
exempel på upphandlingen begränsats till trafikutför-att ett

Ävenande. utgångspunkten säkerställa aktiv konkur-att en
renssituation har föranlett upphandlaren bibehålla elleratt

ägandet aktuella trafikmedel.trygga av
Utredningen det angeläget, inte minst från stats-anser

finansiell synpunkt, bästa möjliga förhandlingspositionatt
från sida säkerställs. Vi därför beslutetstatens attanser om
lämpligaste upphandlingsmodell bör efter ytterligaretas
marknadsbedömningar. Utgångspunkter bör här bl.a. vara

finna lösningar begränsar det samlade behovetatt som av
statsbidragsmedel, hur aktiv konkurrenssituation kanen

och hur ändamålsenligt och långsiktigt rationellttryggas ett
fartygstonnage kan tillgodoses. Detta betyder någotatt
ställningstagande inte bör till fartygstonnagets ägan-tasnu
de, först efter ytterligare övervägande.utan

12.4 Upphandlingsregler

En de viktigaste principerna inom EU företagenär attav
den inre marknaden skall kunna konkurrera lika villkor.

enhetligtEtt för offentlig upphandling skall bidra tillsystem
så verkligen sker. Större offentliga inköpatt av varor,

byggnader och tjänster skall så intressera-ut attannonseras
de företag i alla medlemsländer har möjlighet lämna inatt

land fåranbud. därvid inte detEtt landetsgynna egna
företag framför företag i de övriga EU-länderna.

Sverige har lagen 1992: 1528 offentliggenom om upp-
handling LOU infört nationella bestämmelser i enlighet
med direktiv offentligEU:s upphandling. All offentligom
upphandling och tjänster måste därmed med vissaav varor
särskilt angivna undantag följa LOU. Vissa tjänster har

mindredock lämpade inordna i det tämligenansetts att
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detaljerade förfaringssystem för upphandling enligtsom
direktiv skall tillämpas. Dessa s.k. B-tjänster finnsEU:s

fårangivna i bilaga till LOU. Varje EU-land själv be-en
tjänster skallhur upphandling dessa ske. Istämma av

införts bestämmelser mindre form-6 kap. LOU har ettom
upphandlingsförfarande för dessa fall, s.k. förenkladstyrt

upphandling. Sjötransporter och Vattenburen trans-annan
B-tjänsterna.CPC 72 räknas till Gotlandstrañkenport nr

enligtskall följaktligen upphandlas 6 kap. LOU. detI
följande redovisas några de grundläggande bestämmel-av

vid förenklad upphandling.serna
all upphandling enligt LOU gäller huvudregelFör en om

affärsmässighet. innebär bl.a. skallDet skaffa sigatt man
uppfattning marknaden, utnyttja konkurrensmöj-god omen

ligheterna och behandla alla anbud ovidkommandeutan
hänsyn.

Inför upphandlingen skall utarbetas förfrågningsun-ett
derlag innehållande teknisk kravspecifikation med be-en
skrivning det skall upphandlas och de kravsomav som
ställs efterfrågas leverantören.det och Tekniska,som
administrativa, kommersiella eller andra krav skall anges
redan från början, och kan inte ändras eller komplet-senare

uppställdaInte heller kan gång krav frånträdasteras. en
exempelvis i samband med anbudsvärderingen. kan inteDet

i förfrågningsunder-understrykas hur viktigt det är attnog
laget de minimikrav ställs på klart och tydligtettange som
och helst bör vidare undvikamätbart Mansätt. göraatt
beskrivningen så detaljerad tänkbara leveran-kretsenatt av

blir för förFöremålet upphandlingen får intetörer snäv.
sådantheller beskrivas på endast anbudsgivaresättett att en

kan komma i fråga 3 §. vissa avseendenI detär mest
lämpligt ellerkrav inom helt enkeltatt ettange spann som
den funktion vill uppnå. Allmänt kansätt säga attman man
det lönar sig ekonomisk, juridiskanlita och tekniskatt
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expertis för upphandlingen. börDet på tidigtgöras ett
stadium, redan i sambandhelst med utarbetandet för-av
frågningsunderlaget. Anbuden skall utvärderas motsenare
de krav ställts Ett tydligt förfrågningsunderlagupp.som

anbudsvärderingen.underlättar
förfrågningsunderlagetI beskrivs till börja med deatt

kommersiella dvs. villkorvillkoren, alla de mansom avser
beställningen eller upphandlingskontraktetgrunda på.att

Vidare bör förfrågningsunderlaget innehålla de särskilda
upplysningar begärs anbudsgivarens seriositet ochsom om
ekonomiska ställning kan visa han har kapacitet ochattsom
kompetens uppfylla ställda krav. Slutligen skallatt anges
vilka administrativa bestämmelser gäller för anbuds-som
givningen, exempelvis vilken princip gäller försom an-
budsprövningen. skall framgåDet att antaom man avser
lägsta anbudspris eller det anbud det ekonomisktärsom

fördelaktiga med hänsyn till samtliga omständighetermest
såsom pris, driftskostnader, funktion, teknik, service, sä-
kerhet falloch miljöpåverkan I sådana hel-görsm.m. en
hetsbedömning de inlämnade anbuden med beaktandeav av
samtliga de omständigheter enligt underlaget tillmätssom
betydelse 12 §.

Skriftliga anbud skall infordras annonsering ellergenom
direkt till tänkbara anbudsgivare,skrivelser beroen-genom

de bl.a. på hur väl känner marknaden. Vid avvägningman
hur omfattande annonseringen eller utskicket skrivel-av av

behöver skall särskilt huvudregeln affärs-serna vara om
skrivelsenmässighet beaktas 4 §. I eller skallannonsen

den dag då anbud skall ha kommit in. Tidensenastanges
för anbudsgivningen måste bestämmas så det skäligatt ges
tid för lämna anbud §. inte särskilt5 Leverantöreratt som
tillfrågats begäran få förfrågningsunderlagethar rätt att

villkor andra leverantörer 6 §.samma som
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upphand-anbudsgivare får uteslutas från deltagande iEn
ilingen bl.a. han på obestånd, han har brustitärom om

fullgjort åliggandenyrkesutövningen eller han inte sinaom
avseende svenska socialförsäkringar och skatter Detm.m.

dessa för-tillåtet begära in upplysningar gällerär att som
hållanden 9 §.

villkor i första handbeskrivning tekniska skallFör av
europeiska tekniska specifikationer det finnsanvändas när

standardsådana. sådana inte finns skall svenskOm som
internationell standard, s.k.med godtagenöverensstämmer

ISO-standard användas. inte harFör gemensam-varor som
går påstandarder inom finns allmän regelEU utsomenma

god-inte får importland äratt ett stoppa somav en vara
möjligheter finns dettakänd i EU-land. Vissa trotsannatett

sådana exempelvis miljö- eller säker-att stoppa varor av
hetsskäl.

dagstidningar och fack-Annonsering kan ske i svenska
sjöfarts-tidskrifter. Med hänsyn till bestämmelserEU:s om

inte annonsering också bör skecabotage kan övervägas om
i andra EU-länder. Eventuellt kan annonsering om upp-

tidskriften för officiella publi-handlingen ske i EU:säven
Efter avlutad upphandlingkationer, Official OJ.Journey

tillskicka meddelande dettadet obligatorisktär ettatt om
publikatio-gemenskapernas officiellaByrån för Europeiska

meddelandet får publicerasdär det också anges omner,
16 §.

vid12.5 Vilka krav skall ställas

upphandlingen

olika avseenden skall ställas på framtidaKrav isom en
trafilcutövare måste beaktas uttömmande framgåför att av
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förfrågningsunderlag skall fram inför upphand-det tassom
nedan några riktlinjer för de viktigaste kravenlingen. Här

på framtida trafikutövare såsommåste ställas ton-ensom
servicenivå, bemanning, säkerhets-trafik, hamnval,nage,

miljöpåverkan och ekonomi.funktioner,
och främst specificeras trafikkraven utifrån denFörst

trafiklösning valts. Tonnaget till ochtyp prestan-angessom
kapacitet specificeras förda. Krav passagerare, person-

bilar och last. Trafikrutter och hamnar skall trafikerassom
regelbundenhet trafiken.liksom kontinuitet och ianges
bokningssystem finnsVidare bör ställas krav på att som

för smidig koncessionsövergång.bl.a. borgar en
klassningskrav förTekniska krav såsom relevantaanges

Östersjötrafik, färjornas modernitet med angivande av
byggnadsår skall användas förtidigaste Fartygosv. som

skall certifikat för sådanafarligt gods hatransporter av
fartyg skall uppfylla internationellaLastförandetransporter.

skall ha fartresurserkrav på höjdmått på lastdäck. Fartygen
lossning, angöringoch tekniska för lastning,systern m.m.

hållas under för-krävs för tidtabell kan nonnalaattsom
hållanden.

kontroller kommer företas beträffandeSamtliga attsom
tekniska förutsätt-rederiets personella, ekonomiska och

bedriva trafiken specificeras. Certifikat på god-ningar att
säkerhetsorganisation kommer obligatoriskt.känd att vara

de krav ställs ipassagerarförande fartygFör anges som
sittplatser,komforthänseende, såsom antal bädd- och stan-

matserveringdardnivå och tillgång till m.m.
förMiljökrav i form emissionsgränser kväve-, sva-av

katalytiskoch koldioxidutsläpp krav på selektivvel- samt
specificeras.avgasrening

det måste naturligtvis kravNär gäller säkerheten som
följas. Likaså dei dag följer SOLASredan strängareav

såvälför under utarbetanderegler närvarande är na-som
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tionellt internationellt. Därutöver kan övervägassom om
från rederierna bör begäras redovisning fartygensöppen av
prestanda vid de olika sjötillstând kan förekomma i desom
aktuella farvattnen, fartygen inom över-samt att opereras
enskomna Fartygen bör vidare utrustade medgränser. vara
modern informations- och säkerhetsutrustning.

Utbildningskrav för bemanningen måste ställasm.m.
liksom krav pâ besättningen skall kunna kommuniceraatt
med varandra och med på språk, dvs.gängsepassagerarna
svenska.

Kompletteringstrafik med snabbfärja bör tidigaresom
beskrivits upphandlas tillsammans med bastrañken. Vid
upphandlingen specificeras krav storlek ochtonnagets
funktion bl.a. från säkerhetssynpunkt, hanmar skallsom
anlöpas, minsta trañkperiod under året krav rederi-samt

kompetens och ekonomiska stabilitet specificeras.ets

12.6 Genomförandefrâgor

En rationell och effektiv färjetrafik till och från Gotland
förutsätter långsiktigt agerande. Anskaffning fartygs-ett av

investeringar i trañkanläggningar och inte minsttonnage,
berättigade personalkrav på rimlig trygghet förutsätter ett
plamnässigt framförhållning.agerande med goden

Utredningen har denna bakgrund sökt skisseramot en
tidsplan för olika nödvändiga beslut och beredningspro-

i samband med koncessionsperiodnuvarandeattcesser
upphör. Som framgår nedanstående sammanställningav
innebär normal tidsplan tämligen kort tidsrymd etten ca-
år från trafikbeslut till trafikstart.-
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Tidplan

april 1995 Utredningsbetänkande framläggs

maj- september 1995 Remissbehandling

hösten 1995 Regeringsförslag utarbetas

december 1995 Proposition framläggs riktlinjerom
för färjetrañken till och från Gotland

december 1995 Regeringsbeslut avtalsuppsägningom

våren 1996 Riksdagsbehandling och riksdags-
beslut mandat för avtalsteck-som ger
ning

våren 1996 Förhandlingsgrupp eller motsvarande
förordnas och direktiv meddelas

1996 Förfrâgningsunderlag preciserassommaren

hösten 1996 Anbudsupphandling genomförs

vintern 199697 Beslut trañkoperatörom m.m.

december31 1997 Nuvarande koncessionsavtal upphör

1 januari 1998 Trañkstart

Utredningen bedömer den skisserade tidsplanenatt ovan
riskerar beskära konkurrensen och därmed ökade kost-ge
nader och statsñnansiellt resultat. invändningarsämreett
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och trañksynpunkt. Vifrån personal-kan likaså riktas anser
vissa iför tidigareläggadet finns skäldärför stegattatt

beslut ske underexempelvisupphandlingen låtaattgenom
från statsmakter-ställningstagandenförutsättning senareav

övergângsfonner.särskildasida eller överväganas
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Gotlandstrafikens reglering13

13.1 Svensk lag linjesjöfart påom

Gotland

Bakgrund13. l

till nuvarandeEnligt förarbetena lagstiftning
syftet med författningsregleringpr0p.1970:175 anges en

skapalinjesjöfarten Gotland garantier förattvara enav
tillfredsställande transportförsörjning för Gotland till lägsta

sjötrañkenmöjliga kostnader. reguljära hade tidigareDen
propositionen dethandhafts flera rederier. I sägs attav

säkra nödvändigaframstod allmänt intresse denett attsom
trañkarbetet,koncentrationen och samordningen attav men

monopolsituation ställde särskil-detta förde med sig en som
skulle ombesörja trafiken.da krav på det företag Detsom

det gotländska näringslivetsgällde tillräckligt tillgodoseatt
behov i fråga linje-och den gotländska allmänhetens om

säkerställa kravdragning, turtäthet För skäligaatt attm.m.
avseenden beaktades fann fortlöpandei dessa attman en

samhällelig insyn i verksamheten motiverad, liksomvar
för påverka trafikförhâllande-möjligheter det allmänna att

ytterligareskäl förstärktes enligt propositionenDessana.
förklarat sig beredd ekonomiskagörastaten attattgenom

för fraktkostnadema. 1970:871insatser reducera Lagenatt
linjesjöfart i kraftpå Gotland trädde den januarilom

1971.
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linjesjöfart på Gotland13.1.2 Lagen om -
speciallagen

tillstånd regeringen för fålagen föreskrivs krav påI attav
linjesjöfartlinjesjöfart på Gotland §. Medbedriva 1 avses

sjöfart i regelbunden trafik mellani förvärvssyfte bedriven
hamn utanför Gotland 2 §.Gotland och svensk

för sjöfartfår meddelas endast kanTillstånd som anses
och befolkningen på Gotlandtill för näringslivetnyttavara

behövlig från allmän synpunkt 3 §. Ioch är sammasom
tillstånd skall be-krav för denlagrum att somanges som

ekonomiska och tekniskadriva sjöfarten har personella,
verksamheten på företagsekono-förutsättningar driva ettatt

såmiskt tillfredsställande och kraven godsätt att trans-
portförsörjning tillgodoses.

tillståndet förbindas medvidare bl.a. kanI lagen sägs att
föreskrifter och regeringensärskilda villkor och 4 §, att

fastställereller myndighet regeringen bestämmer taxorsom
omfattas tillstånd §.för sjöfart 5och turplaner avsom

föreskriver skyldighet för tillståndshavarenLagen att
för fastställande ochlämna erforderliga uppgifter taxaav

fullgörövrigt tillstândshavarenturplan och för kontroll i att
Regeringen kan vidsina åligganden enligt lagen 7 §.

tillståndåterkalla givet 8 §. Denmisskötsamhet ett som
tilllagen kan dömassig skyldig till överträdelsergör av

9böter §.

linje-lagenTillämpningen13.1.3 av om

sjöfart på Gotland

trafiken.inte tillEnligt lagen har tillståndshavare ensamrätt
dock trafikutövare avtalharSedan lagens tillkomst genom

Eftersom detmed i praktiken tillerkänts ensamrätt. ärstaten
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regeringen meddelar tillstånd och det förbjudetärsom att
bedriva linjesjöfart på Gotland tillstånd, råder det iutan
praktiken monopolsituation. Det har emellanåt funnitsen
idéer till trafik på Gotland dels sommartrañk, delsny -
Östersjötrafik med anlöp på Gotland bl.a. konces-men-
sionsavtalen har lagt hinder i för sådanvägen utveck-en
ling.

Vid tillfällen har regeringen meddelat tillståndett par
för innehavarenäven huvudkoncessionen,änannan av

1994 då Naturvårdsverket ficksenast tillståndsommaren
för passagerartrafik linjen Dalarö-Gotska Sandön-Fårö-
sund. Enligt regeringens tolkning lagen dennaär ävenav
begränsade trafik tillståndspliktig. Eftersom trafiken knap-

konkurrerar med Gotlandslinjens verksamhet, ansågspast
tillstånd ändå kunna meddelas.

Numera framförs ofta lagen, eller tillämpningenatt av
den, hämmar utveckling ökad konkurrens, ökadmoten

Östersjöregionen.turism och trañkutbud istörre

13.2 Konsekvenser av

EU-medlemskapet

13 .2.1 EU:s cabotagebestämmelser

Rådets förordning EEG 357792 den december7nr av
fastställer1992 regler frihet tillhandahålla tjänsterattom

sjötransportområdet inom medlemsstaterna cabotage.
Liberaliseringen kustfartstjänsterna infördes fr.o.m den lav
januari 1993. Generellt kan EU-redare i frittdag tillhanda-
hålla tjänster på sjötransportomrâdet inom vilket helstsom

gemenskapens medlemsstater under förutsättning bl.a.av -
deras fartyg registrerade iär medlemsstat och föratt en
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undantag från tillämpningflagg. Tillfälligadenna stats av
främst sjötransporttjänster i Medelhavetförordningen gäller

och Portugals kuster, lik-längs Spaniens, Frankrikesoch
för öcabotage i södra Europa.som

började gälla i Sverige den 1Cabotageförordningen
trädde in i gemenskapen. För-januari 1995 Sverigenär

innehållerframför svensk lag.ordningen har företräde Den
intresseöcabotage, vilketgenerella regler bl.a. är avom

linjesjöfart Gotland reglerar Got-här, medan lagen om
speciallagen in-den svenskalandstrafiken specifikt. Om
cabotageförord-står i strid mednehåller bestämmelser som
artiklar iHänvisningar tillningens de verkan.är textenutan
intecabotageförordningennedan sägs.annatomavser

tillräckligaför säkerställaförordningen detI sägs attatt
från och mellan kantill,och regelbundna öartransporter

medför speciellainföra allmän trafikberättigat att somvara
för de berörda rederierna,och skyldigheterrättigheter

nationalitetåtskillnad på grundvalingenförutsatt görsatt av
eller hemvist.

ingå avtalsåledes enligt artikel 4medlemsstat fårEn om
utför regelbundnatrafik med rederierallmän trans-som

förpliktelseroch mellan ellerporttjänster till, från öar, ange
för tillhandahållatrafik villkorvid allmän rätten attsom

cabotagetjänster.sådana
avtali artikel 2 skall medEnligt definition ett omen

behöri-avtal ingåtts mellan deallmän trafik förstås ett som
medlemsstat och rederi inommyndigheterna i ettga en

tillräckligasyfte förse allmänheten medgemenskapen i att
trafik kan i synnerhettransporttjänster. avtal allmänEtt om

innefatta
föruppfyller fastställdatransporttjänster som normer-

kvalitet,kontinuitet, regelbundenhet, kapacitet och
särskilda transporttjänster,-
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transporttjänster med speciella tariffer och speciella vill--
kor, särskilt för vissa kategorier eller vissapassagerare
sträckor samt
anpassning tjänster till verkliga behov.av-

Förpliktelser vid allmän trafik innebär enligt artikel 2 skyl-
digheter utföra åligganden rederiet inte skulleatt som upp-
fylla överhuvud eller inte skulle uppfylla itaget samma
utsträckning eller på villkor det hänsyn tilltogsamma om
sina kommersiella intressen.egna

När medlemsstat ingår avtal allmän trafik elleretten om
älägger rederi förpliktelser vid allmän trafik skall dettaett
ske på icke-diskriminerande grund med hänsyn till alla
rederier inom gemenskapen artikel 4 punkt 1.

Vidare skall i avtal allmän trafik vari rederierstaten om
åläggs förpliktelser begränsa sig till krav vilka hamnarom

skall anlöpas, regelbundenhet, kontinuitet, turtäthet,som
kapacitet utföra tjänsten, fraktsatser och bemanningatt av
fartyget.

Ersättning för förpliktelser vid allmän trafik måste i
förekommande fall tillgänglig för alla rederier inomvara
gemenskapen artikel 4 punkt 2. Konkurrenssituationen
mellan transportföretag inom EU får inte snedvridas genom
statliga stöd. Transportstöd dock tillåtet det tillgodo-är om

behovet samordning eller dettransporterser av av om
innebär ersättning för vissa ålägganden kan definierassom

tjänster tillhandahålls det allmänna artikel 77 isom som av
Romfördraget

.
Existerande avtal allmän trafik får fortsätta gällaattom

4fram till det datum då löperde artikel punkt 3.ut
fartygFör utför öcabotage gäller, i alla frågorsom som

bemanning, bestämmelserna i denrör där fartyget utförstat
sjötransporttjänsterna, dvs. värdstaten artikel 3. Värdstat-

regelverk för bemanning fartyg skall tillämpasens av oav-
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från internationella kon-bestämmelserna härrörsett om
stiftadenationellt lagar.ventioner eller är

slutgiltigt behandlat fråganEU-kommissionen har inte
grundligskall kommissionenöcabotage. Först göra enom

och sociala följdernauppföljning de ekonomiska avav
och skall överlämnaliberaliseringen öcabotage en rap-av

den januari 1997.till rådet före 1port

överväganden och förslag13.3

cabotageför-Sveriges medlemskap gäller EU:soch medl
särskild lagstiftningsåtgärd här i landetordning någonutan

Gotlandstrañkensföreträde framför svensk lag. Föroch har
öcabotage kandel innebär bestämmelserna att statenom

trafikeller flera rederier allmäningå avtal med ett om
de förpliktel-Gotland och fastlandet. I avtaletmellan anges

för trafi-på trafikutövaren såsom villkorskall vilasomser
affärsmässi-Trafiken måste upphandlas efterkeringsrätten.

allmän trafik måste slutas icke-principer. Avtalet omga
statstöd måstediskriminerande grund och eventuellt vara

för alla rederier inom gemenskapen.tillgängligt
linjesjöfart Gotland i många avseendenLagen ärom

cabotageförordningens bestämmelserdirekt utbytbar mot
därförtrañkförsörjning till och från och kanöar, synasom

Med den utgångspunkten kanöverflödig. övervägas att
mening bör lagen dockupphäva lagen. Enligt utredningens

garantierförtydligar behovetspeciallag avses som somen
därför enligt vârtrafikförsörjning. börför Gotlands Den

vissa justeringar.mening behållas med
tillstånd för få bedriva lin-lagen behålls krav påI att

trafik mellan Gotland ochjesjöfart i regelbunden svensk
bedrivs i förvärvssyfte.utanför Gotland Etthamn som

oförenligttorde intesådant allmänt tillståndskrav medvara
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cabotageförordningens bestämmelser, eftersom det kan vara
förviktig faktor den allmänna trafiken och därmedatten

trafikförsörjningen till frågai skall fungera. Tillstånds-ön
skyldigheten behövs för förhindra överetableringatt av
trafik på eller flera till varandra påangränsarrutten som

kan inverka menligt den allmänna trafiken.sättett som
Nuvarande och tidigare innehavare huvudkoncessio-av

har i princip tillerkänts till trafikenensamrättnen genom
koncessionsavtalen, lagen i och för sig utrymmemen ger
för regeringen trafiktillstånd till flera rederier. Denatt ge
möjligheten bör bättre till Det kan Gotlandtas ettvara. ge
värdefullt trafiktillskott exempelvis på vissa rutter sommar-
tid och tillföra turistgrupper. Viktigt dockön är attnya
tillstånd inte till trafik den allmänna trafikentärges som
till och från Gotland.

Mindre omfattande båttrafik det slag emellanåtav som
förekommer exempelvis trafiken till Gotska Sandön bör- -

vidare kunna meddelas tillstånd. Sådan verksamhet harutan
inte något samband med trafikförsörjningen till och från
Gotland.

I vilken omfattning konkurrens skall tillåtas förekomma
på andra sådana omfattas den allmännaänrutter som av
trafiken i framtiden och vilka villkor bör klargöras i- -
avtalet mellan och det eller de rederier sköterstaten som
den allmänna trafiken.

Enligt lagens nuvarande lydelse skall regeringen eller
den myndighet regeringen bestämmer fastställa taxorsom
och för trafik omfattas tillstånd.turplaner För densom av
allmänna trafiken dock dessa frågor behandlasavses av
trafikhuvudmannen. Likaså olämpligtdet be-är att staten

och turplaner för trafik skall bedrivasstämmer taxor som
på kommersiell basis. Trafikutövare vill bedrivasom som-
martrafik eller icke statsstödsberättigad trafikannan
Gotland självabör bestämma sina efter marknads-taxor
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gäller turplaner för sådanmässiga principer. Detsamma
föreslåsmed den angivna innebördentrafik. ändringEn

i lagen.göras
pålagen linjesjöfartSammanfattningsvis anpassas om

förcabotageförordningens regler öcabotageGotland till
påkompletterande trafikkonkurrens frånsamtidigt som

omfattning bedömsskall tillåten i denGotland somvara
önskvärd och nyttig.

samband medlagändringarna bör ske iIkraftträdandet av
avtalsperiod.tillövergången nästa

fortsättningsvismening bör detutredningensEnligt även
beslut i frågorregeringen fattaankomma röratt som

Utredningen villlinjesjöfart Gotland.bedrivatillstånd att
trañkansvaret föreslås bli regiona-tilldock med hänsyn att

beredningenregeringen underviktenliserat betona att avav
samrådet med Gotlands kommun.tillståndsärendet
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14 Reskostnader

14.1 Vad rimliga biljettpriserär

Kostnaden för till och från Gotland har sedan längeatt resa
varit omdebatterad fråga. Redan transportstödet tillnären
Gotlandstrañken infördes i början 1970-talet diskutera-av
des vägprincip riktlinje för avgiftssättningen i färje-en som
trafiken. Härmed avsâgs utgifterna för trafikanterna ochatt
godstransportkunderna i trafiken mellan Gotland och fast-
landet skulle reskostnaden för motsvarandemotsvara
sträcka pâ fastlandet. Målsättningen med ha sådanatt en
vägprincip gods- och kunde skeatt persontransporternavar
till rimliga och lämpligt avvägda taxor.

I samband med stödet till persontrafiken infördes åratt
1974 beslutades riktlinje för taxesättningen skulleatt som
gälla form kollektiv vägprincip. En enkelen av person-
biljett skulle prismässigt jämförbar med kostnaden förvara

tågresa motsvarande längd prop. 1974:140, bet.en av
1974:TU27, rskr. 1974:347. Vid den tiden i början av
1970-talet innebar det färjepriserna kunde sänkas kraf-att
tigt. Det statliga stödet till persontrafiken fram tillvar
mitten 1980-talet inriktat färjetrafikensattav anpassa

till SJ norrnaltaxa.persontaxor :s
År 1985 kopplingenövergavs till järnvägstaxan. Motivet

priserna järnvägstrañkeni skulle bestämmas utifrånattvar
marknadens förutsättningar och järnvägens kostnadsstruk-

vilket inte ansågs böra Gotlandstrañkenstur, styra taxor
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1985862160.198586:TU26, RDbet.1985862105,prop.
medfastställasskullefärjetaxanbeslutadesställetI att

anspråken kapa-kostnadsutveckling,till trafikenshänsyn
villkormarknadsmässigafärjetrañkenskomfort,ochcitet

bidrag tillStatensanvisade anslaget.riksdagendetsamt av
gotlän-hand böra kommaförstasades iGotlandstrafiken

dessai dag efterbestämsgodo. Taxorna ännutillningarna
faktorer.

år 1991,färjeprisernahöjningenkraftigaDen somav
mervärdesskattföljdskedde bl.a. till persontrans-attav

resandestatistiken.genomslag iinfödes fick stortporter
prissättningförprincipernaanalysframhöll iNUTEK aven

resenäringenviktigaGotland såförfärjetrañken deni att
likvärdigagenerella villkor,konkurreratillåtasmåste

föreslogNUTEKresmål hade.övrigalandetsmed de som
skulleför hurtvåstegsmodellbakgrundenden manmot en

basera-referenstaxaUtifrånsådanfå fram taxa. somenen
färd-kollektivaför olikagenomsnittdes på taxornaett av

olika faktorerdärfärdmedelsanalysgjordesmedel somen
påverka refe-fickochvärderadestillgänglighetochrestid

fannGotlandstrañken delnedåt. Föruppåt ellerrenstaxan
till kraf-ledametoden skulletillämpningNUTEK att aven

prissänkningar.tiga
År medGotlandstrañkeni1992 sänktes taxorna sam-

följdske delskunde%.30 Dettamanlagt än som enmer
%, dels tilltill 12sänktesturistmomsenden s.k.attav

för ända-medelanvisat ytterligareföljd riksdagenattav
medgavnivåpådärigenomPrisnivån låg attmålet. somen

ökade.återfärjeresenärerna
Gotlands-iVägvalgjorde i sinSjöfartsverket rapport

till Got-färjeprisemajämförelsejuni 1992trafiken aven
kollek-andrafärjelinjer och förpå andraland med priserna

handenvidstudienfärdmedel. Resultatettiva attgavav
konkurrenskraftiga. EnklartGotlandspriserna motsva-var
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jämförelse dagensrande i priser visar priserna i dagänatt
likvärdiga med andra kollektiva färdpriser.är
I debatten biljettprisets nivå kan vidare dennämnasom

uppfattning förts fram anpassning till bilkost-som om en
naden på fastlandet. Intresseorganisationen SOS Rädda
Gotland har på âr varit språkrör för denna åsiktettsenare
och drivit linjen det inte bör kosta åka färja änatt attmer
vad det kostar köra bil motsvarande sträcka. Vidatt över-
farten tjänar bilisten in de rörliga kostnaderna för bilen. De
fasta kostnaderna konstanta bilenär rullar elleroavsett om
står stilla och skall enligt denna uppfattning inte invägas
vid beräkning vägpriset. Förespråkarna det därförav anser
rimligt avgiften speglar den förtjänst uppståratt närsom
bilen står stilla på färjan. Med utgångspunkt från vägfär-att
jor nonnalt avgiftsfria, kringkostnader oundvikligaär äratt
och alternativa kommunikationsmedel med undantag för-
flyget föreslåssaknas kraftigt reducerade priser. Detta-
innebär för kr,40 barn 20-30 kr beroendeen vuxen person

ålder och personbil 75 kr samtliga priser enkel-avser
biljett.

I nyligen gjord undersökning, beställd Gotlandsen av
näringsliv i samverkan lnfraplan, 1995, bedöms den rena
vägprisprincipen kostnadsdrivande beroende denattvara
leder till ökat resande under högsäsong, vilket ställeräven
krav fárjekapacitet.ytterligare stället förordasI kapa-en
citetsanpassad vägprissättning, dvs. nuvarande prisnivåatt
tillämpas under högsäsongen medan kraftigare subventione-
rade priser tillämpas under lâgsäsongen. Detta fâanses
positiva samhällsekonomiska effekter eftersom det stimule-

till ökat resande kapacitetsutnyttjandet färjornär ochrar
turistanläggningar lågt. En kapacitetsanpassad prissätt-är
ning, vad kommersiellt motiverad, kräverutöver ärsom
dock ökade statssubventioner.
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överväganden förslagoch14.2

inte bara prisetResstandarder bestäms av

Gotlandsfärjomapåkan konstateraUtredningen att taxorna
Prisnivån ocksåunder många år.varit i fokushar är en

dock in-samhället. Vi villför iviktig faktor resvanorna
delendastframhålla biljettprisetledningsvis utgöratt en av
prisetresvalet spelar förutomreskostnaden.totala Förden

bekvämlighet,viktig rollrad andra faktoreräven somenen
Prioriteras lågaservice.regularitet ochrestid, turtäthet,

standardfaktorer kan denandrabekostnadbiljettpriser av
skesjunka och nedgångsammanlagda kvaliteten enresan

i resandet.
kostnadermedför många fallpå iFärjeresor extranatten

saknaskommunikationeranslutandeför hyttplats eller om-
Sådanaför hotellrum.till färjehamnenvid ankomsten -

traflkup-till del beroendekringkostnader såledesär stor av
den enskildeutforrrming. För ärpläggningens resenären

reskostnaden.lika påtagligadock dessa kostnader som
bil-därför bredare därUtredningen förordar ansatsen

ocksåbetraktas komponent. Detjettpriset endast ärsom en
föreslagittidigareutredningenden bakgrundenmot ensom

färjeför-införande snabbareochövergång till dagturer av
Åtgärder väsentligt förbättraägnadebindelser. är attsom

färjetrañkens attraktivitet.

utformningMarknadsmässig

decennier-Persontrafikens taxestruktur har under de senaste
fasta statliga regle-väsentligt. Från i vissa fallförändratsna

referenstaxor för järnvägs-ochringar normaltaxor t.ex.av
skett där företagentrafiken busstrafik har utvecklingoch en

biljett-fastställa sina Ensjälva frihet taxor.attgetts egna
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rabattfloraoch har samtidigt vuxit resulterat i attupp som
allt färre sker till något normalpris.resor

Utredningen marknadsmässig anpassning såattanser en
långt möjligt bör gälla för biljettaxorna i Gotlands-även
trafiken. trafiken bör vidareFör kommersiella rabatter
erbjudas, dvs. rabatter inte kräver statliga subventio-som
ner.

Utredningen det vidare väsentligt prisdifferenti-attanser
skerering främjar bl.a. önskvärd spridning isom en resan-

det. Med järrmare kapacitetsutnyttjande året, mellanöverett
olika veckodagar och mellan olika finnsäven turer en
betydande besparingspotential i ökad utsträckning börsom
kunna i anspråk aktiv prispolitik.tas genom en

Vägprincipens innebörd

Utredningen kan konstatera det råder allmänatt en samsyn
taxesättningen i färjetrafiken i böratt överens-stort settom

med vad gäller på fastlandet.stämma Färjeförbindel-som
till fastlandet för gotlänningarna.vägarmotsvararserna

Den uttolkningennärmare vad med den s.k.av som menas
vägprincipen dock komplicerad och förär utrymmeger
olika uppfattningar. Svårigheten ligger bl.a. i fastställaatt
vad jämförbar på fastlandet.är transportsom en

Vid jämförelse med priset för bilresa kanen en man
intresseorganisationen RäddaSOS Gotland i och försom

till låga färjepriser.sig Förutsättningen förkomma extremt
räkneexempel dockdetta milpris på bara 13 kronor.är ett

sådant skulle bli kraftigtFöljden ökatett ettav resonemang
till färjetrafiken ellerstatsbidrag nuvarande kostnads-om-

skulle bibehållas väsentlig neddragning standardram av-
antal förbindelser. Med andra förutsättningar,och där

milkostnaden exempelvis till kr,30 blir dock resulta-anges
helt Utredningen därför skeptisk tillärannat.tet ett att



170 SOU 1995:42

vägprincipen bilprisprincip. jäm-Motöversätta som en en
förelse med bilkostnaden kan vidare miljöskäl anföras och

uppnå miljöanpassatsträvan att ett transportsystem.
Vi dock inte fruktbartbedömer det Gotlands-äratt att

låses till prisnivån för något färdmedel påtaxan annat
någon viss relation. Biljettpriset på fastlandet avgörs som
tidigare kostnadsförhâllanden och marknadsmäs-angetts av
siga förutsättningar och varierar tidsmässigt, geografiskt
och för Någonolika resandegrupper. operationell översätt-
ning vägprincipen eller lansering någon referenstaxaav av

därför enligt vår mening inte heller realistiskt. Vägprin-är
fortsättningsviscipen bör i stället allmänäven ges en mer

innebörd så avspeglar vad skäligtatt taxan som anses som
till vadoch rimligt i förhållande gäller på fastlandet.som

Utredningen således vägprincipen endast tjänabörattanser
övergripande riktlinje för avgiftssättningen i densom en

reguljära färjetrafiken till och från Gotland.

Skäliga och rimliga långsiktig trygghettaxor som ger

Utredningen bedömer nuvarande taxenivå erbjuderatt
tillfredsställande biljettpriser i Gotlandstrañken.resenärerna

detta minst den trafikuppgângFör talar inte skettstora som
vill i sammanhangetde åren. Vi understrykasenaste att

avgörande för den fortsatta regionala utvecklingen Got-
land prisnivån färjetrañken inte förändras drastiskt.iär att
Skall långsiktiga investeringar ske i turistnäringen krävs en
tillfredsställande Skall likaså invånarnaplaneringstrygghet.
på Gotland möjlighet långsiktigt gällerdetnärattges agera
val sysselsättning liksom bosättning måste trygghetav en
finnas förändrade biljettprisnivåer.heltmot

Utredningen denna bakgrund iprisernamot attanser
bastrañken utifrån bedömnings-bör bestämmas samma
grunder i dag, nämligen trañkens marknadsmässigasom
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villkor och disponibla ekonomiska Som riktlinjeresurser.
för taxesättningen skall vidare gälla eventuella ökningaratt
i taxenivån bör ske planmässigt och efterlikna den allmänna
prisutvecklingen för långväga fastlandet.personresor

I sammanhanget bör regionalekonomisktnämnas att
motiverade rabatter såsom den nuvarande Gotlandsrabatten
kan ha skäl för sig. Enligt utredningens mening får denna
rabatt liksom övriga prisfrâgor övervägas inomnärmare

för den föreslagna regionaliseringen bestämman-ramen av
derätten.
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Fraktkostnader15

Högstprisregleringen15.1 och

Gotlandstillägget tjugoårigtett snart-

provisorium

Godstrafiken till och från Gotland subventioneras genom
ekonmiska för fárjetrañken. Förutom dettastatens ansvar

finns tidigare översiktligt redovisatsstöd i kapitel 2som- -
högstprisregleringsärskilt med och det s.k.ett system

Gotlandstillägget.
Bakgrunden till detta transportförmedlings-är attsystem

företagen speciell förtidigare tillämpade Gotlands-taxaen
trafiken. konstruerad på i principTaxan sättvar samma

för övriga på fastlandet för täckatransporter attsom men
färje- och harrmavgifter överfarten föranleddasamt av
merkostnader gjordes sjötillägg.ett

Sjötillägget slopades år 1976 samtidigt författ-som en
ningsmässig infördes.högstprisreglering Detta innebär att
regeringen, eller den myndighet regeringen bestäm-som

har möjlighet meddela föreskrifter föratt att taxanmer,
fjärrtransporter gods till och från Gotland inte får över-av
skrida den företag tillämpar och gällertaxa som resp. som
för landet i övrigt. kompensera de företag utförFör att som
och förmedlar medgavs samtidigt de aktuellatransporterna
företagen i den totala inrikes fjärrtrañkenrätt att ta ut ett
kompenserande frakttillägg, det s.k. Gotlandstillägget.
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Detta tillägg ursprungligen på 0,9 nettofrakt-procentvar
år 1980 sänktes till 0,6procentsatsensumman men procent.

Riksdagen uttalade i samband med infördesatt systemet
våren 1976 det väsentligt prissättningen i trafikenatt attvar
till och från Gotland vad gäller på fastlandetmotsvarar som
prop. 197576:93, bet. 197576:TUl5, rskr.
1975762177. Den eftersträvade utjämningen borde enligt
Trañkutskottet uppnås frivillig samverkan. Då förut-genom
sättningar inte fanns för detta ansåg sig trafikutskottet dock
tills vidare kunna godta godstaxorna utjänmadesatt genom
införande särskild lag. förutsättningEn för dettaav var
dock enligt enigt trañkutskott lagstiftningen betrakta-ett att
des provisorisk och inte fick prejudicerande verkan.som
Lagen skulle vidare gälla så kort tid möjligt. Trafi-som
kutskottet förutsatte denna bakgrund vid de fortsattamot att
överläggningarna i frågan eftersträvades smidig lösningen

i görligaste mån underlättade övergång till ett annatsom en
och mindre lagmässigt system.

Stödsystemet innebär i dess nuvarande utformning att
utländska transportföretag inte har lagstadgade rättsamma

kompensera sig för eventuella ekonomiska bortfall iatt
anledning till och från Gotland svenskatransporterav som
transportföretag har.

15.2 Fungerat ändå ständigtmen

ifrågasatt

Utredningen kan konstatera Statens Pris- och Konkurren-att
sverk SPK i utvärdering år 1979 bedömt atten
högstprisregleringen tillsammans med Gotlandstillägget i

inneburit verksam utjämning godstaxorna istort sett en av
trafiken till och från Gotland jämfört med fastlandet. Syste-
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medfört förmånligaha frakttariffer och fraktav-met angavs
ital Gotlandstrafiken.
Gotlandstillägget har dock under åren kritiserats mångai

olika sammanhang. gäller inteDetta minst från transport-
kunder på fastlandet ifrågasatt rimligheten derasattsom av
fakturor för går fastlandetbara skalltransporter som- -
påföras särskilt Gotlandstillägg.ett

Även framhöllSPK i den nämnda utvärderingen årovan
1979 hade brister. Skillnaden i trafikstrukturatt systemet
mellan de olika transportförrnedlingsföretagen medförde att
vissa företagen kunde tillgodogöra sig intäkter frånav
Gotlandstillägget ha motsvarande merkostnader.utan att
Vidare fann det svårtSPK kontrollera rimlig-att attvar
heten flera de merkostnader transportfönned-av av som
lingsföretagen sig ha i Gotlandstrañken. Sedanuppgav
mitten 1980-talet framhöll också SPK i sina årliga ut-av
värderingsrapporter stödsystemet borde avvecklas efter-att

det förde med sig problem och oönskade effekter.som
Riksrevisionsverket har granskat stödsystemet ochäven

föreslog i år 1985 avveckling kompense-rapport utanen en
rande åtgärder. Konkurrensverket har också pekat på detatt
i det omöjligt riktig bedömningnärmaste är göraatt en om
Gotlandstilläggets storlek och har förslagit att systemet
avskaffas. I sammanhanget kan Sjöfartsver-även nämnas att

iket sin år 1992 kom fram till slutsatsöversyn attsamma
stödformen borde avvecklas.

Regeringsförslag avveckling Gotlandstilläggetom en av
Århar för riksdagen två gånger. 1986 avslogspresenterats

regeringsförslag slopad högstprisreglering prop.ett om
1985862105, bet. 198586:TU26, rskr. 1985862186.
Trañkutskottet framhöll därvid det nuvarandeatt systemet

förenat vissamed olägenheter efterlyste förnyadevar men
överväganden och fördjupad analys konsekvensernaen av

Ävenför transportkostnaderna regleringen slopades.om
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våren 1992 intog riksdagen motsvarande bedömning och
avslog likaratat regeringsförslag bet. 199293:TU24.ett
Enligt trañkutskottets betänkande vid detta tillfälle borde
högstprisregleringen och det därmed sammanhängande s.k.
Gotlandstillägget behållas i avvaktan på resultaten av en

konsekvensernaöversyn avreglering.om av en

15.3 Finns det merkostnader i
Gotlandstrafiken

Grundvalen för Gotlandstillägget angivna merkostnaderär
för godstrañken till och från Gotland. Enligt utredningens
mening finns det obestridligen vissa kostnadskomponenter

färjeavgifter och hamnkostnader vilka tillkommer medsom
Gotlandstransport. Särskilda kostnader kan till-ävenen

komma till följd bl.a. krav på förändrad trañklogistik dåav
Gotlands färjeanslutning inte alltid möjligheterger samma
till fordons- och materialutnyttjande påtransportersom
fastlandet kan göra.

Med den marknadsmässiga prisbildning utvecklatssom
på transportmarknaden det dock ogörligt exakt klar-är att
lägga vad egentliga merkostnader förutom färje-ochärsom
hamnavgifter kostnader för lastning och lossning.samt
Transportkostnaden bestäms från fall till fall efter förhand-
lingar mellan transportköpare och transportsäljare. Frakten
för varje därför unik där faktorer rådandeärtransport som
konkurrenssituation spelar viktig roll. det därförNär inteen
längre finns någon norrnaltaxa för godstrañk fastlandet

det också ogörligt fulltär precisera merkostnadernasatt ut
storlek liksom fastställa lämplig nivå Gotlandstill-att
läggets storlek. Utredningen har denna bakgrund intemot
bedömt det möjligt exakt värdera och jämföraattsom
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på Gotland jämfört medkostnadsstrukturen i godstrañken
fastlandet.vad gällersom

teoretiskt inbringarsammanhanget kan dockI nämnas att
för miljoner kronor.Gotlandstillägget närvarande 45ca

teorin bakom GotlandstilläggetMedel enligt genomsom
korssubvention inom transportförmedlingsföretagen kommer

gäller de särskilda kost-Gotlandstrafiken till godo. Vad
Gotlandtrafiken till frånförenade med ochnader ärsom

år uppskattadeSjöfartsverket 1992kan vidare nämnas att
drygt 30 miljoner kronor. Dettadenna kostnadspost till

Gotlandstilläggetmening påtyder enligt utredningens att
överkompensation.innebär vissen

överväganden15.4

bredråttkonstatera det tidigare harUtredningen kan att en
högstprisregleringen och Got-överensstämmelse attom

avskaffande haravskaffas. Förslaglandstilläget bör om
därför befaratdock inte kunnat genomföras attatt man

skulle bliför gotländska näringslivetkonsekvenserna det
utvecklingen underUtredningenoacceptabla. attanser

slopas. kanbefäst bör Detår har att systemetsynensenare
transportföretagenuppfattas stötande ut etttarattsom

följagår heller intesärskilt Gotlandstillägg. Systemet att
absurdai detutvärdera. Stödetoch närmasteävengerupp

transportförmedlingsföretag ökar sinkonsekvenser där som
relativt fastlandeti på Gotlandmarknadsandel transporterna

transportför-Motsvarande gällerförlorar resultatmässigt. att
i Gotlandstrañkenmedlingsföretag minskar sin andelsom

Gotlandstillägget.förbättrar sitt ekonomiska resultat av
från konkur-kan också riktasAllvarliga invändningar

nuvarande utfommingrenssynpunkt. Stödsystemet i dessär
EU-medlemskap eftersomheller förenligt med värtinte
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endast inhemska får ligga till förgrund ekono-transporter
misk kompensation. Detta innebär bl.a. utländskaatt trans-
portfönnedlare diskrimineras. Med utvecklingen på trans-
portmarknaden där i ökad utsträckning går ifrånman
speceriräkningar och offererar totalpriser sig alltsåter
nuvarande ordning allt verklighetsfrämmande.mer som
Utredningen föreslår således Gotlandstillägget och denatt
nuvarande högstprisregleringen slopas.

Ett slopande Gotlandstillägget har tidigare olikaav av
Gotlandsintressenter befarats kunna innebära negativa kon-
sekvenser. En grund för denna farhåga har varit de kost-
nadsökningar transportförrnedlingsföretagen i sambandsom
med tidigare diskussioner framfört nödvändiga attsom
vidta. Utredningen bedömer det ogörligt exaktattsom
klargöra vilka följder uppstår Gotlandstilläggetsom om
slopas. Som redovisats i underlagsrapport till utredning-en

Gotlandsutredningen, EuroFutures AB före-en uppger
i statiskt perspektiv de kommer tvingastagen ett att att

kompensera sig höjda frakter. I dynamisktettgenom per-
spektiv det dock enligt dennaär troligt bildenrapport att
blir där konkurrenstrycket och vikten ävenatten annan av
framgent erbjuda heltäckande nationelltett transportsystem

god standard och motverkar taxehöjningar itryggar en
Gotlandstrafiken. Det framhålls dock det viktigtäratt att
följa utvecklingen efter avreglering med särskilden upp-
märksamhet riktad på de mindre företagen på Gotlandatt
inte drabbas prishöjningar. Dessa har nämligen med sinav

förhandlingspositionsämre begränsade möjligheter attmer
förhandla fram rabatter och i övrigt låga priser.

Utredningen vill för sin del först betona nödvändigheten
godstrafiken till och från Gotland erbjuds tillfredsstäl-attav

lande villkor liksom goda utvecklingsmöjligheter. Trans-
portkostnaden härvid bara fleraär faktorer ären av som
viktiga. Ett krav från näringslivet effektivtär att ett trans-
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god kvalitet ocherbjuds karakteriserasportsystem avsom
och denmed det förslagregularitet. Utredningen attanser

tidigareplattform till trafikupplägg presenterats gessom
integrera Gotland igodstrañken goda möjligheter ettatt

konkurrenskraftigteffektivt, långsiktigt hållbart och trans-
tillEtt att transporternasystem tryggarportsystem. som

vad gälleroch från Gotland villkor motsvararsom somges
på fastlandet.

fraktnivån kan utredningen konstateraBeträffande att
Gotlandstillägget frånden tidigare sänkning ägtsom rum av

konse-inte resulterade i några märkbara0,9 till 0,6 procent
transportkostnaderna. sänkning ägdekvenser för Denna

samtidigtandra förutsättningardock under ettsomrum
antal âr.statligt bidrag infördes under Dettasmärre ett

helt jämförbart. Utredningenbetyder läget inte äratt anser
till transportkostna-denna bakgrund och med hänsynmot

utveckling varsamhetdens betydelse för Gotlands att stor
Gotlandstillägget.iakttagas vid avvecklingen Ut-bör av

därför etappvis nedtrappningredningen förordar aven
nuvarande 0,6Gotlandstillägget. Avvecklingenfrån procent

frånprocentenheter årligen medbör ske med 0,2 start
betyder avvecklingen börkalenderåret 1997. Detta att vara

slutfördi års utgång. Därefter kanhelt samband med 1999
för vissamed bemyndigande utjämninglagen taxoravom

lastbilstransporter upphävas.
angeläget avvecklingenUtredningen bedömer det attsom

detta talar inte minst riksdagensföljs ingående. Förupp
avveck-konsekvensbedömningupprepade krav av enen

därförföreslårling Gotlandstillägget. Utredningen attav
regeringsuppdragKonkurrensverket särskilt attettges
och prisutvecklingenlöpande följa konkurrenssituationen

Uppföljningenför och från Gotland.godstransporterna till
småskall särskilt fraktprisutvecklingen i och medel-beakta

företag grönsaksnäringen. Uppdraget börförstora samt
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kontinuerligt redovisas till regeringen. Uppstår påvisbara
olägenheter bör Konkurrensverket omgående lämna förslag
till motverkande åtgärder. Konkurrensverket bör ettsom
led i sitt uppföljningsansvar löpande samråda med företrä-
dare för Gotland. Enligt utredningens bedömning detär
vidare viktigt den kunskap finns inom NUTEK frånatt som
bl.a. hanteringen transportstödet för Norrland och denav
insikt därmed har fraktprissättningen kansom tasman om
till Konkurrensverket bör därför samråda medävenvara.
NUTEK. Utredningen vill vidare i sammanhanget framhålla
vikten i Gotlandstrañken fortsättningsvisatt taxornaav
bestäms efter samlad bedömning där den föreslagnaävenen
successiva nedtrappningen Gotlandstillägget beaktas.av

För ytterligare effektivisera godstrafiken mellanatt
Gotland och fastlandet har utredningen sökt bedöma möjlig-
heten uppnå förbättringar särskilda organisatoris-att genom
ka och tekniska lösningar. Utredningen bedömer detatt
finns potential uppnå rationaliseringar bl.a.atten genom en
ökad användning lastbärare och minskade tomtranspor-av

Genom effektiva tekniska lösningar kan omlast-ter. t.ex.
ningskostnader och transfertider minimeras. Kombinerade

med flera trañkslag med tåg, båt och last-transporter som
bil, vilket för Gotland särskilt betydelsefullt,är kan därmed

sig konkurrenskraftiga.te mera
I vad mån denna möjlighet kan tillvara i ökadtas ut-

sträckning sammanhänger bl.a. med transportföretagens
intresse. Samhällets spelregler för transportmarknaden är
givetvis också betydelse. I sammanhanget kanstor näm-av

den pågående parlamentariska transportpolitiskaattnas
utredningen har fått i särskilt uppdrag förutsätt-utredaatt
ningarna och behovet förbättrade knutpunkter och ut-av
veckling teknik i det svenska Dir.transportsystemetav ny
1994:140. Utredningen bedömer denna fråga äratt av
särskilt intresse för Gotland och förutsätter kommitténatt
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Gotlands integrering i nationellkommer behandlaatt en
kommunikationerna i Sverige. Utredningenplan för anser

fråga för länsstyrelsen Gotlandvidare det böratt vara en
eventuella insatser för samordna och drivaöverväga attatt

utveckling.sådan angelägenen
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16 Författningskommentarer

16.1 tillFörslaget lag ändring iom

lagen linjesjöfart på Gotlandom

1§

Liksom tidigare får linjesjöfart på Gotland bedrivas endast
efter tillstånd regeringen. På det behållersättet statenav
sina möjligheter i den omfattning behövligatt som anses-

och kontrollera Gotlandstrafiken. Regeringen harstyra-
skyldighet under ärendets beredning samråda med Got-att
lands kommun i egenskap trañkhuvudman.av

Tillstånd bör dock kunna meddelas i något större ut-
sträckning i framtiden vad hittills brukats.än Det kansom

finnas anledning tillåta sommartrafik på vissat.ex. att
sträckningar. Sådan trafik kan välkommet tillskott iettvara
trafikutbudet, efterfrågan pånär är störst.transporter som
Det också angeläget integreringär trafikgöra tillatt en av

Östersjötrafikoch från Gotland med möjlig den dagannan
då förutsättningar för detta finns. Trafik mindre omfatt-av
ning, exempelvis det slag ombesörjtsav som av
Naturvårdsverket till Gotska Sandön, bör vidare kunnautan

tillstånd. Denna trafik påverkar inte den reguljä-typges av
färjetrafiken eftersom den knappast kan innefattasägasra

någon trafikförsörjning.
regeringenOm vid prövningen ansökan bedömerav en

det redan finns tillräckligt omfattande trafik på Gotlandatt



182 SOU 1995:42

bör tillstånd inte med-till trafikunderlaget,i förhållande
slårfinns rederiernadelas, eftersom risken utattannars

varandra.

3§

för få tillstånd.skall krävasparagrafen vadI attsomanges
meddelas förtillstånd endast fårstycketförstaI attanges

ochtill för näringslivetsjöfart kan nyttasom anses vara
åretrunttransporterkan gällabefolkningen på Gotland. Det

turisttrafik,gods och även sompassagerare, men renav
uppfylla detta krav.kommersiell basis, kanbedrivs på

liksom tidigarestycket måste sökandenandraEnligt
tekniska förekonomiska och kravpersonella,uppfylla vissa

få tillstånd.kunnaatt
förinnebär möjlighetochTredje stycket är statennytt en

trafikrederier allmäneller fleraavtal med ettatt omgenom
till ochregelbundnatillräckliga ochsäkerställa transporter

det tillåtet lämnaallmän trafikfrån Gotland. För är att
tillgängligt för alladetunder förutsättningstatsstöd, äratt

trafikupphand-igemenskapen deltarrederier inom som
utförauppgiftrederi får igengäld kan detlingen. I attsom

vilkaavseende påskyldigheter medåläggasallmän trafik
kontinuitet,regelbundenhet,skall anlöpas,hamnar som

fartyget.bemanningfraktsatser ochkapacitet,turtäthet, av
för-rederisidan inte åläggaå andraAvtalen behöver ett
detExempelvis kandessa avseenden.pliktelser i samtliga

förpliktelser endast irederiåläggafinnas anledning ettatt
ellertrafikera viss linje, ombe-skyldighetfråga att enom

trafikperiod.trafik undersörja viss mängd enen
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4§

Liksom i dag meddelas tillstånd för viss tid eller tills vid-
are.

Såsom angivits kan rederi utför allmänettovan som
trafik åläggas förpliktelser med avseende på hamnval,
regelbundenhet, kontinuitet, turtäthet, kapacitet, fraktsatser
och bemanning på fartyget. Det kan gälla skyldigheter som
rederiet i fråga, det hänsyn till sina kommersi-togom egna
ella intressen, inte skulle uppfylla huvudöver ellertaget
inte skulle uppfylla i utsträckning ellersamma samma
villkor. Ersättning till rederiet för förpliktelser i allmän
trafik utgår i form transportstöd.av

Alla tillstånd kan dock förenas med särskilda villkor och
föreskrifter. Det visst styrmedel. Omstaten ettger staten
exempelvis det angeläget förhindra färjetra-anser att annan
fik den eller de linjer ingår i allmän trafik, kansom man

villkor för andra tillståndshavare dessa ellersom attange
näraliggande linjer inte får trafikeras, eller endast vissa,att
geograftiskt åtskilda, linjer får trafikeras.

5§

I paragrafen Gotlands kommun trafikhuvudmanärattanges
för den allmänna trafiken. Detta innebär kommunenatt ges
bestämmanderätten för den allmänna trafiken inom de

ställs långsiktigt statligt anslag. Kom-ettramar som genom
här frihet bestämma omfattningenstor attmunen ges av

trafiken, linjeval, och turplaner. För utförlig be-taxor en
skrivning innebörden i huvudmannaskapet hänvisas tillav
den allmänna motiveringen avsnitt 12.2.
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6§

för tillståndshavareParagrafen skyldighethandlar attom -
och gods ivissa undantag befordramed passagerare-

medeller föreskrift förbunditsenlighet med villkor som
trafiktillstånd.

9§

bötessanktioner. fullgörParagrafen handlar Den somom
till enligtallmän trafik kan dömas böterförpliktelse vid

paragrafen oförändrad.övrigtpunkten 3. I är

till upphävande16.2 Förslaget av

utjämningbemyndigandelagen med om

för vissa lastbilstransportertaxorav

med högstprisförordningen upphävasbör tillsammansLagen
avvecklats.stödsystemetnär
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Reservationer och särskilda

yttranden

Reservation trafikansvarom

Hugo Bergdahl, Eric Carlsson, Bo-Göran Johansson ochav
Folke Jonsson

Utredningen konstaterar har tagit på sig detatt staten
ekonomiska och politiska för färjetrañken till ochansvaret
från Gotland. Den statliga administrationen trafiken harav
överflyttats först till Transportrådet och till Sjöfarts-senare
verket. Det regionala inflytandet har kommit till uttryck

samrådsförfarande, främst med Gotlands kom-ettgenom
och med Länsstyrelsen i Gotlands län.mun

Utredningen framgentäven bör iklädaatt statenanser
sig ekonomiskt och politiskt förett att tryggaansvar en
grundläggande basstandard i färjetrañken.

Utredningens bedömning Gotlands kommun bör fåatt ett
ökat inflytande färjetrañkens utformningöver enligt vårär,
mening, framåt. En lösning innebärett stort steg attsom

fulladet för färjetrañken, inom föransvaret ramen en
utförd upphandling, läggs Gotland, skulle emellertid
sudda ut grundläggande ekonomiska och politiskastatens

för trafiken. Detta framstår särskilt tydligt näransvar man
betraktar frågan hur det ekonomiska skallansvaretom
fördelas. Vi avtal mellan Gotlands kommunatt ettanser
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lång avtalsperiod kommer för-och över attstaten varaen
svårigheter för kommunen, särskilt debundet med som

för färjetrafikenekonomiska förutsättningarna kan komma
förändras betydligt under de kommande åren.att

det regionala inflytandet bör för-Vi således attanser
bör ha kontinuerligt förstärkas, ett attatt statenmen ansvar

basstandard färjetrañken.grundläggande i Dettrygga en
för trafiken bör alltså fortsättningsvissamlade ävenansvaret

ligga statlig myndighet. Det kan emellertid liggahos en en
Sjöfartsverket, myndighetkonflikt i medäratt som en

verkställandetillsynsansvar, också har för vissett ansvar
färjetrañk. Vägverket eller Kommunikationsdepartementet

regionala inflytandetskulle kunna bättre alternativ. Detvara
förstärkas trafikrâd med ledamöterbör ettgenom som

för gotländskaoch in-representerar staten representanter
rådutsedda Gotlands kommun. Detta hartressen, attav

trañkens utforrrming, turlistor, Vibesluta taxor,om m.m.
skall i deninstämmer i Gotlandatt representeratvara upp-

förtillsätts enligt avsnitt 12.6handlingsgrupp att ge-som
trañkupphandlingen.nomföra

tillReservation förslagom

trafikuppläggning m.m.

och Folke JonssonTom Heymanav

statliga till Gotlandstrañken har bl.a.omfattande stödetDet
kommit dominerasmedfört godstransporterna har attatt av

nämligen trailertransporter meddyrt transportsätt,ett passa-
föreslår inget alternativ till detta.gerarfärjor. Utredningen

passagerartrafikengods- och skulleEn separering tro-av
kostnadsbesparingar eftersomligen kunna innebära stora
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kapital- och driftkostnaden för godstrafiken blir västenligt
lägre i de föreslagna alternativenän med kombinations-
färjor. Andra alternativ för godstrafiken, exempelvissom

containertrañk ocheller pråmbaserad trailertrañk,ren
borde ha studerats utredningen.av

Vi därför punkterna och2 3 i för-motreserverar oss
slaget till trañkupplägg och ekonomiskäven attanser en
konsekvensberäkning godstransportsystemett separatav
borde ha lämnats.

Det gällande trañkavtalet, och den upphandlingnu som
då genomfördes, har kritiserats för dess omfattande sekre-

och oklara upphandlingsregler. Ett framtida trafikavtaltess
bör givetvis klart och entydigt formulerat och anbudenvara
bör offentliga normalt gäller för statligvara som annan
upphandling.

Utredningens trañkexempel bör inte tillåtas styra an-
budsunderlaget. Det måste finnas möjligheter föreslåatt
andra trañkmönster de utredningen omfattar.än

Reservation fartygsupplåtelseom

Hugo Bergdahl, Eric Carlsson, Tom Heyman, Folkeav
Jonsson och Rolf Tufvesson

En bra fungerandeoch färjetrafik kännetecknas oftast attav
fortlöpande kan till skiftande trañkbehov.tonnaget anpassas

Att variera mellan olika år och ha alternativatomiage att
lösningar under låg- högsäsong vanligt före-är ettresp.
kommande arbetssätt för framgångsrika rederier. Detta krav
kan svårligen förenas med statligt ägande Vitonnaget.av

därför utredningens förslag borde entydigt före-attanser
språkat lösning med rederiägt tonnage.en
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lagstiftningReservation om

Folke och Rolf TufvessonHeyman, JonssonTomav

monopollagstiftningen för GotlandstrafikennuvarandeDen
effektivtvarit direkt skadlig för turisttrañken. Den harhar

förhindrat möjligheten etablera andra resmönster,att t.ex
kombinera vistelse Gotland med kryss-kunnaatt en en

Östersjön kombination vanligtningsvecka i ären som-
Eftersom syftet med lagen,förekommande i andra länder.

uppnåstrafikförsörjning till Gotland, kan redantryggaden
cabotageförordning vi denmed gällandeEU:s attanser

lagstiftningen bör upphöra.nuvarande

reskostnaderReservation om

Tom Heymanav

kommersiella grunder ochfastställas påTaxesättningen bör
allmänt transportindex förinte kopplas till något person-

fastlandet. Statlig regleringpå transporttaxortransporter av
i något sammanhang i landet.förekommer inte längre annat

högstprisregleringenReservation om

och Rolf TufvessonTom Heymanav

utredningen inte kun-likhet med Riksrevisionsverket harI
trafiken. Avtalskon-några direkta merkostnader ipâvisanat

kostnadseffekti-medfört bristandestruktionen har dock en
Eftersom kostnads-vitet i och stuveriverksamheten.hamn-
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täckning ändå har någon hargaranterats partav annan
incitament för skapa rationella och kostnadseffektivaatt
lösningar uppenbarligen saknats.

En gradvis avtrappning Gotlandstillägget kan kommaav
innebära ekonomin för nuvarande trafikutövareatt för-att

samtidigtsämras den olyckliga oligopolsituationensom
består. direktEtt slopande tillägget innebär den iattav nu
praktiken stängda marknaden för konkurrens,öppnasgenast
något säkert skulle kompensera de negativa effekternasom

kan uppstå.som

Särskilt yttrande Kap. 12 Trafik-om

och koncessionsvillkoransvar m.m.

Eva Johansson och Jan Lundgrenav

Vi stöder utredningens bedömning slutligt ställnings-att
tagande inte bör till valet lämpligaste upphand-tasnu av
lingsmodell och fartygstonnagets ägande. Framtida mark-
nadssituation och frågan disponeringen nuvarandeom av
fartygstonnage kan bl.a. påverka vad billigast ochärsom
bäst.

Enligt vår bedömning talar dock hittillsvarande erfaren-
heter från Gotlandstrañken för bör föratt staten svara
fartygsägandet. Därmed möjligheteräven större attges an-
skaffa väl och lägga fast förutsättningarett anpassat tonnage
för uppbyggnad attraktiv och rationell trafiklösning.av en
Med statligt ägande också ökade möjligheterett fåattges

reell och för trafiken konkurrenssituation dären gynnsam
flertal företag kan delta iett anbudsupphandlingen av

fartygsdriften. I sammanhanget kan vidare ökadnämnas
flexibilitet och lägre fartygskostnad följer med ettsom
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ochförbättrade lânemöjligheterstatligt ägandeskap genom
vidare problemetTill bilden hörförräntningskrav.andra att

uppstår isig kapitalvärdentillgodogöraför staten att som
närinande kan dessutomundanröjs. Ettfartygstrañken sägas

står förgäller på fastlandet däruppstå med vad statensom
infrastruktur.grundläggandetrafikens

tillförslagSärskilt yttrande om

trafikuppläggning

JohanssonBo-Göranav

lyda:i avsnitt 11.6 börAndra punkten

persontrafik bör efter-gods- ochseparering mellanEn
ombesörjergodsfärja,En ävensträvas. trans-somren

ingå ifarligt gods, bör tonnaget.porter av

för närvarandegodstrafikenUtredningen konstaterar att
ankomsttider föravgångs- ochframtvingar passagerar-

mindre attraktiva. Undermånga upplevertrafiken somsom
drift,kontinuerligkrävs ihögsäsong, då det ärsettstorten
föränd-genomgripandenågradet emellertid svårt göraatt

konventionella färjorna.tidtabell för dedagensringar av
införas däremotföreslås kommersnabbfärjaDen attsom

särskilt underförbättring,betydliginnebära en
den erbjuderapril-december utanför högsäsong, attgenom

dagtid.alternativ under
innebärasnabbfärja kommer i sigInförandet att enav en

persontrafik snabb-separation gods- ochviss attgenomav
bör emellertid hålla iförutsätts lastbilar. Manfärjan inte ta

dygnskapacitet förminnet denna färja haratt passagerareen
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mindre fjärdedelutgör än den totala kapaciteten.som en av
För längre i fråga separation gods- ochatt om av per-
sontrafik krävs också inför godsfärja. Enatt man en ren
sådan färja förutsätts i alternativ enligt min meningmen
behövs sådan organiseraräven trafiken enligten om man
något de övriga två alternativen. Dessa alternativav senare
förutsätter i vilket fall insättande godsfärjaseparatav en
under högsäsong för ombesörja frakt farligt gods.att av
Merkostnaderna för godsfärja under hela året iseparaten
dessa två alternativ bedöms 15-20 miljoner kr årligen.vara

De vinster kommer förfogagöraatt överattman genom
godsfärja, normalt skulle kunna allt gods på dentaen som

linjen Visby-Nynäshamn, passagerarfärjornautövernorra
funktioner den betydligtär flexibilitet erhålls:störreav som

Avgångstiderna för den konventionella färjan kan, utan--
för högsäsong, till de aktuella behoven, obero-anpassas
ende godstrafrkens behov. Det blir möjligt att taav

hänsyn tillstörre önskemål och attpassagerarnas
bättre anslutning till kollektivtrafik.
Sårbarheten för godstrafiken blir betydligt lägre. Vid-
exempelvis varvsöversyn passagerarfärjornaav en av
som utförs under lågsäsong eller vid haveri, kom-ett

det finnas tvâ färjor kvar, gods- ochattmer en en passa-
gerarfârja, kan klara all godstrañk på båda linjernasom

störningar i tidtabellen.utan
Genom godstrafiken på den linjen gåratt norra en-

godsfärja får kapacitetstörreseparat man en passage-
rarfärjan för bilar, husvagnar och bussar. Man får också

flexibilitetstörre oväntade förändringargentemoten av
godstrañkens struktur.

Även det många skäl önskvärt medom av vore en separa-
tion gods- och persontrafik den södra linjenäven ärav
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för ekonomiskt försvarbart,det närvarande knappast om
vill upprätthålla daglig trafik under hela året, eftersomman

antalet tidvis mycket lågt. så fall tordeI detärpassagerare
inaktuellt med snabbfärja i trafiknärmast sättaattvara en

stället för konventionell passagerarfärja,i större,en men
snabbfärjor inte förväntasdagens kan kunna gå i trafik

mellan Gotland och fastlandet under vintermånaderna.

Särskilt yttrande fartygsupplåtelseom

Bo-Göran Johanssonav

erfarenheterna frånUtredningen konstaterar tidigareatt
upphandlingsmodeller blandade. med-Trotsär att staten
verkat i bygga kapital, fartygen,att ett representeratupp av

sig svårt för tillgodogörahar det visat sig dessaattstaten
ifråga-värden vid försäljningar fartygen. Utredningenav

nuvarande upphandlingsmodell har varit densätter om ur
statsfinansiell synpunkt billigaste och den trafiksynpunktur
långsiktigt bästa.

ägande fartygen talar, enligt utred-För statligtett av
ningens bedömning, de ökade möjligheterna kunnaatt

till trafiken. Därmed ökaserbjuda välett tonnage anpassat
möjligheterna på lång sikt få effektivare ochatt meren
rationell trafikuppläggning. Med statligt ägaransvarett
elimineras också ekonomiska och praktiska problemde som

uppstår i samband med övergång till trafik-annars en ny
viktigt inför upphandlingDetta mycketoperatör. är en av

trafiken avtalsperiod, vilket i sinkortareöver tur geren
möjligheter till trafiklösningar kan tillstörre som anpassas

förändringar.kommande, snabba
Utredningen bör därför förorda fartygen i den trafikatt

upphandlas fortsättningsvis Upphand-ägs staten.som av
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lingen bör således begränsas till utförandet trafiken. Iav
detta sammanhang bör prövas kan föra fartygs-statenom
kostnaden in under den investeringsgram förangettssom

och järnvägarvägar för perioden 1993-2004. Statens löp-
ande bidrag skulle i fallså kunna begränsas till mindreett
belopp i dag, täckandeän drift- och trañkerings-rena
kostnader.

Särskilt yttrande Gotlandstilläggetom

och taxor

Hugo Bergdahl, Eric Carlsson, Bo-Göran Johansson ochav
Folke Jonsson

Gotlandstillägget

Utredningen konstaterar det finns merkostnader i gods-att
trafiken mellan Gotland och fastlandet. Sjöfartsverket upp-
skattade dessa till drygt 30 miljoner kronor år 1992. Från
företrädare för näringslivet på Gotland har framförts vikten

transportkostnaden bör vadatt det kostarav motsvara att
transportera gods på fastlandet. Lantbrukarna och träd-
gårdsodlarna har därutöver framhållit den höga andelatt av
priset transportkostnaden innebärutgör ävensom att en
marginell ökning transportkostnaderna slår hårt denav mot
gotländska trädgârdsodlingen.

Enligt utredningens bedömning bör Gotlandstillägget av-
vecklas stegvis, sänkning med 0,2 procentenhetergenom en
i omgångar med början kalenderårettre 1997. Utredningen
bedömer det angeläget avvecklingen följs in-attsom upp
gående. dettaFör talar inte minst riksdagens upprepade
krav på konsekvensbedömning avvecklingen av en av
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till utredningenunderlagsrapportGotlandstillägget. I en
transportföre-Gotlandsutredningen, EuroFutures uppger

perspektiv tvingasi statiskt de kommeratt atttagen ett
avvecklingsig höjda frakter vidkompensera en avgenom

också viktenframhållsGotlandstillägget. I attrapporten av
avreglering med särskildfölja utvecklingen efter upp-en

de mindre företagen på Gotlandmärksamhet riktad att
Även kanprishöjningar.inte drabbas anta attom manav

långsiktigt, dynamiskt perspektiv kan kom-bilden i ett mer
konkurrenstryck, måstebli stärktettattma en annan genom

vår vissa åtgärder vidtagas vid avvecklingensenligt mening
för godstrafik till och frånbörjan för inte villkorenatt

drastiskt. Brist alternativaGotland skall förändras trans-
transportkostnadenportmedel och den betydelsestora som

delar det gotländska näringslivethar för väsentliga görav
tillfyllest det uppdragdet inte enbart medkanatt anses

föreslås få. Vi förordar därförKonkurrensverket att

då Gotlandstilläggeti avvecklingen,vid första steget-
del merkost-procentenheter börsänks med 0,2 aven

samtidig sänkningnaderna kompenseras avgenom en
miljoner kronormotsvarande 12längdmetertaxan ca

kompletteras medtill Konkurrensverketuppdraget att-
beaktas i småfraktprisutvecklingen särskilt skall och

Skulle frakt-trädgårdsnäringen.medelstora företag samt
konsekvensermedföra godtagbaraprisutvecklingen

ingripa.regeringen kunnabör

Taxor

bastrañken bör bestämmasUtredningen priserna iattanser
i dag, nämligenutifrån bedömningsgrunder somsamma

och disponibla ekono-trafikens marknadsmässiga villkor
bör också beaktas demiska detta sammanhangIresurser.
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regionalpolitiskt motiverade rabatter hittills funnits isom
Gotlandstrafiken, såsom Gotlandsrabatten för resande man-
talsskrivna på Gotland. Gotlandsrabatten har hittills spelat

viktig roll för gotlänningarna. Framöver torde den ocksåen
få ökad betydelse för underlätta hemresorna för fast-att
ländska studerande på Gotland. Vi därför Got-attanser
landsrabatten skall kvar i framtiden.även Inomvara ramen
för nuvarande statligt stöd bör ytterligare övervägaman
sänkta perioderi med låg belastning. De uppskatt-taxor
ningar gjorts visar det ökande resandet inte för-attsom

täcka kanskeväntas tredjedel bortfalletän imer en av
biljettintäkter. Däremot stärks näringslivet Gotland

det ökade antalet besökare. Vi emellertidgenom anser oss
inte kunna kräva medel, utanför dagens tillförsatt nya ram,
fárjetrañken för dessa, regionalpolitiskt motiverade rabat-

Frigjorda ökade intäkterter. t.ex.resurser genom genom
ökning antalet resande bör dock få disponeras tillen av

sådana taxesänkningar.
Förslaget sänkta längdmetertaxor innebär inte hellerom

ökade anspråk statsbidrag. kostnadsberäkningarDe som
genomförts i utredningen rörande de olika trañkeringsalter-
nativen baseras på totala antalet år 1993 medpassagerare en
uppskrivning med % årligen.2 ökadeDet antalet passage-

beräknats, och hittills dessutom kraftigt över-rare som som
träffats, innebär ökade biljettintäkter och därmed mindre
behov statsbidrag till driften. %En ökning15av av passa-
gerarantalet från år till1993 år 1998 skulle således innebära

ökning biljettintäkterna med 25 miljoner kronor.en av ca
Det innebär förslaget knappast behöver leda till da-att att

ekonomiska överskrids vid tidpunkten förgens ram nuva-
rande avtals upphörande.
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Bilaga 1

711W
Kommittédirektiv

E911

Dir. 1993:69
Färjetrañken från Gotlandtill och

Dir. 1993:69

Beslut vid regeringssammantråde 1993-06-17

Chefen för Kommunikationsdepartementet, statsrådet Odell, anför.

Mitt förslag

föreslårJag kommitté tillkallas med uppgiftatt lämna förslag tillen att
långsiktiga lösningar för färjetrañken till frånoch Gotland.

Bakgrund

Enligt lagen 1970:871 linjesjöfart på Gotland krävs det koncessionom
för driva regelbunden sjöfart tillatt och från Gotland i förvârvssyfte. Lagen
kom till i syfte tillfredsställande transportförsörjningatt till ochgarantera en
från Gotland till lägsta samhällsekonomiska kostnad.

År 1971 beslutade riksdagen införa godstransportstöd för godstrans-att ett
Årfärja från Gotland. 1974 utvidgadesporter stödet till omfattaävenatt

godstransporter färja m1 Gotland och färjorna.persontransportcma
Stödet till färjetrañken till frånoch Gotland har beräknats till miljoner160

kronor för budgetåret 199293. Stödet utbetalas i enlighet med avtal mellan
och koncessionsinnehavaren för färjetrafiken.staten

februari1 1987 beslutade regeringen rederiet Nordström Thulinatt ge
koncessionAB för fårjetrañken mellan Gotland och fastlandet fr.o.m. den

januari1 1988. december1 1987 tecknades slutgiltigt avtal mellanett staten
och Nordström Thulin förAB reglera de ekonomiska mellanhavandenatt

följer koncessionstrañken. Avtalet gäller för tiden den januari 1988lsom av
till den 31 december 1997 möjlighet tillmed uppsägning densenast
31 december 1995.
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Avtalet innebär färjetrafik skall bedrivas mellan Gotland och fastlandetatt
nordlig och sydlig linje. Trafikutbudet dubbelturutgörsen en av en per

linjen lågsäsong två tilldygn vardera under och dubbelturer dygntre per
linjenvardera under högsäsong. Rederiet har vidare, enligt avtalet, rätt

utföra kompletterande trafik. och turlistor för färjetrafikenTaxor skallatt
fastställas staten.av

Riksdagen 19909l:l0O bil. l9909l:TUl6,har beslutat bet.prop.
1990191216 Sjöfartsverket administrera till färje-skall stödetrskr. att

ijunitrafiken till och från Regeringen l99l Sjöfartsverket iGotland. gav
genomföra Gotlandstrafiken. Verket redovisadeuppdrag översynatt en av

sin i Gotlandstrafiken i juni 1992. förslagVägval Verket lämnaderapport
till åtgärder dels kort dels lång sikt, inför trafik-sikt, dvs. en ny
upphandling. På lång sikt föreslog åtagande färjetrafikenverket iatt statens
skall bestå bastrafikgaranterad med kompletterande trafik i konkurrensav en
under högsäsong. innebära linjesjöfartDetta skulle lagen Gotlandatt om
slopades statliga trafiken hittills. Enligtoch den avtalsregleradesatt som

statlig fastlandshamnverket skulle trafik i för tvåstället nuvarandeen en
hamnar innebära färjorna skulle kunna utnyttjas turlistanbättre ochatt att
skulle samtidigt väsentliga besparingarkunna utökas statsbidragetsom

uppnås.skulle Frågorna eller någon ståskulle ägarestatenom annan som
färjorna driva trafiken föreslogsoch skulle undersökasnärmare.vem somav
Sjöfartsverkets behandlades i Kommunikationsdepartementetsrapport

bilaga till 1993 års budgetproposition. framhöll då SjöfartsverketsJag att
redovisning vad avsåg förslag inte utgjordelång sikt tillräckligt underlag
för definitivt ställningstagande inför trafikupphandling. Däremotett nyen
ansåg jag redovisningen värdefullt inför fortsattautgöra underlagett
diskussioner mellan statliga regionala företrädareoch och kommunala om
färjetrafikens framtida utformning. Redovisningen i denna del föranledde
således inga förslag från regeringen i budgetpropositionen.

det riksdagen godkända utskottsbetånkandet l99293:TUl bet. l8, rskr.av
l992l93z244 färjetrafikenbl.a. till från Gotlandoch underströkom
trafikutskottet vikten färjetrafiken på fårGotland långsiktig lösningattav en
och sådan förbereds i tid innangod nuvarande koncession upphör.att en

framhöllUtskottet lösningsådan inte bara bör beakta självklaraatt en
trafikpolitiska mål, såsom tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta
samhällsekonomiska kostnad och regional balans, också hänsynbörutan ta
till önskvärdheten främja turism och övrigt näringsliv på Gotland.attav

ansågUtskottet därvid parlamentarisk utredning borde tillsättas föratt atten
belysa dessa frågor förslagoch lämna till långsiktiga lösningar. En sådan
utredning kommer, enligt utskottet, behandla frågordeatt taxor,om
trafikuppläggning och konkunens i trafiken väckts i motionerdesom som
redovisas i utskottsbetänkandet.
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Uppdraget

färjetrañkenlösninglångsiktigtillförslaglämnaKommittén skall aven
betänkandetrafrkutskottetsiriktlinjernamedi enlighetGotlandfråntill och

riktlinjer.följandegällerl2-l6.sid. Därutöverl99293zTUl8
nuvarandeeftertrafikenutformningen av-skallFörslagen avavse

lämnakommittén skallför attUtgångspunktenutgång. varatalsperiods
godstrafrkförsörjning tillochbrasyfte åstadkommaiförslag person-att en

ochredovisasskalltrafrklösningarAlternativaförkostnadlåg staten.
servicenivå. Frågorövrigochtrafikutbuddriftskostnader,avseendevärderas

också behandlas.börlämpligochupplåtelseformlämplig tonnagetyp avom
konkur-medgerersättningsmetodertillredovisas förslagskallVidare som

trafiken.iför konkurrensunderlättarrensneutralitet och som
intemationelladenutvecklingenbeaktasitti arbeteKommittén bör av

tillÖstersjön lärjetrafikenförförutsättningarnaredovisaochifärjetrañken
trafik.internationellamed dennaintegrerasGotlandfrånoch att

lagstiftningförändringar ieventuellaförslag tilllämnaKommittén skall
förslag.kommitténsföljerlörfattningsreglerandraoch avsom

regionalökadtillmöjligheternaockså undersökaKommittén bör en
färjetrafiken.avseendesamverkan

angående1984:5dir.direktivregeringensbeaktaKommittén skall
angående EG-1988:43dir.direktivinriktning,utredningsförslagens

1992:50dir.direktiv attutredningsverksamheteniaspekter omsamt
förslag.utredningensregionalpolitiska konsekvenserredovisa av

l994.decemberlredovisas denskallUppdraget senast

Hemställan

regeringenjaghemställeranförthänvisning jag hartill vad attMed nu
Kommunikationsdepartementetchefen förbemyndigar

1976: 19lkommittéförordningenomfattadkommittétillkallaatt aven --
långsiktigatillförslaglämnauppdrag9 medhögst ledamöter,med att

Gotland,färjetrañken fråntilllösningar för och
ordförandeledamöterna samtattatt utse varaen av

biträde tillochsekreteraresakkunniga,besluta annatexperter,att om
kommittén.

belastakostnaderna skallbeslutarjag regeringenVidare hemställer attatt
Utredningarhuvudtitelns anslagsjätte A m.m.
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4

Balm

Regeringen ansluter sig till föredragandcns överväganden och bifaller hans
hemstållan.

munikationsdepartemenlelKom
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2Bilaga

Åtgärder sjösäkerheten iför Ökaatt

Gotlandstrafiken i samband med ny
koncession

vid Institutionen för farkosttek-Professor Olle Rutgersson
Tekniska Högskolan, har komittén in-nik, Kungliga av

Gotlandstrafi-för föreläsa säkerhetsfrågor ibjudits att om
han förde framNågra de idéer till tilläggskravken. somav

återges nedan.

Fartygen

trafiken måste naturligtvis minstAlla fartyg används isom
uppfylla krav enligt SOLAS 1992 med tillägg förIMO:s

avseende fartyg med bogportar ochSjöfartsverkets krav
lastdäck för rullande last. När det gällerfartyg med öppna

tillmåste minst uppfylla IMO:s förslag Codesnabbfärjor de
Craft beräknas träda i kraftSafety for High Speedof som

den januari 1996.1

Opererbarhet

rörelser,sjöegenskaperna, dvs.alla fartyg varierarFör
belastningar med den fart och kursaccelerationer och som

sjötillstånd.vågorna i specifiktfartyget har relativt ett
påverka säker-därför möjligheterBefälhavaren har attstora

välja säker kurs och farthet och komfort ombord attgenom
för trafiken.de kriteriermed hänsyn till sattssom upp

möjliga kombinationer sjötill-vid allaFartygets avgensvar
teoretis-fart bestämmas i förvägstånd, kurs och kan genom

experimentella metoder.beräkningar eller Genomka att
gensvarsproñl med de ochkombinera fartygets gränser

för drift fartyget kan s.k.kriterier gäller säker av ensom
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opererbarhetsproñl bestämmas för fartyget i de aktuella
farvattnen.

För varje fartyg introduceras i Gotlandstrañken börsom
redaren avkrävas opererbarhetsprofil. Opererbarhetspro-en
filen kommer visa vilka farteräven blir tillåtna vidatt som
olika sjötillstând och vid vilka väderförhållanden trafi-som
ken måste ställas in.

Opererbarhetsprofilen fram rederiet tillsammanstas av
med på området och bör offentligtexperter doku-ettvara

I trañkavtalet bör ställas krav på fartygetment. alltidatt
vid farter och förhållanden inom de överenskomnaopereras

enligtgränserna opererbarhetsproñlen.

Väderprognoser
På mellan Gotland och aktuella fastlandsharrmarrutten kan

SMHI specifik vind- och vågprognos framgenom tasen
inför varje avgång. Det bör ställas krav sådanaattsom

används i Gotlandstrañken och denna infor-prognoser att
mation integreras med opererbarhetsproñlen för kursatt
och fart för varje skall kunna väljas före avgång.resa
Avgången bör ställas in vågprognosen högre signifi-om ger
kant vâghöjd den iän opererbarhetsproñlen.övre gränsen

Black Box

Alla fartyg i Gotlandstrañken bör utrustade medvara en
s.k. Black Box registrerar hur fartyget Medsom opereras.
hjälp de data registreras kan diskussioner hurav som om
fartyg har hanterats vid olika tillfällen undvikas. Registrera-
de uppgifter kan också vid olika haverier användastyper av
i förhållande till försäkringsbolag och i eventuella rättstvis-
ter.

Informations- och övervakningssystem
Alla fartyg bör utrustade med informations- ochettvara
övervakningssystem förser befälhavaren med aktuellsom
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information rörelser och accelerationer iuppmättaom
möjlighetberäknade sjötillstånd och honom attsom ger

fartsnabbt välja alternativ kurs och vid eventuella haverier
överfallsväder.eller vid

väderprognos bör kopplas direkt till såSMHI:s systemet
förhållanden för hela alltid finns tillgäng-aktuellaatt resan

liga.

Gränser och kriterier

och kriterier för säker och komfortabel driftDe gränser
tillsammans med fartygets föranvänds attsom gensvar

opererbarhetsprofilen kan bestämmasbestämma inte gene-
rellt måste ställas i relation till storlek och typutan av
fartyg.

Kriterier för undvikande lastskador och lastförskjut-av
lastsurrningning måste kopplas till det försystem som

väljs. detta sammanhang det viktigt påpekaI är att att
storheten effektiv lutningsvinkel,kriteriet måste isättas

effekten rullningsrörelse,vilket innebär den totala verti-av
acceleration påverkarkal acceleration och horisontell risken

lasten. Med hjälp informa-för tippning eller glidning av av
effektiva lutnings-tions- och övervakningssystemet kan den

vinkeln visas direkt på display.en
förRenodlade säkerhetskriterier bottenslaggränsersom

förekomsten på däck kommeroch havsvatten att varaav
måstefartygets konstruktion och bestäm-något beroende av

ÄvenSjöfartsverket och rederiet.i samråd medmas varv,
individuellt för varjeandra riskmoment måste bestämmas

farkost.typ av
på rederiet dokumentera vilkaankommerDet gränseratt

för respektive opererbarhetsproñloch kriterier valtssom
föroch redovisa grunderna sina val.även



Statens offentliga utredningar 1995

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Utbildningsdepartementet
Pensionsråttigheterochbodelning.[8] YrkeshögskolanKvalificeradeftergymnasial-Nyakonsumentregler.[11] yrkesutbildning.[38]
lT ochverksamhetsfömyelseinomrättsväsendet. Allmänbehörighetförhögskolestudier.[41]
Förslagtill samverkansformer.[32]nya ArbetsmarknadsdepartementetErsättningför ideellskadavidpersonskada.[33]

ArbetsföretagEn möjlighetför arbetslösa.[2]ny-Utrikesdepartementet Obligatoriskaarbetsplatskontakterför arbetslösa.[7]
Lagen vissainternationellasanktioner Kompetensför stnikturomvandling.[34]om

[28]översyn. Somereflections SwedishLabourMarketen on-
Policy.[39]Försvarsdepartementet Någrautländskaforskares svensksyn
arbetsmarknadspolitik.Muskövarvetsframtid. [39][6]

Analys Försvarsmaktensekonomi.[13]av KulturdepartementetEttsäkraresamhälle.[19]
Utan Sverige.[20] Konsti offentligmiljö.[18]stannar
Staden [21] Vårtdagligablad Pstödtillvattenutan svenskdagspress.[37]vatten. -Radioaktiva slår jordbrukämnen i Skåne.[22]ut

NäringsdepartementetBrist elektronikkomponenter.[23]
GasmolnlamslârUppsala.[24] Ettrenodlatnäringsförbud.[l]
Civiltbruk försvaretsav resurser NyElmarknad Bilagcdcl.[14]+-regelverken,erfarenheterhelikoptrar.[29], Civildepartementet
Socialdepartementet Regionalframtid bilagor.[27]+
vårdenssvåraval.

Miljödepartementetslutbetänkande Prioriteringsutredningen.[5]av
Könshandeln.[15] AlkylaiochMiljöklassning bensin.[30]avSocialtarbete prostitutioneni Sverige.[16]mot Euvidareutvecklatmiljöklassystemi EU.[31]Homosexuellprostitution.[17]
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