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Förord 

Transportstyrelsen har initierat projektet mot bakgrund av att det saknas samhällsekonomiska 

kalkylmetoder och -modeller för sjötransportrelaterade åtgärder liknande de för de landbaserade 

trafikslagen. Projektet syftar till att ta fram monetära värderingar av sjöfartsolyckor eller föreslå hur 

värderingar kan göras. Olycksrisker behandlas översiktligt.  

Rapporten har tagits fram av Magnus Landergren, Victor Sowa och Inge Vierth på VTI under 2015. 

Den ekonometriska analysen har gjorts av Magnus Landergren och Victor Sowa. Kapitlet om 

olycksrisker har tagits fram i samarbete med Elise Caspersen och Inger Beate Hovi på TØI. Projektets 

upplägg och preliminära resultat har diskuterats med en referensgrupp med representanter från 

Transportstyrelsen (Eva Lindborg, Martina Olgemar, Patrik Jönsson, Mikael Hellgren, Carl-Göran 

Rosén, Charlotte Billgren och Daniel Hellström), Statens Haverikommission (Rikard Sahl och Jörgen 

Zachau), Havs- och Vattenmyndigheten (Christer Larsson), Sjöfartsverket (Carl Cremonese och 

Katarina Händel), Trafikverket (Gunnel Bångman), Sveriges Hamnar (Anders Klingström), Svensk 

Sjöfart (Tryggve Ahlman) och Henrik Swahn. 

Författarna tackar Transportstyrelsens statistikavdelning för tillgången till olycksdata och försäkrings-

bolaget The Swedish Club för tillgången till data över fartygsskador. Transportstyrelsen har finansierat 

projektet. 

Stockholm, december 2015 

 

Inge Vierth 

Projektledare 
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Kvalitetsgranskning 

Intern/extern peer review har genomförts 8 december 2015 av Jan-Erik Swärdh. Inge Vierth och 

Magnus Landergren har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Mattias 

Haraldsson har därefter granskat och godkänt publikationen för publicering 16 december 2015. De 

slutsatser och rekommendationer som uttrycks är författarens/författarnas egna och speglar inte 

nödvändigtvis myndigheten VTI:s uppfattning. 

 

 

Quality review 

Internal peer review was performed on 8 December 2015 by Jan-Erik Swärdh. Inge Vierth and 

Magnus Landergren has made alterations to the final manuscript of the report. The research director 

Mattias Haraldsson examined and approved the report for publication on 16 December. The 

conclusions and recommendations expressed are the author’s/authors’ and do not necessarily reflect 

VTI’s opinion as an authority. 
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Sammanfattning 

Svenska sjöolyckors samhällsekonomiska kostnader. Värdering av fartygsskador, oljeutsläpp 

och personskador 

av Inge Vierth (VTI), Magnus Landergren (VTI) och Victor Sowa (VTI) 

 

Av de transportpolitiska målen framgår att transportförsörjningen ska vara samhällsekonomiskt 

effektiv. För andra trafikslag – framförallt vägtrafiken – finns det en väl utvecklad litteratur och praxis 

kring värderingen av skadorna som uppstår i samband med olyckor. Inom sjöfarten har arbetet inte 

kommit lika långt. Denna studie tillför värderingar på tre typer av skador relaterade till sjöfartsolyckor 

i svenskt vatten: 

 personskador inkl. dödsfall 

 fartygsskador 

 utsläppsskador. 

För personskador och dödsfall finns det väletablerade kalkylvärden som Arbetsgruppen för samhälls-

ekonomiska kalkyl- och arbetsmetoder inom transportområdet (ASEK) rekommenderar och som 

används i samhällsekonomiska analyser inom väg- och järnvägstrafiken. Vi rekommenderar att dessa 

värden även bör användas för sjöfarten. Den totala kostnaden för de 103 omkomna i sjöfartsolyckor i 

svenska farvatten mellan 1985 och 2014 var 2,3 miljarder kronor. Kostnader för sammanlagt 430 

allvarliga eller lindriga personskador tillkommer.  

Den existerande litteraturen kring värderingar av fartygsskador är bristfällig. Denna studie för 

forskningsfältet framåt med värderingar baserade på försäkringsutbetalningar. Med data från 

försäkringsbolaget The Swedish Club genomförs en ekonometrisk analys som visar hur olycks-

kostnaden beror på olyckstyp och fartygets storlek och ålder. Analysen visar också att fartygstyp inte 

har någon signifikant påverkan på olyckors kostnad. I Transportstyrelsens olycksdatabas finns 3 313 

inrapporterade fartygsskador sedan 1985. I The Swedish Clubs databas har bara 3 procent av fartygen 

en bruttodräktighet under 3 000 jämfört med 77 procent av fartygen i Transportstyrelsens olycks-

databas. Det innebär att vår modell inte med säkerhet kan uppskatta kostnad för olyckor med fartyg 

med en bruttodräktighet under 3 000. För detta behövs ytterligare studier med försäkringsdata från 

andra bolag.  

Med data från den internationella oljefonden IOPC görs en regressionsanalys där oljeutsläppens 

kostnad förklaras av utsläppens storlek. Den skattade modellen visar på en avtagande marginalkostnad 

per utsläppt ton olja. Utsläppen av olja i svenska vatten har enligt Transportstyrelsens olycksdatabas 

blivit allt mindre och färre. Vår värdering och olycksstatistiken visar att oljeutsläpp inte utgör någon 

betydande samhällsekonomisk kostnad i Sverige. Detta beror troligen på ett ambitiöst säkerhetsarbete. 

Värderingar utgör bara en del i den samhällsekonomiska kalkylen. Mer empirisk analys behövs för att 

kunna skatta sannolikheterna för och kostnaderna av olika typer av olyckor. Därutöver behövs 

kunskap om hur olika typer av åtgärder påverkar sannolikheterna för och konsekvenserna/skadorna av 

olyckorna. AIS (Automatic Identification System) som gör det möjligt att följa fartyg har använts i 

olika analyser men skulle kunna användas mer systematiskt i framtida studier. 
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Summary 

The cost of Swedish maritime accidents. Valuation of vessel damages, oil spills and casualties 

by Inge Vierth (VTI), Magnus Landergren (VTI) and Victor Sowa (VTI) 

 

The transport policy directives state that the transport system should be economically efficient. For 

other modes of transport – notably road transport – there is a well-developed literature and practice 

regarding the valuation of accidents. In the maritime sector less progress has been made. This report 

adds valuations for three types of maritime accidents: 

 injuries including casualties 

 vessel damages 

 oil spills. 

For injuries and causalities there are well-established valuations for land transports administrated by 

ASEK. We recommend that these valuations should also explicitly apply to the maritime sector. Using 

this valuation, the 103 fatalities in maritime accidents since 1985 constitutes a cost of 2.3 billion SEK. 

The cost for 430 injuries adds to that. 

The existing literature concerning valuation of vessel damages is inadequate. This study takes the 

research field forward by using insurance data to valuate vessel damages. With data from the 

insurance firm The Swedish Club an econometric analysis is preformed which shows how the cost of 

an accident depends on the type of accident, the size and the age of the vessel. The analysis show that 

the type of ship has no significant impact when the other variables have been controlled for. There are 

3,313 accidents involving vessel damages in The Swedish Transport Agency’s database. The vessels 

in The Swedish Club’s database are on average substantially larger than the vessels in The Swedish 

Transport Agency’s database. Just 3 percent of the vessels in The Swedish Clubs database has a gross 

tonnage below 3,000, compared with 77 percent in The Swedish Transport Agency’s database. As a 

consequence, the results from the econometrics model should not be applied to accidents involving 

ships with a gross tonnage below 3,000. For smaller ships additional studies are needed with data from 

ordinary insurance firms.  

Using data from the International Oil Pollution Compensation Funds (IOPC) a regression analysis is 

made to determine how the size of an oil spills determines the cost of a spill. The model shows a 

diminishing marginal cost per tonne spilt. Both the number and size of oil spills have decreased over 

time in Sweden according to The Swedish Transport Agency’s database. Our valuation shows that oil 

spills does not constitute an economically significant cost in Sweden. This is likely an effect of 

ambitious safety measures.  

Valuations just constitutes one part economic calculations such as Cost-benefit analysis. More 

empirical analyses of the probabilities of accidents are needed. A better understanding of how policy 

changes and investments affect the probability and cost of maritime accidents is needed. AIS 

(Automatic Identification System) could be used more systematically in future research. 
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1. Inledning 

Av de transportpolitiska målen framgår att transportförsörjningen ska vara samhällsekonomiskt 

effektiv. För att kunna räkna på effektivitet är det nödvändigt att kunna kvantifiera olika kostnader och 

nyttor kopplade till transportpolitiska åtgärder. För andra trafikslag – framförallt vägtrafiken – finns 

det en väl utvecklad litteratur kring olyckors kostnader. På sjöfartsområdet har Markus Lundkvist lagt 

grunden med några väl genomförda rapporter, se t.ex. Lundkvist (2010). Generellt har arbetet för 

sjöfarten dock inte kommit lika långt som för väg och järnväg, vilket bland annat visas i Vierth m.fl. 

(2015). Detta försöker denna studie ändra genom att ta fram värderingar av sjöfartsolyckor. Studien 

innehåller även en översikt om hur sannolikheten för olyckor kan skattas och exempel på samhälls-

ekonomiska analyser som har genomförts. 

Med de uppskattningar av sjöolyckornas kostnader som tas fram i denna studie hoppas vi underlätta 

arbetet med framtida samhällsekonomiska kalkyler kopplade till säkerheten inom sjöfarten.  

Avgränsningar 

I kapitel 2 värderas tre typer av sjöfartsolyckor vilka bedöms vara mest betydelsefulla 

samhällsekonomiskt: 

 personskador inkl. dödsfall 

 fartygsskador 

 utsläppsskador. 

Kostnader kopplade till förseningar för passagerare och industrin, förtroendeskador och lastskador 

inkluderas inte. Studien behandlar endast yrkesfartyg som används i passagerar- eller godstrafiken 

samt fiskebåtar. Fritidsbåtar beaktas inte.  

Värdena tas fram för svenska vatten. Möjligheten att generalisera resultaten till andra farvatten 

undersöks inte specifikt men bör vara relativt goda eftersom värderingen av fartygsskador och 

oljeutsläpp baseras på internationell data.  

Målet är att kunna värdera de olyckor som ingår i Transportstyrelsens olycksdatabas, både historiska 

och hypotetiska framtida olyckor. Vi undersöker inte tillbud, det vill säga situationer som kunde sluta i 

en olycka men inte gjorde det. Detta dels eftersom tillbud inte ger upphov till någon olyckskostnad 

och dels eftersom rapporteringen av tillbud är betydligt sämre än för olyckor. Frågan i vilken grad de 

betraktade olyckskostnaderna är internaliserade i rederiernas kostnader behandlas inte. 

Fokus ligger på att uppskatta kostnader för olika typer av olyckor. Studien inkluderar en diskussion 

kring sannolikheten för och konsekvenser av olyckor. Men någon ambition att kvantifiera 

sannolikheter för olika typer av olyckor och vilken typ av person-, fartygs- och utsläppskador som 

förväntas i samband med dessa olyckor finns inte inom ramarna för detta projekt. 

De schablonvärden som tas fram bör ses som genomsnittliga kostnader för olyckor. En enskild olycka 

kan alltid kosta mer eller mindre än våra uppskattningar visar. Användningen bör därför begränsas till 

hypotetiska framtida olyckor eller stora urval av historiska olyckor. 

Värdering – sannolikhet – risk – marginalkostnad – effektsamband 

En samhällsekonomisk analys är uppbyggd av de komponenter som nämns i rubriken. Det kan vara 

värt att förtydliga hur dessa förhåller sig till varandra och var denna studie försöker göra ett bidrag.  
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Denna studie är huvudsakligen fokuserad på att ta fram värderingar för skador som uppstår i samband 

med olyckor. Värderingen svarar på frågan om det sker en olycka, vad blir då den samhälls-

ekonomiska kostnaden för den olyckan.  

Sannolikhet är den procentuella sannolikheten att ett fartyg kommer vara inblandad i en olycka under 

en given tidsperiod, vanligtvis ett år. Sannolikheten kan även anges som exponeringsmått som 

fartygskilometer. 

Risken är kostnaden (t.ex. antal dödfall x kostnader per dödsfall) multiplicerat med sannolikheten och 

ger väntevärdet för en olycka. T.ex. om en olycka kostar en miljon och har en sannolikhet på en 

procent att inträffa per år blir väntevärdet (den förväntade kostnaden) 10 000 kronor per år. Begreppet 

risk används alltså inte på samma sätt som i vardagligt tal där betydelsen är sannolikhet för något 

dåligt. 

Marginalkostnaden är i det här sammanhanget den risken delat med fartygskilometer. Marginal-

kostnaden svarar på frågan: hur mycket ökar risken för en olycka om fartyget åker en kilometer till. 

Frågan om olyckskostnaderna som en fartygskilometer ger upphov till bärs av företaget som kör 

fartyget eller samhället, behandlas inte inom ramen för denna studie. Om det tidigare nämnda 

exempelfartyget färdas 10 000 kilometer per år blir marginalkostnaden för en olycka en krona per 

fartygskilometer. 

Slutligen finns effektsamband som beskriver hur mycket kostnaden eller sannolikheten för en olycka 

förändras av en föreslagen åtgärd. Om t.ex. förslaget obligatoriskt alkolås skulle halvera sannolikheten 

för en olycka skulle marginalkostnaden minska från 1 till 0,5 kronor per fartygskilometer.  

Disposition och datakällor 

Målet med kapitel 2 är att ta fram schablonvärden för ekonomiska konsekvenser av sjöfartsolyckor 

uppdelat på relevanta kostnadskategorier. Vi har arbetat med tre typer av kategorier: personskador, 

fartygsskador och utsläppsskador. En enskild olycka kan innefatta flera av dessa kategorier men 

kostnaderna räknas fram var för sig.  

Värderingen för personskador kommer ifrån ASEK:s värderingar för personskador i trafiken. Värdet 

av ett statistiskt liv kan rimligen antas vara lika mycket värt inom sjöfarten som inom vägtrafiken.  

För att beräkna kostnader för fartygsskador har en ekonometrisk modell med internationell 

försäkringsdata från The Swedish Club använts. På grund av datamaterialet kan vi endast uppskatta 

kostnader för fartyg större än 3 000 GT1. 

Kostnaden för oljeutsläpp har uppskattats genom en statistisk analys av The International Oil 

Pollution Compensation Funds (IOPC-fondens) utbetalningar. 

Huvudkällan för sjöfartsolyckor är Transportstyrelsens databas. Denna databas är tänkt att innehålla 

samtliga olyckor och tillbud som sker på svenska farvatten och olyckor som sker för svenskflaggade 

fartyg på internationella vatten. Vi tittar enbart på de olyckor som skett i svenska vatten och rensar 

således bort de i internationella vatten. Databasen innehåller samtliga inrapporterade olyckor från 1985 

och framåt. Vi koncentrerar oss i den här studien framförallt på att ta fram värden som kan tillämpas 

på olyckorna i Transportstyrelsens databas.  

Transportstyrelsen tar varje år emot ca 200–250 rapporter om olyckor och tillbud inom yrkessjöfarten. 

Det misstänks finnas bortfall i inrapporteringen av olyckor och tillbud. Framförallt tillbuden kan 

förväntas vara betydligt fler i verkligheten än vad som inrapporteras. Olyckor kan vara svårare att 

dölja och blir därför sannolikt rapporterade i större utsträckning. Det finns också ett stort bortfall som 

beror på att fartyg som inte går under svensk flagg inte rapporterar in till svenska myndigheter, vilket 

                                                      

1 Gross tonnage/bruttodräktighet. 
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Hassel (2010) visat för Norge. Underrapporteringen kan ha flera skäl. Det kan handla om att redaren 

vill hemlighålla olyckan men också att man inte känner till det svenska regelverket eller att olyckan 

rapporteras till hemlandet. Men eftersom tillbud generellt inte orsakar någon kostnad utgör bortfallet 

inte något problem för denna rapports huvudsakliga frågeställning. 

I kapitel 3 sammanställs med vilka metoder sannolikheter för sjöolyckor kan och har uppskattats och 

vilka samhällsekonomiska analyser som har genomförts. Informationen är framtagen i samarbete med 

Elise Caspersen och Inger Beate Hovi vid Transportøkonomisk Institutt (TØI) i Norge. Fördjupningen 

gjordes för Norge eftersom det finns aktuella erfarenheter där.  

Tabell 1 visar samtliga olyckor i Transportstyrelsens databas sedan den upprättades 1985, inklusive 

olyckor utanför svenska vatten. Grundstötning är den vanligaste olyckstypen följt av personolycka och 

kollision mellan fartyg. 

Tabell 1. Deskriptiv statistik - Transportstyrelsens olycksdatabas 1985-2015. 

Typ av olycka  Antal Andel 

Brand  461 7% 

varav I elektriska installationer 32 7% 

 Brand/explosion i lastutrymmen 61 13% 

 Brand/explosion i maskinrum 240 52% 

 Brand/explosion i övriga utrymmen 128 28% 

Grundstötning  1 736 26% 

Kontakt  597 9% 

varav Kollision med flytande föremål  45 8% 

 Kollision med kaj bro o dylikt 549 92% 

 
Kollision mellan borrplattform/ 
fartyg 

3 1% 

Kollision mellan 
fartyg 

 1 161 17% 

varav Kollision med fritidsfartyg 131 11% 

 Kollision mellan fartyg 1 030 89% 

Lastförskjutning  35 1% 

Läckage  430 6% 

varav Isskada 38 9% 

 Kantring 109 25% 

 Läckage 173 40% 

 Stabilitetsproblem utan kantring 23 5% 

 Väderskada 87 20% 

Maskinhaveri  784 12% 

Personolycka  1 311 19% 

varav Personskada/ Dödsfall/ Förgiftning 894 68% 

 
Sjukdom/ Självmord/ 
Försvinnande 

417 32% 

Utsläpp  75 1% 

Övrig  210 3% 

varav Fartyget saknat/försvunnet 1 0% 

 Övriga händelser 209 100% 

Totalt  6 801 100% 
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2. Kostnader för sjöfartsolyckor 

2.1. Personskador 

För vägtransporter har det länge funnits en värdering av dödsfall och skador relaterade till olyckor. 

Trafikverkets (2015) officiella rekommendationer finns i ASEK2. Den samhällsekonomiska kostnaden 

för en trafikolycka består dels av den olycksdrabbades egen och omgivningens värdering av förlust av 

liv eller hälsa, och dels av den materiella förlust som uppkommer i samband med sjukvård, egendoms-

skador, produktionsbortfall m.m. Det är rimligt att anta att ett liv förlorat till sjöss är en lika stor 

kostnad som ett liv förlorat i en trafikolycka på land. Det går därför att använda ASEK:s kalkylvärde 

som är framtagen för de landbaserade trafikslagen även för sjöfarten. De materiella kostnaderna i 

samband med en personolycka på land (som är ungefär en tiondel av livsvärderingen) tar vi inte med 

eftersom de delvis är kopplade till kostnader specifika för olyckor på land. De materiella skadorna vid 

en sjöfartsolycka bör klassas som en fartygsskada och avhandlas i nästa delkapitel.  

ASEK:s värden som vi rekommenderar bör användas även för sjöfarten presenteras i Tabell 2. 

Värdena är presenterade i 2010 års penningvärde. Kostnaden för skada är uppdelat i svår och lindrig 

skada, gränsen mellan dessa är dragen beroende på ifall den olycksdrabbade kräver sluten (svår skada) 

eller öppen vård (lindrig skada).  

I vissa sammanhang differentieras värdena baserat på den omkomnas nationalitet. Det ska inte tolkas 

som att människoliv är olika värda beroende på nationalitet. Vad den samhällsekonomiska kostnaden 

av ett dödsfall syftar till att mäta är hur mycket det är värt att spendera för att förebygga ett statistiskt 

dödsfall. Anledningen till att det skiljer mellan länder är att inkomstnivån är olika och därmed möjlig-

heten att betala för säkerhetshöjande åtgärder. I denna studie har vi inte bedömt att det är nödvändigt 

att differentiera baserat på nationalitet. ASEK:s värdering av ett statistiskt liv är ungefär på samma 

nivå som den Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s värdering (2007b) på 3 miljoner USD 

(ungefär 25 miljoner kronor), samt den danska värderingen på 20 miljoner DKK och den norska på 26 

miljoner NOK.  

Tabell 2. Olycksvärdering, kronor (i 2010 års penningvärde) per skadad eller dödad i trafiken . Källa 

Trafikverket (2015). 

 Värdering, 2010 

Dödsfall 22 328 000 

Svårt skadad 3 706 000 

Lindrigt skadad 146 000 

Personskador – tillämpning i Sverige 

I Figur 1 visas utvecklingen av antalet döda och skadade i sjöfarten mellan år 1985 och 2014 på 

svenska vatten. Datamaterialet kommer ifrån Transportstyrelsens olycksdatabas. Från den 

ursprungliga mängden döda har vi tagit bort de som är rapporterade som avlidna på grund av sjukdom, 

självmord och försvinnande, då dessa inte nödvändigtvis har ett direkt samband med sjöfartsolyckor.  

                                                      

2 ASEK (Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och arbetsmetoder inom transportområdet). 
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Figur 1. Antal dödsfall och personskador i sjöfarten i svenska vatten mellan 1985 och 2014. 

 

Det går inte med en okulärbesiktning att direkt urskilja någon tydlig trend i antalet döda i sjöfarten per 

år i Figur 1 då antalet omkomna ligger förhållandevis jämt mellan noll och tio. Med en enkel 

regressionsanalys kan vi dock konstatera att det har skett en statistisk signifikant minskning av antalet 

dödsfall över tid. 

En tydlig avvikelse i tidsserien för antalet omkomna är 1990 då M/S Scandinavian Star eldhärjades 

och 159 personer dog. En enskild stor olycka kan ha kraftig påverkan på analyser som görs på 

datamaterialet. Scandinavian Star inkluderas inte i analysen nedan dels eftersom olyckan ursprung-

ligen skedde på internationellt vatten (anledningen till att den är med i databasen är troligen eftersom 

fartyget bogserades in i svenska vatten) och dels eftersom olycksorsaken var mordbrand vilket 

rimligen inte bör ses som en olycka. Det bör även förtydligas att Estonia inte är med i databasen 

eftersom olyckan skedde i finska vatten. Om man bortser från Scandinavian Star har det skett 103 

dödsfall i sjöfarten mellan 1985 och 2014. 

Antalet skadade i sjöfarten visar en statistiskt signifikant ökning över tid. Detta kan förutom att folk 

faktiskt skadas i större utsträckning också bero på att rapporteringen av skadade till Transportstyrelsen 

har blivit bättre över tiden. Mellan 1985 och 2014 rapporterades 719 skadade personer inom sjöfarten. 

Statistiken ska tolkas med viss försiktighet då det finns problem med underrapportering i den här 

typen av databaser (Hassel, 2010). Elvik och Mysen (1999) visar också att problemet med under-

rapportering i trafikolycksdatabaser tenderar att vara större för lindrigare olyckor; det finns därför 

anledning att tro att datamaterialet som gäller dödsfall är mer fullständigt än det för skador.  

Anledningen till trenden för antalet döda och antalet skadade går åt olika håll under tidsperioden tolkar 

vi främst som en effekt av bättre rapportering av skador. Rapporteringen av antalet dödsfall kan rimligen 

antas vara närmast fullständigt. 

När olyckorna delas upp på fartygstyp i Tabell 3 är det tydligt att fiskefartyg är överrepresenterade i 

olyckor med dödsfall. Det är också anmärkningsvärt att det rapporteras fler omkomna än skadade från 

fiskeflottan. Det tyder på en mycket svag rapporteringskultur vilket stämmer väl med den anekdotiska 

evidensen om hårdnackade fiskare. Flest personskador rapporteras från passagerarfartyg. Vad det 

beror på är oklart. Det kan helt enkelt vara en effekt av att det är fler personer (både anställda och 

passagerare) ombord på passagerarfartyg eller större exponering. Det kan också vara en effekt av 

bättre rapporteringskultur. 
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Tabell 3. Antal omkomna och skadade samt dess kostnader i miljoner kronor 1985-2014. *Om alla 

skador antas vara svåra. **Om alla skador antas vara lindriga. 

Fartygstyp 
Antal 
dödsfall 

Antal 
skadade 

Kostnad 
dödsfall 

Kostnad 
svåra 
skador* 

Kostnad 
lindriga 
skador** 

Fiskefartyg 35 24 781 89 4 

Saknas info 0 1 0 4 0 

Passagerarfartyg 16 254 357 941 37 

Tankfartyg 5 16 112 59 2 

Torrlastfartyg 29 76 648 282 11 

Övriga fartyg 18 59 402 219 9 

Totalt 103 430 2 300 1 594 63 

 

I Tabell 3 ser vi att den totala kostnaden för omkomna i sjöfartsolyckor mellan 1985 och 2014 är 2,3 

miljarder kronor, beräknat med ASEK-värden exklusive Scandinavian Star. Detta innebär en 

genomsnittlig kostnad på 77 miljoner kronor per år för dödsfallen. Under samma period har det skett 

430 personskador. Kostnaderna för skadorna beror på om de klassas som svåra eller lindriga. Det är 

inte möjligt att urskilja hur pass allvarlig en personskada är genom Transportstyrelsens statistik och 

det är därför inte möjligt att veta om värdet för svår eller lindrig skada ska tillämpas. Generellt brukar 

det ske fler lindriga än svåra skador. Å andra sidan borde inrapporteringen vara bättre ju allvarligare 

skadan är. Om samtliga skador klassas som svåra blir totalkostnaden ungefär 1,6 miljarder kronor 

alternativt 53 miljoner kronor per år. Om alla skador klassas som lindriga blir totalkostnaden 63 

miljoner kronor alternativt 2 miljoner kronor per år. Totalkostnaden för personskador mellan 1985 och 

2014 ligger alltså någonstans mellan 63 miljoner kronor och 1,6 miljarder kronor. Skadornas andel av 

personolyckornas totala kostnad ligger någonstans mellan 2,7 % och 40,9 %. Den stora effekten 

orsakad av klassificeringen mellan lindrig eller svår skada visar på nödvändigheten av att fördelningen 

mellan lindrigt och svårt skadade blir korrekt i samhällsekonomiska analyser.  

Det är inte meningsfullt att differentiera kostnaderna för dödsfall på storlek på fartyget. Det är inte 

heller meningsfullt att dela upp kostnader geografiskt då dessa är desamma oavsett var olyckan 

inträffar. Även om det inte är meningsfullt att differentiera kostnaden så kan det vara meningsfullt att 

differentiera sannolikheten för en olycka baserat på fartygstyp. Det är dock en fråga som inte 

behandlas här.  

2.2. Fartygsskador  

Skadorna som åsamkas fartygen är en viktig komponent i värderingen av olyckor till sjöss. 

Fartygsskador är i högre utsträckning än personskador internaliserade i företagens beslutsfattande 

eftersom fartygsskadorna ger upphov till en direkt företagsekonomisk kostnad. Det ligger därför i 

vinstmaximerande företags intresse att försöka undvika och minimera kostnaden av en fartygsskada. 

Även kostnader som är strikt företagsekonomiska ingår dock i den samhällsekonomiska bedömningen.   

Bland annat Lundkvist (2010) och Ellis et al. (2012) föreslår att kostnaden för fartygsskador från 

olyckor estimeras med hjälp av försäkringsdata. Antingen kan värderingen göras genom de samlade 

försäkringsinbetalningarna (vilket mäter hur mycket ett rederi är villigt att betala för att slippa de 

ekonomiska konsekvenserna av en olycka) eller genom försäkringsutbetalningarna (vilket mäter hur 

mycket en enskild olycka kostat). De två ansatserna bör teoretiskt ge relativt lika utfall. 

Inbetalningarna måste vara större än utbetalningarna för att täcka försäkringsbolagets omkostnad. Vi 

använder i den här rapporten utbetalningsansatsen med data över skaderegleringar av fartygsskador 

från det internationella försäkringsbolaget The Swedish Club. Genom att anta att försäkringsutbetal-

ningen täcker den kostnad som åsamkas fartyget av olyckan kan vi uppskatta kostnader för olyckor. 
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Denna metod bör vara tillförlitlig men det finns förutsättningar som kan orsaka problem. Till exempel 

skulle förekomsten av självrisker leda till en undervärdering av fartygsskadan. Inom sjöfarten är en 

självrisk på 30 procent standard enligt Lundkvist (2010), för att kompensera för detta lägger vi till 

1/0,7 (ca 43 procent) på den ursprungliga värderingen. Även ersättningstak som begränsar 

utbetalningarnas största storlek skulle kunna resultera i en undervärdering. Det bedöms dock inte vara 

ett problem här eftersom det är ytterst få observationer som är nära taket.  

Databasen från The Swedish Club innehåller samtliga försäkringsutbetalningar bolaget gjort inter-

nationellt mellan åren 2010 och 2014. I databasen finns det två huvudkategorier för skadereg-

leringarna: Hull and Machinary (kasko) och Protection and Indemnity (ansvar). Vi använder 

kaskoförsäkringen i analysen eftersom vi enbart är intresserade av skadorna på fartyget i denna 

sektion. Ett nödvändigt antagande är att försäkringsbolagets utbetalning tillsammans med självrisken 

täcker så gott som hela kostnaden av fartygsskadan. Det är också nödvändigt att anta att kostnaden för 

en fartygsskada inte beror på var olyckan sker för att kunna tillämpa värdena i en svensk kontext. 

Antagandet bedöms vara rimligt av två skäl: för det första att de rent fysiska skador som uppstår inte 

påverkas av var olyckan sker, för det andra att kostnaden för en reparation i huvudsak inte avgörs av 

var skadan skedde, dels eftersom reparationen i många fall kan ske i ett annat land än olyckan och dels 

eftersom materialkostnaden utgör en stor kostnadspost. Materialpriset sätts på världsmarknaden och 

bör därmed vara relativt likt mellan länder.  

The Swedish Clubs databas innehåller inga utbetalningar mindre än USD 5000. Detta för att rensa bort 

de olyckor som inte resulterar i mer än en besiktningskostnad. Datamaterialet vi har tillgång till består 

av 4 187 försäkringsutbetalningar till The Swedish Clubs försäkringstagare. Av de ursprungliga 

observationerna har vi rensat bort ansvarsskadorna. Ytterligare elva observationer med ofullständig 

information har tagits bort. Kvar i databasen har vi 1 743 observationer. 

Variabler som finns tillgängliga rör fartygstyp, olyckstyp, fartygets storlek (GT och DWT3), 

utbetalningens storlek och datum för skadan. Var olyckorna har inträffat geografiskt framgår inte, vi 

vet dock att olyckorna inte är begränsade till svenska farvatten. Fartygen i The Swedish Clubs databas 

är betydligt större än genomsnittsfartyget i Transportstyrelsens databas, vilket gör det olämpligt att 

tillämpa resultaten på olyckor med små fartyg.  

Tabell 4 visar att medelkostnaden för en olycka är betydligt högre än mediankostnaden. Detta kan 

förklaras av att det finns ett stort antal små olyckor som inte kostar speciellt mycket och ett fåtal riktigt 

stora olyckor som driver upp medelvärdet. Den dyraste olyckan kostade 422 miljoner kronor, vilket 

motsvarar åtta procent av den totala kostnaden för samtliga 1 743 olyckor. Bränder utmärker sig som 

den dyraste olyckstypen, både när det gäller medelkostnad och mediankostnad. Maskineri och 

utrustning står för knapp hälften av alla olyckor och en tredjedel av den totala kostnaden. Hårt väder 

och brand är de ovanligaste olyckstyperna. 

                                                      

3 Deadweight tonnage/dödvikt. 
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Tabell 4. Deskriptiv statistik. The Swedish Clubs försäkringsutbetalningar 2010–2014 uppdelat på 

olyckstyp. Kostnader i miljoner kronor. Översatt från USD till SEK med växelkursen 8,44. 

Olyckstyp Medel Median Min Max Summa Antal 

Kollision 5,8 0,59 0,04 152 1 233 212 

Kontakt 1,4 0,15 0,04 41 390 283 

Brand 20,2 2,95 0,05 422 686 34 

Grundstötning 4,9 0,51 0,04 253 848 173 

Hårt väder 1,7 0,73 0,04 14 72 43 

Maskineri 2,1 0,95 0,04 41 1 728 830 

Övrig kasko 2,2 0,43 0,04 61 364 168 

Totalt 3,1 0,63 0,04 422 5 320 1 743 

 

Containerfartyg utgör den vanligaste fartygstypen i The Swedish Clubs olycksdatabas med knappt 

hälften av alla olyckor och drygt hälften av den totala kostnaden. Bulkfartyg står för en dryg femtedel 

av den totala olyckskostnaden. Passagerarfartyg har den högsta medelkostnaden per olycka men är 

ovanliga i databasen. Se Tabell 5. 

Tabell 5. Deskriptiv Statistik. The Swedish Clubs försäkringsutbetalningar uppdelat på fartygstyp. 

Kostnader i miljoner kronor. 

Fartygstyp Medel Median Min Max Summa Antal 

Bulk 3,2 0,76 0,04 253 1 171 367 

Container 3,5 0,59 0,04 422 2 774 801 

Torrlast 1,7 0,41 0,04 25 299 178 

Övrigt 5,1 1 0,08 27 62 12 

Offshore 3,2 1,2 0,05 50 173 54 

Passagerar 5,0 0,87 0,06 44 100 20 

Roro 2,8 0,5 0,04 27 190 68 

Tanker 2,3 0,63 0,04 61 551 243 

Totalt 3,1 0,63 0,04 422 5 320 1 743 

 

Fartygens bruttodräktighet skiljer sig inte speciellt mycket mellan olika olyckstyper. Branddrabbade 

fartyg har i genomsnitt den lägsta bruttodräktigheten med 26 000 medan hårt väder drabbar de i 

genomsnitt största fartyg med en bruttodräktighet på 45 000. Det finns få små fartyg i databasen. Det 

minsta fartyget har en bruttodräktighet på 426 men generellt är det bara fartyg större än några tusen 

GT som finns representerade i databasen. Det innebär att resultat av modellkörningar inte kommer 

vara tillämpningsbart på de minsta fartygen. Se Tabell 6. 
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Tabell 6. Bruttodräktighet per olyckstyp. 

Olyckstyp Medel Median Min Max Antal 

Kollision 32 412 26 449 1 846 152 991 212 

Kontakt 30 998 24 242 485 160 882 283 

Brand 25 986 22 728 2 796 116 339 34 

Grundstötning 37 694 30 570 1 354 150 269 173 

Hårt väder 44 833 27 915 4 251 150 269 43 

Maskineri 30 937 23 035 426 162 257 830 

Övrig kasko 36 603 27 984 1 867 163 346 168 

Totalt 32 590 25 361 426 163 346 1 743 

 

Den genomsnittliga åldern på ett fartyg vid en olycka ligger på tio år. Det varierar inte speciellt 

mycket per olyckstyp och medianvärdet ligger också ganska nära medelvärdet. Se Tabell 7. 

Tabell 7. Fartygets ålder vid olyckstillfället. 

Olyckstyp Medel Median Min Max Antal 

Kollision 9 7 0 36 212 

Kontakt 9 8 0 34 283 

Brand 12 12 1 27 34 

Grundstötning 8 7 0 32 173 

Hårt väder 9 8 2 19 43 

Maskineri 10 10 0 35 830 

Övrigt kasko 10 8,5 0 37 168 

Totalt 10 9 0 37 1 743 

 

Kostnaden för en olycka ökar med fartygets ålder. Fartyg nyare än tio år gamla kostar i genomsnitt 2,6 

miljoner kronor per olycka, hälften av vad ett fartyg mellan 21 och 30 år kostar. Att fartyg över 31 år 

kostar mindre per olycka är troligtvis av slump då det bara är 15 observationer i gruppen. De fyra 

grupperna används endast för visualisering, i analysen används den exakta åldern. Se Tabell 8. 

Tabell 8. Försäkringsutbetalning per olycksfartygets åldersgrupp. Kostnader i miljoner kronor. 

Åldersgrupp Medel Median Min Max Summa Antal 

0-10 2,6 0,5 0,04 253 2 722 1 055 

11-20 3,5 0,8 0,04 422 1 984 562 

21-30 5,2 1,3 0,04 102 574 111 

31+ 2,7 0,7 0,06 14 40 15 

Totalt 3,1 0,6 0,04 422 5 320 1 743 

Analys 

Vi undersöker hur olyckans typ, fartygets typ, fartygets storlek och fartygets ålder påverkar 

försäkringsutbetalningen för en enskild olycka. Vi använder oss av en multipel regression för att skatta 

det linjära sambandet mellan de förklarande variablerna och den beroende variabeln 

(försäkringsutbetalning). Tabell 9 visar resultatet från regressionerna. Modell 1a och 1b undersöker de 

generella linjära sambanden mellan totalt utbetalt belopp och fartygets storlek, ålder och typ av olycka. 

I Modell 2a och 2b läggs också interaktionstermer till för att undersöka om fartygets storlek har olika 
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påverkan på det utbetalda beloppet för olika typer av olyckor. Modell 2a är den huvudsakliga 

modellen.   

Tabell 9. Resultat från regressioner. 2a är den primära modellen. Modell 2 har interaktionseffekter till 

skillnad från modell 1. Modell a har kvar extremvärden till skillnad från modell b. 

 (1a) (1b) (2a) (2b) 

Variabler SEK SEK SEK SEK 

Ålder 89432* 37853*** 100117** 38167*** 

GT 40*** 8*** -10 -1 

Kollision 3920735*** 1280708*** 155706 215202 

Kontakt -489678 -380469 -1231236 -239993 

Eld eller Explosion 18242803*** 2071923*** -9772785*** 1691783* 

Grundstötning 2825048* 833405** -1649902 264461 

Hårt Väder -760989 370024 -988393 342556 

Maskin eller Utrustning 108989 700828*** -768558 311222 

GT*Kollision   110** 32*** 

GT*Kontakt   15 -6 

GT*Brand eller 
explosion 

  1057*** 11 

GT*Grundstötning   121*** 15 

GT*Hårt väder   14 2 

GT*Maskin eller 
utrustning 

  19 11 

Konstant -172461 606974** 1556852 941720** 

Observationer 1743 1703 1743 1703 

Justerat R-squared 0,044 0,038 0,108 0,044 

*** p<0,01 ** p<0,05 * p<0,1 

 

Variablerna är definierade som följande: 

 GT – Fartygets bruttodräktighet, beskriver storleken på fartyget. 

 Ålder – Fartygets ålder i år vid olycksdatumet. 

 Olyckstyp – Är ett dummyset med sju olika typer av olyckor, som referenskategori används 

”Övrig kaskoskada”. 

 Fartygstyp – Är ett dummyset med åtta olika typer av fartyg, som referenskategori används 

”Tanker”.  

 GT*Olyckstyp – Interaktionseffekt mellan fartygets storlek och typ av olycka. 

Ett initialt test visade att fartygstyper inte har någon signifikant effekt på försäkringsutbetalningen när 

storlek, ålder och olyckstyp kontrollerats för. Detta innebär att vi i vår slutgiltiga modell väljer att inte 

ta med fartygstyp som förklarande variabel eftersom det går att misstänka en samvarians mellan 

fartygstyp och fartygets tonnage.  

Vi kör först en modell med enbart ålder, GT och olyckstyp för att undersöka hur dessa påverkar 

försäkringsutbetalningen. Denna kallar vi modell 1a. För att avgöra i vilken utsträckning resultaten 

drivs av mycket höga utbetalningar (extremvärden) kör vi en modell där alla utbetalningar över 2,5 

miljoner USD (ungefär 21 miljoner SEK) rensats bort, totalt 40 observationer. Vi kallar denna i övrigt 

identiska modell för modell 1b.  
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𝑆𝐸𝐾𝑖 = 𝛽1𝐺𝑇𝑖 + 𝛽2Å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖 + 𝛽3𝑂𝑙𝑦𝑐𝑘𝑠𝑡𝑦𝑝𝑖 + 𝜀𝑖 (1) 

Därefter läggs interaktionstermerna till för att kunna särskilja hur stor effekt storleken på fartyget har 

vid olika olyckstyper. Detta kallar vi modell 2a, samt modell 2b när extremvärdena tagits bort. 

𝑆𝐸𝐾𝑖 = 𝛽1𝐺𝑇𝑖 + 𝛽2Å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖 + 𝛽3𝑂𝑙𝑦𝑐𝑘𝑠𝑡𝑦𝑝𝑖 + 𝛽4𝐺𝑇 ∗ 𝑂𝑙𝑦𝑐𝑘𝑠𝑡𝑦𝑝𝑖 + 𝜀𝑖 (2) 

Modell 1a och 1b 

Resultatet från Modell 1a i Tabell 9 visar att fartygets storlek har en signifikant påverkan på 

försäkringsutbetalning. När bruttodräktigheten ökar med 1 GT ökar utbetalningen med 40 kr. 

Ålder har också en statistisk signifikant påverkan på försäkringsutbetalningen, detta bör tolkas som att 

ett äldre fartygs skada blir dyrare att reglera. Effekten i Modell 1a uppgår till ca 90 000 kr för ett extra 

år. 

Två olyckstyper – kollision och eld och explosion – är signifikant skilda från referenskategorin övrig 

kaskoskada med koefficientvärden på fyra respektive arton miljoner kronor. 

Jämförs modell 1a med modell 1b, där extremvärdena exkluderas ur analysen, märks att koefficient-

värdena skiljer kraftigt mellan de två. Modell 1a har av naturliga skäl högre värden. Dock är 

skillnaden i magnitud anmärkningsvärd för vissa variabler. När extremvärden inkluderas blir 

koefficienten för eld och explosion nästan tio gånger så hög. Även GT och konstanten ändras 

betydligt. Detta kan ses som en indikation på två saker. För det första utgör de absolut största 

olyckorna en betydande andel av de totala kostnaderna trots att det bara är 40 observationer. För det 

andra är det vissa olyckstyper som påverkas mer av extremvärdena än andra eftersom de är 

överrepresenterade bland de riktigt stora olyckorna.    

Modell 2a och 2b 

Eftersom det är rimligt att tro att storleken på fartyget påverkar skadans omfattning olika mycket vid 

olika typer av olyckor undersöker vi denna effekt genom användning av interaktionstermer i Modell 

2a och 2b. Genom dessa kan vi särskilja i vilka typer av olyckor som storleken på fartyget har en 

påverkan samt hur stor denna påverkan är. Koefficienten för interaktionstermen ska tolkas som hur 

mycket större försäkringsutbetalningen blir per GT vid en given olyckstyp. 

Med hjälp av interaktionstermerna i Modell 2a kan det utläsas att det är vid kollision, grundstötning 

och brand och explosion som interaktionen mellan storlek och olyckstyp har en statistisk signifikant 

påverkan på försäkringsutbetalning. Störst påverkan har storleken vid brand och explosion då varje 

GT i genomsnitt innebär 1 057 kr mer i försäkringsutbetalning. Efter det att interaktionstermerna har 

lagts till är det bara olycksdummyvariabeln för brand och explosion som har en effekt signifikant skild 

från referenskategorin med ett koefficientvärde på minus tio miljoner. Tolkningen är att brand och 

explosion har en låg kostnad för små fartyg men ökar dramatiskt med fartygets storlek. Om man tittar 

på de största olyckorna är flera av dessa bränder eller explosioner.  

Olycksfartygens ålder ökar utbetalningen med ungefär hundratusen kronor per år. Utbetalningen vid 

en kollisionsolycka ökar med 110 kronor per GT. För grundstötning är kostnaden ungefär 120 kronor 

per GT. 

Modellen 2a med både interaktionseffekt och behållna extremvärden har betydligt bättre förklarings-

grad än det övriga modellerna. Formellt har justerat R-squarevärdet inte någon tolkning men 0,108 kan 

förenklat betyda att 10,8 procent av variationen i y-variabeln (utbetalningar) kan förklaras av 

variationen i x-variablerna. Detta är ett relativt lågt värde. Det beror troligen på att modellen saknar 

några viktiga förklaringsvariabler. Speciellt saknas en variabel som beskriver olyckans allvar, t.ex. kan 

en kollision innebära allt mellan en förlisning och lite repor på skrovet. Eftersom justerade R-square 



22  VTI notat 32-2015 

används istället för R-square finns det inte någon risk för att antalet förklaringsvariabler felaktigt 

driver upp värdet.  

Eftersom modellen ska användas till prediktioner är förklaringsvärdet viktigare än signifikansen. Även 

om en variabel inte är signifikant skild från noll innehåller dess koefficientvärde mer information än 

om man antar att värdet är noll, vilket alternativet skulle vara. Vi kommer därför att tillämpa alla 

koefficientvärden i värderingen, oavsett om de är signifikanta eller inte.   

I Ekvation 3 till 9 presenteras kostnaderna för samtliga olyckstyper, dessa baseras på resultaten i 

Modell 2a.  

För kollision: 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 =
(1 557 000 +  100 000 ∗  Å𝑙𝑑𝑒𝑟 –  10 ∗  𝐺𝑇 +  156 000 +  110 ∗  𝐺𝑇)

0,7
 

(3) 

Vilket kan förenklas till: 

Kostnad = (1 712 000 + 100 000 ∗ Å𝑙𝑑𝑒𝑟 + 100 ∗ 𝐺𝑇) ∗ 1,43 (4) 

För kontakt: 

Kostnad = (325 000 + 100 000 ∗ Å𝑙𝑑𝑒𝑟 + 5 ∗ 𝐺𝑇) ∗ 1,43 (5) 

För brand eller explosion: 

Kostnad = (−8 217 000 + 100 000 ∗ Å𝑙𝑑𝑒𝑟 + 1047 ∗ 𝐺𝑇) ∗ 1,43 (6) 

Negativa värden bör tolkas som att ingen kostnad uppstått.  

För grundstötning: 

Kostnad = (−94 000 + 100 000 ∗ Å𝑙𝑑𝑒𝑟 + 111 ∗ 𝐺𝑇) ∗ 1,43 (7) 

För hårt väder: 

Kostnad = (568 000 + 100 000 ∗ Å𝑙𝑑𝑒𝑟 + 4 ∗ 𝐺𝑇) ∗ 1,43 (8) 

För maskin eller utrustning: 

Kostnad = (787 000 + 100 000 ∗ Å𝑙𝑑𝑒𝑟 + 9 ∗ 𝐺𝑇) ∗ 1,43 (9) 

För övrig kaskoskada: 

Kostnad = (1 556 000 + 100 000 ∗ Å𝑙𝑑𝑒𝑟 − 10 ∗ 𝐺𝑇) ∗ 1,43 (10) 

 

Fartygsskador – tillämpning i Sverige 

Som tidigare konstaterats är fartygen betydligt större i The Swedish Clubs olycksdatabas än i 

Transportstyrelsens. Av olycksfartygen i Transportstyrelsens databas är det 77 procent som har en 

bruttodräktighet under 3 000, motsvarande i The Swedish Clubs databas är 3 procent. Anledningen är 

att The Swedish Club huvudsakligen försäkrar större fartyg och att de mindre fartygen använder sig av 

”vanliga” försäkringsbolag. Konsekvensen är att de värden som togs fram i föregående sektion inte 

bör tillämpas på fartyg under 3 000 GT. Att större fartyg är överrepresenterade i The Swedish Clubs 
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databas har ingen negativ påverkan på estimaten för dessa fartyg. Det behövs dock motsvarande 

analyser för fartygen under 3 000 GT. 

Tabell 10. Jämförelse mellan fartygsstorlek i Transportstyrelsens och The Swedish Clubs  

olycksdatabaser. 

Brutto-
dräktighet 

Antal 
Transport-

styrelsen 

Antal 
Swedish 

Club 

Andel 
Transport-

styrelsen 

Andel 
Swedish 

Club 

0 - 19 304 0 9% 0% 

20 - 99 698 0 21% 0% 

100 - 499 944 2 28% 0% 

500 - 2999 613 60 19% 3% 

3000 - 9999 395 392 12% 22% 

10000 - 
49999 

332 920 10% 53% 

50000 -  27 369 1% 21% 

Totalt 3 313 1 743 100% 100% 

 

Tabell 11. Jämförelse av olyckstyper i Transportstyrelsens och The Swedish Clubs olycksdatabaser. 

Olyckstyp 

Antal 
Transport-

styrelsen 

Antal 
Swedish 

Club 

Andel 
Transport-

styrelsen 

Andel 
Swedish 

Club 

Brand 293 34 9% 2% 

Grundstötning 1 415 173 43% 10% 

Kontakt 394 283 12% 16% 

Kollision  676 212 20% 12% 

Maskinhaveri 535 830 16% 48% 

Hårt väder - 43 - 2% 

Övrig kasko - 168 - 10% 

Totalt 3 313 1 743 100% 100% 

 

I Transportstyrelsens databas förekommer antagligen olyckor som inte orsakat någon ekonomisk 

betydande skada. Motsvarande olyckor finns inte med i The Swedish Clubs databas eftersom det inte 

blir ett ärende för ett försäkringsbolag om det inte skett någon ekonomisk skada. I tillämpningen av 

schablonvärdena bör man därför försöka sortera bort de olyckor som inte ger upphov till någon 

betydande fartygsskadekostnad. I Transportstyrelsens databas finns det en indelning av olyckans allvar 

som möjligtvis skulle kunna användas för att sortera bort de minst allvarliga olyckorna. Men det är 

oklart exakt vad allvarsvariabeln mäter.  

Utöver detta värderar Sveriges Hamnar kostnaden för skador på kajer i samband med förtöjning till ca 

12 miljoner kronor per år. Det gäller framförallt skador på fenderpaket, pelare och kassuner, men även 

påkörning av utrustning på kajen, kranar etc. Det finns även ett mörkertal med skador från fartygets 

bulb under vattenytan, som upptäcks först vid dykbesiktning.4 

                                                      

4 Anders Klingström, Transportföretagen, 2015-12-01. 
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2.3. Utsläppskostnader 

En betydande aspekt av olyckor inom sjöfarten är utsläpp av olja, kemikalier och farligt gods. 

Påverkan på miljön kan vara katastrofal. Även den ekonomiska kostnaden kan bli mycket omfattande. 

Som en konsekvens av olyckan på oljeplattformen Deepwater Horizon har BP hittills fått betala 18,7 

miljarder USD i ersättning och skadestånd. En olycka av den omfattningen kommer inte att inträffa i 

svenska vatten av det enkla skälet att vi inte har någon offshoreindustri, men mindre olyckor kan ske. I 

denna sektion kommer vi att uppskatta kostnaden av oljeutsläpp till sjöss. Det kan även förekomma 

utsläpp av andra ämnen än olja som kan ge upphov till betydande kostnader men dessa är så pass 

ovanliga att det inte är möjligt att uppskatta deras kostnad. Även de sju studierna om Östersjöområdet 

som genomfördes inom ramen för EU-projektet EfficienSea beaktar enbart oljeutsläpp, se Ellis m.fl. 

(2012).  

Oljeutsläpp – metod och värdering 

För att ta reda på kostnaden för oljeutsläpp har vi använt oss av samma metod som Christos A. 

Kontovas (2010). Vi använder data från The International Oil Pollution Compensation Funds 

(IOPCF) i vår regressionsanalys. IOPCF består av två fonder, 1971-fonden och 1992-fonden, och 

ersätter skador som uppstått i samband med oljespill när kostnaden överstiger rederiets 

försäkringsbolags ersättningstak.   

Fördelen med att använda IOPCF-databasen är att fonden används för att kompensera alla parter som 

lider ekonomiska skador av ett oljeutsläpp. IOPCF ersätter skador i följande kategorier: 

 uppstädning 

 förebyggande åtgärder 

 fiskerelaterade skador 

 turistrelaterade skador 

 jordbruksrelaterade skador 

 övrig förlust av inkomst  

 övrig skada på egendom 

 miljöskador. 

Det ska poängteras att den från IOPCF utbetalda summan inte är densamma som den totala kostnad 

som har uppstått vid utsläppet. IOPCF betalar ut ersättning efter att ha förhandlat fram dess storlek 

med motparten. De som inte lämnar in anspråk blir av naturliga skäl inte ersatta och ersättningen till 

de som lämnar in anspråk täcker inte nödvändigtvis hela kostnaden som uppstått. Ofta bestäms 

utbetalningens storlek i förhandlingar mellan IOPC-fonden och den drabbade utanför domstol.    

Ett problem är också att miljöskador inte nödvändigtvis ger ekonomiska förluster här och nu, vilket 

gör att till exempel skador på ekosystem med mera kan vara svåra att uppskatta.   

IOPC-fondens databas innehåller endast utsläpp av olja. Andra typer av utsläpp kan ha betydligt högre 

eller lägre skadekostnader. Till exempel diesel, som löser sig i vatten, är betydligt svårare att bekämpa 

än olja. Uträkningarna som presenteras ska därför tolkas som uppstädningskostnader för olja. 

IOPC-fonden täcker enbart skador när kostnaden överstiger fartygets och rederiets ansvarsförsäkring. 

Ansvarsförsäkringarna kan variera betydligt i omfattning, från några hundra tusen kronor till 

hundratals miljoner. På senare år har det skett en viss konvergens mot ansvarsförsäkringar på 3–4,5 

miljoner Special Drawing Rights (SDR), ungefär 36–55 miljoner kronor. Detta innebär att urvalet är 

något snedvridet mot mer kostsamma olyckor eftersom de mindre olyckorna som täckt av rederiets 

försäkringsbolag inte rapporteras till IOPC-fonden. 

Det finns också en övre gräns för hur stor ersättningen från IOPCF kan bli. Den är satt till 203 

miljoner SDR – ungefär 2,3 miljarder kronor - för 1992-fonden. Den övre gränsen kan dock öka till 
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750 miljoner SDR genom en tilläggsfond. 1971-fonden har en max kompensation på 60 miljoner SDR 

(cirka 679 miljoner kronor i okt 2015 växelkurs). Detta kan innebära att vi underskattar den totala 

samhällsekonomiska kostnaden för de största olyckorna. Det är dock bara några enstaka observationer 

från 1971-fonden som eventuellt påverkas. Detta bedöms inte innebära någon betydande 

underskattning i regressionsanalysen.  

Sedan fondens start 1971 tills idag har IOPCF gjort 149 utbetalningar för oljeutsläpp. Av dessa har sex 

stycken skett i svenska vatten. Från den ursprungliga datasammansättningen har ofullständiga 

observationer, där mängd utsläpp inte varit känd eller där fonden inte användes för att kompensera 

kostnaden för utsläppet (vanligtvis för att fartygets försäkringsbolag täcker hela kostnaden) rensats 

bort. Det totala datasetet som är kvar består av 79 utsläpp (se Tabell 12). Kostnaden är summan av 

IOPCF:s utbetalning och rederiets självrisk, som är angivna i de valutor som utbetalningarna skedde i. 

Kostnaderna har växlats till svenska kronor med de växelkurser som gällde olycksåret. Efter det har 

kostnaden justerats till dagens penningvärde med KPI.  

Vi gör en regressionsanalys som beskriver hur mängden utsläpp påverkar kostnaden för utsläppen. 

Med logaritmerade värden för både den beroende och den oberoende variabeln räknas elasticiteten 

mellan variablerna ut. 𝛽-koefficienten ska därför tolkas som hur många procent totalkostnaden för 

utsläppet påverkas av en procents ökning av utsläppta ton olja. Modellen låter också sambandet mellan 

kostnaden och utsläppets storlek att vara icke-linjärt. Detta stämmer med intuitionen då ett dubbelt så 

stort utsläpp inte rimligtvis har en dubbelt så stor kostnad. 

ln 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = ln 𝐶 + 𝛽 ln 𝑇𝑜𝑛𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 (11) 

Två modeller uppskattas och presenteras i Tabell 12. Den ena linjär och den andra i logaritmisk form. 

Den linjära modellen (1) har betydligt lägre förklaringsgrad än den logaritmiska. Det antyder att det 

finns ett icke-linjärt samband mellan utsläppets omfattning och kostnaden. Modell 2 med logaritmiska 

värden är den huvudsakliga modellen dels på grund av det högre förklaringsvärdet och dels på grund 

av att den linjära modellen har en mycket hög konstant som gör den olämplig att tillämpa. Modell 2 

kan förklara cirka 70 procent av den totala variationen i den logaritmiska totalkostnaden med 

utsläppets storlek.  

Tabell 12. Resultat från regression där naturliga logaritmen av ton utsläppt olja beskriver naturliga 

logaritmen av summa SEK som betalats ut som kompensation inklusive självrisk. 

 (1) (2) 

Variabler SEK ln(SEK) 

ln(ton) - 0,645*** 

ton 13 074*** - 

Konstant 75 200 000*** 13,42*** 

Observatione
r 

79 79 

Adj.R-
squared 

0,494 0,698 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Från modell 2 kan vi ta ut funktionen för totalkostnaden, som är:  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = exp 13,42 ∗ 𝑇𝑜𝑛𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝0,645. (12) 

Detta kan förenklas till: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 673 000 ∗ 𝑇𝑜𝑛𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝0,645. (13) 
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Från Ekvation 10 kan vi se att ett ton utsläppt olja i modellen uppskattas kosta cirka 673 000 kr. 

Ekvationen visar att kostnaden per ton är avtagande, vilket syns i Figur 2. När antalet utsläppta ton 

ökar med en procent ökar kostnaden med 0,645 %.   

 

Figur 2. Visualisering av ekvation 9. Estimerad kostnad per ton utsläppt olja. 

 

Oljeutsläpp – tillämpning 

I Transportstyrelsens databas finns 113 utsläpp av olja registrerade sedan 1985, vilket resulterat i 

1 735 ton utsläppt olja. Enligt vår modell innebär det en kostnad på en kvarts miljard kronor. Vilken 

typ av olja utsläppet bestod av framkommer inte av statistiken men låt oss anta att samtliga utsläpp var 

vanlig olja. Sjöfartssektorn har på senare år blivit betydligt bättre på att förhindra oljespill. Mellan 

2008 och 2014 skedde det enligt statistiken inte något betydande oljespill i Sverige. Om oljeutsläppen 

fortsätter att vara små och sällsynta i framtiden har de ingen ekonomisk betydelse i samhällsekono-

miska kalkyler. Anledningen till att den totala kostnaden för oljeutsläpp är så pass låg är troligen ett 

resultat av ett långvarigt säkerhetsarbete från branschen och myndigheter. Om säkerhetsambitionen 

skulle sänkas är det möjligt att oljeutsläpp åter blir en betydande kostnad. Säkerhetsarbetet innebär i 

sig en kostnad men den värderas inte i denna studie.   
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Figur 3. Antal ton olja utsläppt i Svenska vatten per år mellan 1985 och 2014. 

De oljeutsläpp som skett i Sverige är betydligt mindre än de som finns i IOPC-fondens databas. 

Medelstorleken på ett utsläpp i Transportstyrelsens databas är 15 ton jämfört med 5 023 ton i IOPC-

fondens databas. Detta utgör dock ett mindre problem för oljeutsläpp än motsvarande problem för 

fartygsskador.     

Tabell 13. Deskriptiv statistik baserat på data från Transportstyrelsen och IOPC-fonden. 

 Medelvärde Median Min Max Summa Antal 

Antal ton (TS) 
(Transportstyrelsen)  

15 0.35 0,1 340 1735 113 

Kostnad i SEK (TS) 2 200 000 342 000 35 000 28 900 000 251 000 000 113 

Antal ton (IOPC) 5 023 124 0,1 84 000 396846 79 

Kostnad i SEK 
(IOPC) 

141 000 
000 

18 000 
000 

166 000 1 510 000 
000 

10 110 000 
000 

79 
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3. Sannolikheter för sjöfartsolyckor samt samhällsekonomiska 
analyser 

För att kunna använda de i kapitel 2 rekommenderade kostnaderna för personskador, fartygsskador 

och utsläppsskador på ett systematiskt sätt i samhällsekonomiska analyser krävs (a) information om 

sannolikheter för att vissa typer av olyckor (med vissa typer av fartyg) inträffar och (b) information 

om skadornas typ och omfång. Hänsyn bör tas till områdesspecifika förutsättningar, exempelvis om 

åtgärder avser öppen sjö, skärgård, farleder eller hamnar. Därutöver behövs effektsamband som 

beskriver hur förändrade förutsättningar i omvärlden eller planerade åtgärder påverkar (a) 

sannolikheterna för att vissa typer av olyckor inträffar och (b) skadornas typ och omfattning.  

Det finns ingen lång tradition av kvantitativa beräkningar av sannolikheter för olika typer av sjöfarts-

olyckor och deras kostnader. I många fall har expertbedömningar använts. Nedan ges några exempel 

på hur sannolikheter för sjöolyckor och deras kostnader har skattats och hur dessa har använts i 

samhällsekonomiska analyser.  

IMO:s Formal Safety Assessment approach (FSA) 

År 2002 införde den internationella sjöfartsorganisationen IMO Formal Safety Assessment ansatsen 

(FSA), IMO (2002). Målsättningen var att tillhandahålla en rationell och systematisk metod för att 

uppskatta sannolikheter för sjöfartsolyckor och genomföra kostnadsnyttoanalyser för åtgärder som 

IMO kan genomföra på området.5 Som Figur 4 visar består FSA av fem steg  

1. Identifiering av risker. Samtliga relevanta olycksscenarier med möjliga orsaker och 

konsekvenser (Hazard Identification).  

2. Bedömning av risker. Frekvenser/sannolikheter och konsekvenser av de identifierade riskerna 

(Risk Assessment).  

3. Möjligheter att styra och reducera identifierade risker (Risk Control Options). 

4. Bedömning av kostnadseffektiviteten/nyttan av åtgärderna (Cost benefit Assessment). 

5. Rekommendationer till beslutsfattare givet informationen ovan (Decision Making 

Recommendations). 

                                                      

5 FSA är särskilt relevant för regleringar som kan leda till stora administrativa bördor eller kostnader för 

sjöfartssektorn. Ansatsen kan även användas i situationer där det finns behov att reducera olycksrisken men där 

det är relativt oklart vad som skulle behöva göras.  
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Figur 4. Fem steg i FSA-ansatsen. Källa: IMO (2002). 

 

När det gäller Steg 2 Risk Assessment går FSA förenklat ut på att beräkna risken som produkten av 

sannolikheten (Frequency) och konsekvensen (Consequence) av en olycka. Om sannolikheten för en 

olycka är hög men konsekvenserna begränsade är risken som är associerad med denna olycka låg. 

Databaser som innehåller information över olyckor och tillbud används för att beskriva sannolikheter/ 

frekvenser för olika typer av olyckor per fartyg och år. Om dessa data inte finns kan simuleringar och 

expertbedömningar användas.  

Säkerhetsåtgärder för containerfartyg  

FSA användes bl.a. för att skatta risknivån och evaluera olika säkerhetsåtgärder för containerfartyg 

som seglar i samtliga hav, (IMO 2007a). Undersökningen kom fram till att riskerna för användningen 

av containerfartyg ligger på en acceptabel nivå givet kostnaderna för att minska olycksrisken 

ytterligare. Användningen av AIS integrerat med radar och styrsystem beräknas vara tillräckliga och 

kostnadseffektiva lösningar. Studien omfattar 3 875 containerfartyg (med minst 100 GT) och 1 582 

olyckor under perioden 1993–2004. Som olycksdatabas används Lloyd Maritime Information Unit:s 

data.   

Tabell 14 visar hur olyckorna fördelar sig på olika typer. I Transportstyrelsens olycksdatsbas (se 

Tabell 1) är kollisioner, grundstötningar och maskinhaverier de vanligaste olyckstyperna. Andelen 

grundstötningar är dock högre i svenskt vatten och andelen kollisioner och maskinhaverier lägre. Det 

framgår också att ca 20 procent var allvarliga olyckor och att ca 10 procent orsakades av extremt 

väder. Olyckssannolikheterna/frekvenserna är beräknade för samtliga fartyg och åren 1993–2004.  
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Tabell 14. Registrerade olyckor med containerfartyg 1993–2004 och olycksfrekvens per fartyg och år 

för olika olyckskategorier. Källa: IMO 2007(a). 

Olyckstyp 
Totalt 
antal 

olyckor  

Allvarliga 
olyckor 

Olyckor i samband 
med hårt väder 

Olycksfrekvens (per 
containerfartyg och år) 

Kollision 493 78 34 1,61 * 10-2 

Kontakt 112 15 12 3,65 * 10-3 

Grundstötning 210 64 17 6,84 * 10-3 

Brand/explosion 109 44 1 3,55 * 10-3 

Maskinhaveri 395 108 5 1,29 * 10-2 

Skrovskador 39 6 13 1,27 * 10-3 

Strandade 2 2 1 6,52 * 10-5 

Övrigt 222 10 67 7,24 * 10-5 

Summa 1 582 327 150 5,16 * 10-2 

 

Sannolikheter för dödsfall, saknade besättningsmedlemmarna, händelser kopplade till föroreningar och 

förlorade container beräknas per olyckskategori. Enligt Lloyds databas bidrar brand och explosioner 

mest till dödsfall. De övriga händelserna antas vara underrapporterade. Föroreningar kopplas dock 

främst till kollisioner, grundstötningar och övrigt. Förlorade container till skrovskador, kollisioner och 

övrigt.  

Utbyggandet av farleden till Gävle  

FSA har  även använts i nationella projekt. FSA tillämpades t ex i den samhällsekonomiska analysen 

för utbyggnaden av farleden i Gävle, se Swahn (2009)6 och Lundkvist (2011). Åtgärderna som utreds 

syftar till att höja säkerheten i farleden till den nivå som ställs i de internationella PIANC-rekommen-

dationerna7. Samtidigt ställs frågan om det är möjligt för större fartyg att angöra Gävle hamn utan 

restriktioner och med fullt utnyttjande av sin lastförmåga. Sjöfartsverket har genomfört en riskanalys 

för att kvantifiera säkerhetsvinsterna. Inom ramen för denna analys bedömde lotsar sannolikheten för 

navigationsolyckor (per passage) för olika farledsalternativ och fartygstyper. Kalibreringen av 

sannolikheten gjordes med trafikdata och olycksstatistik för tre olika trafikscenarier. Olyckskonse-

kvenserna bedömdes genom att utgå ifrån hur vanligt förkommande olika olyckstyper är i 

Transportstyrelsens olycksstatistik. Vissa justeringar gjordes för att ta hänsyn till områdesspecifika 

beskaffenheter. Utbyggnaden av inseglingen till Gävle hamn och åtgärderna i hamnen för att kunna ta 

emot större fartyg bedömdes vara samhällsekonomiskt lönsamma i scenarierna med förväntad och 

lägre tillväxt, dock inte med nolltillväxt. 

Riskvärdering av sjötrafikinformation 

Sjöfartsverkets riskvärdering av sjötrafikinformation gjordes i stora drag i enlighet med FSA, 

(Lundkvist, 2010). Rapporten ger en bra överblick över hur ansatsen är uppbyggd och kan användas.  

Sju studier inom Östersjöområdet  

EU-projektet EfficienSea sammanställer sju studier inom Östersjöområdet som använder FSA för att 

analysera åtgärder som minskar risken för kollisioner och grundstötningar, se Ellis et al. (2012). 

                                                      

6 Se sammanfattning i (Vierth, et al., 2015). 

7 PIANC, Permanent International Association of Navigational Congresses. 
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Studierna avser följande områden: Danska farvatten, Finska viken, Öresund, runt Bornholm, Norska 

kusten, runt Åland och Kattegatt. Författarna betonar att det är viktigt för alla studier att beakta de 

många osäkerheterna med metoden och datakvalitet.  

Beräkning av olyckssannolikheter baserade på historiska data    

Som i IMO:s studie av säkerhetsåtgärder för containerfartyg är det närliggande att beräkna sannolik-

heter för olyckor genom att relatera antalet rapporterade olyckor (av en viss typ) i ett geografiskt 

avgränsat sjöfartsområde under en viss tidsperiod till ett exponeringsmått. Med hänsyn till att antalet 

olyckor vanligtvis är begränsat och slumpfaktorer kan ha stor inverkan är det inte självklart att det är 

möjligt att använda skattningar från ett område i ett annat område.  

Godsfartyg som går längs Norges kust  

Nævestad et al. (2014) använder data för perioden 2003–2012 för att beräkna sannolikheter för olyckor 

med norskopererade godsfartyg, som går under norsk respektive utländsk flagg, längs Norges kust. 

Olyckssannolikheterna beräknas för olika stora skador (lindriga/inga skador respektive allvarliga 

skador inkl. dödskador), sannolikheterna multipliceras dock inte med kostnaderna som uppstår i 

samband med olyckan. Uppgifter om antalet och typ av olyckor och tillbud hämtas från 

Sjøfartsdirektoratets databas. Som exponeringsmått används ton transporterat gods (baserat på 

hamnstatistik) och fartygskilometer (baserat på Kystverkets AIS-databas). 

Tabell 15 visar att antalet olyckor med lindriga/inga skador har ökat mellan 2003 och 2012 medan 

antalet allvarliga olyckor har minskat under samma period. Ökningen av antalet olyckor med 

lindriga/inga skador förklaras, som i Sverige främst, av att denna typ av olyckor rapporteras i större 

grad.  

Tabell 15. Antal olyckor per miljoner ton lastat/lossat gods. Norskregistrerade godsfartyg 2003, 2007, 

2012. Källa: Nævestad et al (2014). 

 2003 2007 2012 

Samtliga olyckor  0,69 0,77 1,75 

Varav allvarliga skador och 
dödsfall 

0,25 0,14 0,03 

Varav i lindriga/inga skador  0,34 0,48 1,42 

Varav okända skador, Övrigt 0,10 0,15 0,30 

 

En central fråga i studien var om sannolikheten för olyckor är högre för utländska än för norska fartyg. 

Datamaterialet var dock inte tillräckligt bra för att kunna ge svar på frågan. Ett problem är att olyckor 

med utlandsregistrerade fartyg i vissa fall rapporteras i landet från det rederiet bedriver sin verksamhet 

och inte i landet där olyckan sker och i vissa fall att de inte rapporteras alls. 

Lotsplikt på Vänern 

I Sverige användes olycksfrekvenser baserade på historiska data i den samhällsekonomiska analysen 

av en lättnad i lotsplikten för godstransportfartygen på Vänern, Swahn (2013). Frågeställningen är om 

det är samhällsekonomiskt motiverat att ta bort eller förändra lotsplikten på Vänern. Lotspliktens 

effekt på navigationssäkerheten (antal grundstötningar och kollisioner per år) beräknas genom att 

jämföra navigationssäkerheten med respektive utan lotsplikt i farlederna till ett antal svenska hamnar. 

Som exponeringsmått användes antalet anlöp i farlederna. Avskaffandet av lotsplikten beräknades ge 

en samhällsekonomisk vinst på ca 12 miljoner kronor. En samhällsekonomiskt optimal lotsplikt 

innebär dock sannolikt en viss lotsplikt även i framtiden.  
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Metod att beräkna sannolikheter för grundstötningar och kollisioner 

Metoden för att beräkna sannolikheter för huvudsakligen grundstötningar och kollisioner genom att 

multiplicera orsakssannolikheter med olyckskandidater (fartyg) i ett geografiskt område utvecklades 

av Fuji et al. (1971, 1974) och MacDuff (1974). Ansatsen går ut på att det finns ett antal olycks-

kandidater som genom att använda en antagen eller i förväg bestämd geografisk fördelning av 

sjötrafiken, förväntas att navigera i blindo i farvattnet. För dessa fartyg beräknas sannolikheten för 

grundstötningar och kollisioner som produkt av olyckskandidater och den betingade sannolikheten att 

fartygets kapten inte genomför manöver för att undvika olyckor. Metoden har används och vidare-

utvecklats8 till beräkningsverktyget IWRAP.  

Broarna över Sognefjorden  

Fujis metod användes i Rambölls (2013) analys av fartygskollisioner till följd av utformningen av 

broarna över Sognefjorden i Norge. Analysen genomfördes i samband med förbättringen av vägen E39 

mellan Kristiansand och Trondheim. Ramböll har tagit fram en fartygskollisionsmodell där brons 

geometri, geografi, väder, mänskliga fel med mera påverkar sannolikheter för olyckor och deras 

konsekvenser. AIS-trafikdata används för att beskriva fartygsrörelserna; för att kunna använda dessa 

data i modellen läggs fartyg av olika storlek ut på olika rutter.  

Säkerhet i Kattegatt  

Fujis metod användes även för att analysera effekten av att separera den hårt trafikerade rutten genom 

Öresund genom att låta delar gå på en rutt närmare det svenska fastlandet, SSPA (2011). AIS-data för 

2007 används. Resultaten indikerar att sannolikheten för fartygskollisioner kan reduceras om trafiken 

separeras som antagits i det fiktiva exemplet. Å andra sidan beräknas kollisioner i större grad ske 

närmare den svenska kusten, dessutom beräknas sannolikheten för grundstötningar öka. Författarna 

understryker att mer detaljerade förslag och ingående analyser av olycksstatistiken krävs för att kunna 

göra djupare analyser. De anser att det finns metoder för att studera konsekvenserna av att olyckor sker 

närmare kusten men att övergången från bunkerolja till bränslen som MGO or LNG9 till följd av 

hårdare föreskrifter avseende emissioner kan påverka typ och omfattning av skadorna som uppstår i 

samband med olyckan.   

Metoden användes även för att jämföra sannolikheter/risker för grundstötningar och kollisioner på 

dagens rutter genom Kattegatt med sannolikheterna/riskerna på optimerade rutter. De optimerade 

rutterna är framtagna med hjälp av mjukvaran Monalisa och i många fall rakare och kortare än dagens 

rutter, se SSPA (2014).  

Ansats för att beräkna sannolikheter och skadeomfånget för kollisioner och grundstötningar 

I Norge har företaget Safetec (2012) på uppdrag av Kystverket beräknat sannolikheter/frekvenser och 

skadeomfånget till följd av kollisioner och grundstötningar. Skadeomfånget uttrycks i antalet ton skadat 

stål. Sannolikheter för kollisioner och grundstötningar beräknas genom att modellera trafiken före och 

efter åtgärder i farleden. Sannolikheten för kollisioner beror också på om fartyget träffar eller blir träffat 

av ett annat fartyg. Kostnaderna vid kollisioner och grundstötningar beräknas för olika typer av fartyg 

och aggregerat. Det är inte klart för oss om frekvensen av händelser tar hänsyn till den totala trafiken i 

området (och därmed kan tolkas direkt som sannolikhet för olyckor). Pedersen et al. (2012) använder 

Safetec:s ansats för att uppskatta hur sannolikheten/risken för grundstötningar och mötesolyckor 

påverkas i kostnadsnyttoanalysen för olika åtgärder i Myre fiskerihamn.  

                                                      

8 Ytterligare exempel för vidareutvecklingar finns i Friis-Hansen & Simonsen (2002) och Jeong et al. (2012). 

Hänninen & Kujala använder metoden för att studera sannolikheter för kollisioner i Finska viken.  

9MGO = marine gas oil, LNG = liquefied natural gas. 
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4. Slutsatser 

Vår studie syftar till att ta fram kostnadsskattningar för personskador, fartygsskador och oljeutsläpps-

skador för sjöfartsolyckor som sker med yrkesfartyg i svenska vatten. Målsättningen är att använda 

värdena på längre sikt i samhällsekonomiska analyser på sjöfartsområdet i Sverige, som analyser av 

förändrade regelverk och investeringar. Möjligheten att generalisera resultaten till andra farvatten än 

svenska undersöks inte specifikt men bör vara relativt goda.  

Värdering av personskador  

Vi föreslår att ASEK:s rekommendationer för dödsfall och skadade inom landtrafikslagen (se Tabell 

16) även tillämpas inom sjöfarten. Värderingen av dödsfall stämmer väl överens med IMO:s 

rekommendation. Med drygt 100 olycksrelaterade dödsfall inom yrkessjöfarten sedan 1985 uppgår 

kostnaden till 2,3 miljarder kronor. Under samma period har 430 personskador rapporterats till 

Transportstyrelsen, beroende på om dessa är lindriga eller svåra skador uppgår kostnaden för skadade 

till någonstans mellan 63 miljoner och ca 1,6 miljarder kronor. Det är därför viktigt att veta 

fördelningen mellan lindrigt och svårt skadade när värdena ska tillämpas.  

Tabell 16. Olycksvärdering, kronor (i 2010 års penningvärde) per skadad eller dödad i trafiken. Källa 

Trafikverket (2015). 

 Värdering, 
2010 

Dödsfall 22 328 000 

Svårt skadad 3 706 000 

Lindrigt 
skadad 

146 000 

Värdering av fartygsskador  

I Transportstyrelsens olycksdatabas finns 3 313 inrapporterade fartygsskador sedan 1985. Av fartygen 

som åsamkas skador har 77 procent en lägre bruttodräktighet än 3 000 GT, vilket innebär att vår 

modell med data från The Swedish Club inte med säkerhet kan uppskatta deras kostnad. För detta 

behövs ytterligare studier med försäkringsdata från andra bolag. Vi har varit i kontakt med ett antal 

försäkringsbolag som varit något skeptiska till att dela med sig av sina databaser eftersom det skulle 

krävas extra arbete för att få ut data. 

Det finns en betydande variation i skadornas omfattning vilket gör det svårare att skatta en modell med 

hög förklaringsgrad. Därmed bör användare av dessa kostnadsuppskattningar vara medvetna om att 

det finns en betydande felmarginal för den enskilda olyckans värdering. Värdena bör ses som 

genomsnitt för ett stort antal olyckor. Men förhoppningsvis bör modellen ge en relativt god bild när 

den tillämpas på flertalet olyckor. Många av de fartygsrelaterade olyckor som finns registrerade hos 

Transportstyrelsen gav troligen inte upphov till någon kostnad över huvud taget, dessa olyckor bör 

sorteras bort från urvalet innan värdena tillämpas. Eftersom en stor del av den totala kostnaden för 

fartygsskador kommer från några få olyckor kommer modellen sannolikt överskatta kostnaden av små 

olyckor och underskatta kostnaden för stora olyckor.  

För fartyg över 3 000 GT rekommenderar vi följande kostnadsfunktioner för kollisioner, kontakt, 

brand/explosion, grundstötningar, hårt väder, maskin/utrustning respektive övriga kaskoskador. 

Kostnaderna anges i kronor per olycka uppdelat efter olyckstyp.  

Kollision: (1 712 000 + 100 000 ∗ 𝐹𝑎𝑟𝑡𝑦𝑔𝑒𝑡𝑠 å𝑙𝑑𝑒𝑟 + 100 ∗ 𝐹𝑎𝑟𝑡𝑦𝑔𝑒𝑡𝑠 𝐺𝑇) ∗ 1,43 

Kontakt: (325 000 + 100 000 ∗ 𝐹𝑎𝑟𝑡𝑦𝑔𝑒𝑡𝑠 å𝑙𝑑𝑒𝑟 + 5 ∗ 𝐹𝑎𝑟𝑡𝑦𝑔𝑒𝑡𝑠 𝐺𝑇) ∗ 1,43 
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Brand/explosion: (−8 217 000 + 100 000 ∗ 𝐹𝑎𝑟𝑡𝑦𝑔𝑒𝑡𝑠 å𝑙𝑑𝑒𝑟 + 1047 ∗ 𝐹𝑎𝑟𝑡𝑦𝑔𝑒𝑡𝑠 𝐺𝑇) ∗ 1,43 

Grundstötning: (−94 000 + 100 000 ∗ 𝐹𝑎𝑟𝑡𝑦𝑔𝑒𝑡𝑠 å𝑙𝑑𝑒𝑟 + 111 ∗ 𝐹𝑎𝑟𝑡𝑦𝑔𝑒𝑡𝑠 𝐺𝑇) ∗ 1,43 

Hårt väder: (568 000 + 100 000 ∗ 𝐹𝑎𝑟𝑡𝑦𝑔𝑒𝑡𝑠 å𝑙𝑑𝑒𝑟 + 4 ∗ 𝐹𝑎𝑟𝑡𝑦𝑔𝑒𝑡𝑠 𝐺𝑇) ∗ 1,43 

Maskin/utrustning: (787 000 + 100 000 ∗ 𝐹𝑎𝑟𝑡𝑦𝑔𝑒𝑡𝑠 å𝑙𝑑𝑒𝑟 + 9 ∗ 𝐹𝑎𝑟𝑡𝑦𝑔𝑒𝑡𝑠 𝐺𝑇) ∗ 1,43 

Övrig kaskoskada: (1 556 000 + 100 000 ∗ 𝐹𝑎𝑟𝑡𝑦𝑔𝑒𝑡𝑠 å𝑙𝑑𝑒𝑟 − 10 ∗ 𝐹𝑎𝑟𝑡𝑦𝑔𝑒𝑡𝑠 𝐺𝑇) ∗ 1,43 

På grund av modellens begränsning till fartyg större än 3 000 GT och att vissa olyckor i 

Transportstyrelsens databas troligen inte gav upphov till någon kostnad, är det inte möjligt att 

summera en totalkostnad för alla fartygsskador sedan 1985. 

Värdering av utsläppsskador 

Det sker allt färre och allt mindre oljeutsläpp i Sverige. Under de senaste åren har det i princip inte 

skett något betydande oljeutsläpp. Den totala kostnaden för alla kända oljeutsläpp i Sverige sedan 

1985 uppgår till en kvart miljard kronor. Därmed är det mindre viktigt att ta oljeutsläpp i åtanke vid 

samhällsekonomiska analyser än person- och fartygsskador. 

Vi har koncentrerat oss på värderingen av oljeutsläppsskador, som är de vanligast förekommande 

utsläppsskador. Sedan 1985 har det bara skett 14 utsläpp med annat än olja i svenska vatten. Dessa är 

så pass få att de inte är nödvändiga eller möjliga att värdera. Det är inte heller möjligt att värdera 

kostnaden som skulle uppstå av utsläpp under specifika förutsättningar, såsom i en vattentäkt. Utifrån 

data från The International Oil Pollution Compensation Funds (IOPCF) har vi skattat följande 

kostnadsfunktion för oljeutsläpp.   

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑜𝑙𝑗𝑒𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 = 673 000 ∗ 𝑇𝑜𝑛𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝0,645.  

Ur ekvationen framgår att ett ton utsläppt olja uppskattas kosta ca 673 000 kronor. Kostnaden per ton 

är avtagande, när antalet utsläppta ton ökar med 1 % ökar kostnaden med 0,645 %. De schablonvärden 

som tas fram bör ses som genomsnittliga kostnader för olyckor. En enskild olycka kan alltid kosta mer 

eller mindre än våra uppskattningar visar. Värderingen av oljeutsläpp är mer pålitlig än värderingen av 

fartygsskador. Utsläppets kostnad beror inte på fartygets storlek eller typ. Däremot kan sannolikheten 

för en olycka påverkas av dessa faktorer. 

Uppskattning av olyckornas sannolikheter och typ och omfattning av skador 

I studien ligger fokus på att ta fram kostnader för olika typer av skador. Vi inkluderar dock en 

diskussion kring metoderna och möjligheterna att beräkna sannolikheter för olika typer av olyckor och 

typ av skador som uppstår. Men någon ambition att kvantifiera sannolikheter och typ av skador (t.ex. 

antal dödsfall och antal allvarligt och lindrigt personskador) har inte funnits inom ramarna för detta 

projekt. Exempel för genomförda riskanalyser och samhällshällsekonomiska analyser presenteras. 

Ett centralt tema för framtida forskning är att utveckla metoder för att kvantifiera sannolikheter för 

olika typer av sjöolyckor i olika sjöfartsområden och hur dessa påverkas av olika åtgärder. Tills 

värderingen av olyckorna kan kompletteras med sannolikhetsbedömningar och effektsamband blir 

tillämpningen i samhällsekonomiska analyser ofullständig. 

Trots delvis olika geografiska förutsättningar i olika sjöfartsområden inom Norden finns en del 

gemensamma frågor: 

 Det finns många osäkerheter med avseende på data och metoder.  

 Statistiska analyser är beroende av att olycksdatabaser är heltäckande och av god kvalitet (en 

fråga är om ett utökat internationellt samarbete kunde motverka under/överrapporteringen). 

 De flesta riskanalyser avser kollisioner, kontakt och grundstötningar. Dessa utgör tre 

fjärdedelar av alla fartygsolyckor i Transportstyrelsens databas. Olika utvecklingar (ökad 
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andel utlandsregistrerade fartyg) typer av åtgärder (förändrad lotsplikt, implementering av AIS 

integrerade med styrsystem, sjötrafikinformation, utbyggande av farled resp. hamn, brodesign, 

trafikseparering, optimering av rutter) undersöks. 

 AIS-trafikdata används sedan ca tio år i riskanalyserna, möjligheterna att använda dessa data 

systematiskt i trafikanalyser borde ha förbättrats över tiden.  

 Utvecklingen mot större fartyg och nya bränslen bör beaktas vid uppskattningen av sannolik-

heten för olika typer av olyckor, typ av förväntade person-, fartygs- och utsläppsskador och 

värderingen av dessa skador.  

 Mer analyser krävs för att kunna differentiera mellan de internaliserade olyckskostnaderna 

som bärs av rederierna och de externa kostnaderna som bärs av samhället. 
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