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Sammanfattning
Detta arbete har till syfte att belysa vilka utvecklingsmöjligheter som kan vara av
betydelse vid det strategiska arbetet med framtagande av en Masterplan för
hamnverksamheten i Malmö. Fokus ligger på den så kallade Landlordrollen, det vill säga
Malmö stads funktion som fastighetsägare/-utvecklare och hyresvärd för hamnoperatören
Copenhagen Malmö Port (CMP).
***
Det är vanligt att hamnar har bredare samhällsmål än enbart de ekonomiska. Mycket
fokus ligger bland annat på regional och lokal utveckling samt att stärka anslutande
infrastruktur. De bredare samhällsmålen talar för att den offentliga sektorn spelar en viktig
roll för hamnars utveckling. För många samhällsmål i Tabell 6kan stat, kommun eller
region fylla olika funktioner med varierande ansvarstagande. Hamnens roll som en
betydande del av kommunens kustnära markområden, i gränsytan mellan trafikslag som
verkar i ett sammanhang som består av offentligt ägd infrastruktur (järnvägar, vägar) och
kommersiella aktörer (transport- och logistikföretag) respektive som generator av trafik
med både önskade och oönskade effekter talar för att den offentliga sektorn bör ha ett
stort engagemang i hamnens utveckling. För Malmö stads del sker engagemang på ett
naturligt sätt bland annat i rollen som landlord.
Även främjande av sysselsättning och ett diversifierat och mångsidigt näringsliv talar för
att landlord bör ha ett tydligt engagemang i hamnens utveckling. Det gäller inte minst
eftersom de största effekterna ligger utanför själva hamnrörelsen i samspelet med andra
företag och verksamheter med olika mark- och servicebehov. Här har landlordfunktionen
en möjlighet att skapa synergier mellan den kommunala översiktsplanen och hamnens
Masterplan.
Det finns en tydlig vilja från Malmö stad att utveckla Malmö hamn och i synnerhet Norra
hamnen (”Malmö Industrial Park”) som verksamhetsområde för logistik, industri och
energi. Man ska nyttja möjligheter till industriell symbios och dra fördel av det geografiska
läget som port till Skandinavien och Baltikum.
Ur ett landlordperspektiv är Malmö stads översiktsplan väl anpassad för kommunens
ambitioner. De ambitioner som uttrycks är karakteristiska för hamnar i Europa, men
förutsättningarna av flera skäl är gynnsamma just i Malmö. Det gäller bland annat
tillgången till Norra hamnen med 1 miljon kvadratmeter exploateringsyta och tillhörande
utvecklingsmöjligheter. Här finns en stor markreserv samtidigt som det ges ytterligare
möjligheter till markutfyllnad i anslutning till den nordvästra delen av området.
***
Det finns en stark och genomgående politisk vilja att stärka sjöfarten från global till
regional nivå. Samtliga politiska nivåer med relevans för finansiering och planering av ny
infrastruktur (EU, Sverige, Region Skåne och Malmö hamn) pekar på Malmö hamns
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strategiska betydelse. Detta innebär såväl möjligheter som begränsningar för Malmö
stads ambitioner att utveckla hamnen, staden och kommunikationerna till och från Malmö.
Bland möjligheterna ingår breda samarbeten mellan olika politiska aktörer för att realisera
exempelvis investeringar. Det ger en långsiktighet och en stabilitet som utgör en god
grund för Malmö stads Masterplan. Det svarar också väl mot en trend att investeringar allt
oftare genomförs i partnerskap där olika politiska nivåer och aktörer svarar för olika delar.
Malmö hamns status i de politiska sammanhangen kan samtidigt inte tas för given. Så
länge hamnen utgör en strategisk resurs för staden så som lyfts fram i översiktsplanen
bör Malmö stad arbeta för att hamnen successivt stärks genom olika insatser.
Den politiska uppslutningen bakom Malmö hamn och hamnens betydelse för olika
myndigheters verksamhetsområden kan samtidigt innebära begränsningar i Malmö stads
handlingsfrihet. Det gäller bland annat riksintresset Hamn. Malmö stad bör regelbundet
analysera aktualiteten i riksintresset för att undvika att det försvårar en positiv utveckling
av såväl hamnen som övrig stadsmiljö utan goda grunder.
***
Trender som påverkar sjöfarten och hamnar är bland annat ett starkt fokus mot
stordriftsfördelar, vilket resulterar i både större fartyg och större hamnanläggningar och
olika former av marknadskonsolidering. De allt större rederierna får en starkare
förhandlingsposition gentemot hamnarna. Hamnar bör i sin tur möta detta genom olika
former av samarbeten och en annan konsekvens är att landlordfunktionen blir allt
viktigare för att stödja hamnens utveckling.
Inom miljöområdet innebär klimathotet en möjlighet till ökade sjötransporter, men det
största fokus för europeiska hamnar gäller relationen med staden och störningar. Här har
Malmö hamn ett mycket gynnsamt läge med en god struktur vad gäller lokaliseringen av
hamnanläggningar med dithörande mark för industriändmål. Detta minimerar konflikter
med andra intressenter och landlord bör sålunda arbeta för att behålla denna struktur.
Inom teknikområdet är det framför allt digitalisering och automatisering som blir allt
viktigare. Detta leder till investeringsbehov i hamnarna, vilka i huvudsak bör bekostas av
hamnbolagen. Det kan dock ställa krav på bland annat en fiberinfrastruktur där landlord
kan spela en roll och likaså kan enskilda investeringar kräva särskilda dialoger.
***
Malmö hamn är en av Sveriges viktigaste hamnar och har haft en stark utveckling sedan
år 2000. Sedan 2008 har Malmö dock tappat marknadsandelar i såväl riket som Skåne,
även om situationen har stabiliserats under senare år.
Den svenska varuhandeln bedöms växa relativt mest med Östeuropa och Asien, men de
stora godsmängderna kommer även framöver att transporteras till och från Västeuropa
med en tyngdpunkt på våra grannländer. Prognoserna för det svenska
godstransportarbetet är höga givet utvecklingen under de senaste decennierna, men
sammantaget bedöms det finnas en betydande marknadstillväxt.

repo001.docx 2015-10-05

4 (119)
RAPPORT
2019-08-26
SLUTVERSION
OMVÄRLDSBEVAKNING OCH ANALYS MALMÖ HAMN –
UNDERLAG TILL MASTERPLAN

Malmö hamn bedöms stå stark i konkurrensen med andra hamnar. Positioneringen är
stark på flera segment och fokus på den tyska marknaden utgör en stabil grund för
växande flöden. Det ska samtidigt tilläggas att konkurrensförhållandena mellan hamnarna
i Sydsverige hänger samman med vilka åtgärder som vidtas för att stärka respektive
hamn. Såväl Trelleborg som Ystad planerar för att kunna ta emot större och längre fartyg
genom att exempelvis flytta kajer och muddra hamnbassängen.
Det framstår som en viktig möjlighet för Malmö att utvidga färjeverksamheten med en linje
mot östra Europa, exempelvis Polen.
Malmö hamn kan påverkas negativt av konkurrensen med andra transportslag, men
risken minskas av den tydliga politiska viljan att främja sjöfarten. På det hela taget har
dock Malmö hamn en gynnsam situation med bra väg- och järnvägsinfrastruktur.
Trängsel på landinfrastrukturen utgör inget stort problem annat än för järnvägen vid
Malmö godsbangård och i dess närhet.
Passagerarfärjetrafik i Malmö torde inte ha någon reell möjlighet att konkurrera med
Öresundsbron. Däremot kan det finnas en tillväxtpotential för kryssningstrafiken, dock
endast för små eller medelstora fartyg med hänsyn till begränsade
angöringsförhållanden.
Hamnen står sannolikt inför en omställning/utveckling av funktionen som energicentrum
med eventuellt minskad hantering av olja parallellt med mer hållbar energiproduktion.
Malmö hamn är sannolikt en tillräckligt stor hamn för att kunna erbjuda fullservice även i
framtiden, men fokus måste sannolikt öka på matartrafik till och från de stora europeiska
hubbarna. Hamnoperatören CMP ger möjligheter till rationell drift och flera av de
stordriftsfördelar som mindre hamnar får allt svårare att uppnå.
***
Konsolideringen på sjötransportmarknaden och inom logistiksektorn över huvud taget
innebär att rederier får en allt starkare förhandlingsposition. Detta kan öka behovet av
flexibilitet i hamnanläggningarna, vilket samtidigt motverkas av investeringskostnader
som kräver dels längre planering, dels längre avskrivningstider. Samtidigt menar många
transportköpare att närsjöfart saknar den nödvändiga långsiktigheten för att bli stabila.
Dessa aspekter talar för att landlordrollen ökar i betydelse framöver och att samarbete
med hamnbolaget blir än viktigare.
Hamnanläggningar blir allt mer specialiserade, vilket innebär att både investerings- och
omställningskostnader är stora.
När det gäller organisation och affärsmodeller så finns det många varianter och i allt
väsentligt ligger Malmö stad och Copenhagen Malmö Port i framkant när det gäller
regionalt samarbete. Konstruktionen med det gemensamägda bolaget ger en stabilitet,
samtidigt som det ger vissa inlåsningseffekter för staden.
Malmö Hamn står sammantaget starkt i ett långsiktigt perspektiv. Några av de viktigaste
styrkorna och möjligheterna är:
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•

Det geografiska läget i Östersjöregionen och Öresundsregionen.

•

Malmö hamn är stor och CMP ännu större i en värld där skalfördelar är mycket
viktigt.

•

Malmö hamn är marknadsledande inom flera segment.

•

Att vara en fullservicehamn ger reducerad sårbarhet

•

Malmö hamn är politiskt prioriterad av EU, Sverige, Region Skåne och Malmö
stad.

•

Hamnen och hamnens ägare är föregångare inom regional samverkan.

•

Malmö hamn kan erbjuda storstadsnära trimodalitet.

•

Malmö har mycket god anslutande landinfrastruktur.

•

Hamnen har en gynnsam fysisk struktur för att minimera konflikter med staden.

•

Malmös hamnanläggningar är hållbara med ledig kapacitet.

•

Norra hamnen/Malmö Industrial Park erbjuder attraktiv industrimark.

•

Det finns möjligheter till ytterligare exploatering genom markutfyllnad.

Bland Malmö hamns svagheter och utmaningar finns följande:
•

Svag position och tuff konkurrens inom det växande containersegmentet.

•

Två konkurrerande kombiterminaler i Norra hamnen och vid Malmö godsbangård
– olyckligt med tanke på kapacitetsproblemen på Malmö bangård.

•

Behov av färjelinjer mot östra Europa, där Trelleborg och Ystad satsar med
investeringar.

•

Viss konkurrens från Fehmarn Bältförbindelsen, som dock drabbar Trelleborg
hårdare.

***
I grunden gäller det för Malmö Stad att fastlägga en tydlig vision och mätbara mål för den
kommersiella hamnverksamheten i ett långsiktigt perspektiv. Dessa ambitioner styr vilka
långsiktiga och hållbara produktionsresurser som erfordras för verksamheten, sålunda
vattenområden, markytor, hamnanläggningar och landledes infrastruktur. Mot bakgrund
av dessa grundförutsättningar kan sedan Malmö Stad utforma och definiera struktur för
landlordfunktionen respektive ansvarsfördelningen mellan staden och förekommande
hamnoperatörer samt övriga involverade parter med avseende på funktioner och
inriktningar i den samlade hamnrörelsen.
Möjligheterna och varianterna stora och även om det finns tydliga huvudtendenser finns
det ingen enhetlig modell. Av resultat och analys i tidigare kapitel går det att utläsa olika
konsekvenser för rollen som landlord av exempelvis ett ökat fokus på ändamålet
sysselsättning. Det är exempelvis möjligt att anpassa koncessionsavtalet med
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hamnoperatören för att stärka incitamenten att bolaget arbetar i linje med Malmö stads
ändamål med hamnen. Det kan gälla såväl prestationsbaserad ersättning som delad
affärsrisk.
Det innebär att ytterligare och mer konkreta rekommendationer kan ges när Malmö stad
har fastställt hur man önskar arbeta med frågor rörande funktioner och verksamhetsmål.
Det är dock möjligt att ge generella rekommendationer för det fortsatta arbetet med
Masterplan, vilka handlar om att dra fördel av och bygga vidare på de fysiska och
geografiska möjligheterna i Malmö hamn och samtidigt stärka svagheter för att möta
eventuella framtida hotbilder.
Rapporten utmynnar i följande rekommendationer:
•

Tydliga ändamål för hamnverksamheten ger förutsättningar för mark- och
anläggningsdispositionen.

•

Tydliggör landlordens roll och ansvar för infrastruktursatsningar och
investeringar.

•

Se regelbundet över Riksintressepreciseringen så att den inte hämmar
hamnrörelsen eller stadens utveckling.

•

Fortsätt markutfyllnaden vid Norra Hamnen (markanläggningar för industri och
energi, intäkter genom deponi).

•

Konkretisera industriell symbios inom energi, cirkulär ekonomi och
logistik/produktion i en handlingsplan.

•

Arbeta med Trafikverket, Region Skåne, Näringsdepartementet m fl för att lösa
kapacitetsbristen på Malmö godsbangård, t.ex. genom en kombinerad väg- och
järnvägsbro över Industrihamnen.

•

Fortsätt verka för att Malmö hamn är en stomnätshamn i EU:s nätverk och sök
medel för investeringar.

•

Samverka med grannkommunerna i Masterplan och översiktsplan m a p
placering av logistik- och transportberoende industrier.

•

Skapa en förvaltningsfunktion eller ett bolag för fastighetsutveckling i Norra
Hamnen/Malmö Industrial Park.

•

Säkerställ hamnens huvudstruktur -> den mest störande verksamheten ligger
långt från bostäder.

•

Elanslutning för fartygen blir en nödvändighet och kräver kapacitet för
ledningsnät och transformatoranläggningar.

•

Verka för etablering av LNG-terminal i Norra Hamnen, företrädesvis i samverkan
med energiindustrin.

•

Utbyt erfarenheter med andra hamnstäder och landlords.
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1

Inledning
Detta kapitel ger en bakgrund till studien och beskriver syfte och arbetsprocess. Kapitlet
innehåller en läsanvisning och en genomgång av ett antal begrepp i en ordlista.

1.1

Bakgrund
Malmö Stad äger samtliga fasta hamnanläggningar för kommersiell sjöfart i staden, och
upplåter de samma till det delägda hamnoperatörsföretaget Copenhagen Malmö Port AB
(CMP) genom ett långsiktigt nyttjanderättsavtal.
Malmö Stads tekniska nämnd har för avsikt att under 2019 ta fram en s k Masterplan för
den fysiska och geografiska dispositionen för hamnverksamheten - att gälla fram till år
2050. Därvidlag ska ändamål och tydliga ambitionsmål för verksamheten utformas
parallellt med att nämnden stärker sin kompetens och funktioner med avseende på
framtida hamnfrågor.

1.2

Syfte
Denna rapport har till syfte att belysa vilka utvecklingsmöjligheter som kan vara av
betydelse vid det strategiska arbetet med framtagande av en Masterplan för
hamnverksamheten i Malmö.
Rapporten ska redogöra för fortgående trender/tendenser i sjöfarts- och hamnbranschen
samt vilka bakomliggande faktorer som driver sådana förändringar med avseende på
verksamhetsinnehåll, affärsutveckling, samverkansformer och organisatoriska strukturer.
Uppdraget är uppdelat i tre moment:
1. Omvärldsbevakning kring allmänna och övergripande utvecklingstendenser inom
sjöfart och hamnverksamhet i världen.
2. En analys som, utifrån ovan omvärldsbevakning, sätter Malmö hamn i ett bredare och
långsiktigt perspektiv. Särskilt fokus ska vara på de regionala, nationella och
internationella kopplingar som Malmö hamn har och de möjligheter som finns i denna
kontext.
3. Rekommendationer för det fortsatta arbetet med en Masterplan för Malmö hamn utifrån
hur hamnen och dess verksamhet bör utvecklas till 2050.
Fokus ligger på den så kallade Landlordrollen, det vill säga Malmö stads funktion som
fastighetsägare/-utvecklare och hyresvärd för hamnoperatören Copenhagen Malmö Port.

1.3

Metod
Arbetet har genomförts som litteraturstudier i kombination med ett omfattande inslag av
egen analys. Under insamling och bearbetning av data och information har en så kallad
PESTEL-struktur använts där förkortningen står för Politik, Ekonomi, Samhälle, Teknik,
Ekologi/Miljö samt Lagstiftning. Syftet med strukturen är att brett identifiera relevanta
skeenden för rapportens syfte. Materialet presenteras däremot i en mer funktionell

repo001.docx 2015-10-05

11 (119)
RAPPORT
2019-08-26
SLUTVERSION
OMVÄRLDSBEVAKNING OCH ANALYS MALMÖ HAMN – UNDERLAG TILL MASTERPLAN

struktur, där PESTEL dock går att härleda. Likaså har en så kallad SWOT-ansats funnits
med under arbetet med syfte att identifiera Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. En
syntes av dessa dimensioner redovisas i kapitel 8.
Av central betydelse för möjligheterna att ge rekommendationer för landlordrollen är att
fastställa ändamålet med hamnen, se Figur 1. De fysiska och juridiska förutsättningarna
för hamnverksamhet i Malmö utgör en grund, men därefter är det i hög grad ändamålet
som avgör vilka marknadsförhållanden och andra dimensioner som blir relevanta att
studera. Baserat på dessa kan sedan strategier och organisationsformer utvecklas.

Fysiska och
grundläggande
förutsättningar
• Havsytenivå
• Disponibla
markområden
• Sakägare
• etc

Juridiska
förutsättningar
•
•
•
•

Miljötillstånd
Detaljplaner
Riksintressen
EUlagstiftning
• Sjöfartens
regler
• etc

Ändamålet med
hamnen
• Generator för
nya
verksamheter
• Nödvändig för
näringslivet
• Industriell
symbios
• Besöksnäring
• Avkastning
• etc

Marknadsförutsättningar
• Regional och
nationell
funktion
• Konkurrenter
• Godsslag,
specialisering
• Konkurrens
med andra
trafikslag
• Utveckling av
teknik och
fartyg

Strategi,
organisation
och funktioner
• Relationen
markägare –
hamnverksamhet
• Ägande
• Bolag eller
förvaltning
• Marknadsstrategi
• Markstrategi

Figur 1. Sammanhanget mellan hamnens fysiska och legala förutsättningar, dess ändamål,
marknad och strategi, organisation och funktioner. Källa: CL Pettersson AB

En viktig del i arbetsprocessen har varit dialogen med Malmö stads arbetsgrupp, Arbetet
har delredovisats vid två tillfällen och arbetsgruppens kommentarer har varit vägledande
för olika fördjupningar och kompletteringar.

1.4

Läsanvisning
Rapporten är omfattande, bland annat för att ge tillfälle till lärande. Läsanvisningen syftar
till att underlätta för läsaren att orientera sig. Tonvikten på landlordfunktionen ligger på de
avslutande kapitlen 8-10 och för den insatte läsaren är det möjligt att läsa endast dessa
delar av rapporten. Även de tidigare kapitlen avslutas med en kortfattad analys ur ett
landlordperspektiv.
Kapitel 2 beskriver kortfattat Malmö hamn, dess betydelse för godstransporter och vilken
ambition Malmö stad uttrycker för hamnen i sin översiktsplan.
Kapitel 3 diskuterar olika ändamål med en hamn med särskilt fokus på
sysselsättningseffekter.
I kapitel 4 beskrivs den politiska synen på sjötransporter och Malmö hamn.
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Kapitel 5 beskriver olika trender inom sjöfarten, bland annat inom miljöområdet. Här
beskrivs också organisationsformer och affärsmodeller.
Svensk sjöfart beskrivs i kapitel 6 med fokus på prognoser för sjöfartens utveckling.
Kapitel 7 sätter in Malmö hamn i ett tydligt marknadsperspektiv och beskriver bland annat
utvecklingen för olika affärssegment, konkurrensen med andra hamnar och relationen
med väg och järnväg.
Kapitel 8 utgör ett slags sammanfattande analys av de trender som påverkar Malmö
hamn samt hamnens styrkor och svagheter.
I kapitel 9 beskrivs samspelet mellan landlord och hamnoperatör på ett antal olika sätt
och rollen för landlord diskuteras. Ett flertal exempel på omvandlingar av
hamnverksamheter, såväl organisation som ansvar och roller, beskrivs.
Avslutningsvis innehåller kapitel 10 rekommendationer för Malmö stads fortsatta arbete
med en Masterplan.
Bilaga 1 innehåller en övergripande beskrivning av den internationella sjöfartens
historiska utveckling och prognoser för framtiden.
Bilaga 2 visar hur Malmö hamn beskrivs i Malmö stads översiktsplan.
I bilaga 3 redovisas riksintressepreciseringen för Malmö hamn.

1.5

Ordlista
Nedan lyfts ett antal begrepp i syfte att underlätta läsningen av rapporten. Ambitionen är
inte att ge en fullständig ordlista över termer från sjöfarten.

1

•

Allmän hamn: är skyldig ta emot fartyg i mån av plats, men kan differentiera
prissättningen utifrån exempelvis hur miljöstörande fartyget är.

•

Bangård/godsbangård/rangerbangård: en bangård är spårområdet på en
järnvägsstation där vagnar och lok kopplas samman (rangeras) till tåg. På en
godsbangård hanteras bara godsvagnar. En rangerbangård är en större
godsbangård.1

•

Bulkgods: flytande bulk är vätskor som transporteras i tanka och torr bulk som
exempelvis skrot eller grus lastas oförpackat i lastutrymmen.

•

Differentierad hamn: en hamn som har specialiserat sig mot vissa typer av gods.
En vanlig strategi för hamnar som har för små volymer för att vara en
fullservicehamn (se detta begrepp).

•

EU:s Hamnförordning: gäller från och med mars 2019 och reglerar ett antal
förutsättningar för hamnverksamheten, se vidare avsnitt 5.4.

Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Bangård Uttag 190823.
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•

Fullservicehamn: en hamn som kan tillgodose i princip alla godstyper som torr
och flytande bulk, containers, trailers, etc.

•

GBER: EU:s regler som stipulerar regler för undantag för stöd till
hamninvestering.

•

Gråvatten/svartvatten: vatten som behöver renas. Gråvatten är vatten som
använts för bland annat disk och hygien, medan svartvatten är avloppsvatten.

•

Hamn, Hamnstad: mestadels en geografisk bestämning som kan rymma flera
olika hamnanläggningar med olika funktioner. Hamnanläggningarna benämns
också exempelvis specialhamnar och hamnterminaler.

•

Hamn av Riksintresse: utpekad ”hamn” enligt Miljöbalkens 3 kap.

•

Hamnordning: regleras i Ordningslagen 3 kap SFS 1993/1617.

•

Intermodalitet/trimodalitet/multimodalitet: innebär att flera trafikslag (ofta väg,
järnväg, sjö) kan kombineras i en transportkedja. Används också för att beskriva
hur olika lastbärare kan flyttas mellan transportslag, exempelvis containers och
trailers. Trimodalitet betyder att tre trafikslag möts i samma knutpunkt som till
exempel en hamn.

•

Koncessionslagstiftning: reglerar förhållandet mellan landlord och hamnoperatör.

•

Lastningsområde: de ytor i hamnen eller vid någon annan godsterminal som
behövs för att flytta last mellan trafikslag.

•

LNG: Liquefied Natural Gas, det vill säga flytande naturgas. LNG är en lösning
för att effektivt distribuera naturgas där det saknas gasledningar. I flytande form
kan naturgasen även användas som fartygsbränsle.

•

Modulbunden trafik: transporter som nyttjar lastbärare som containers och
trailers, så kallade enhetslaster.

•

Skrubbrar (scrubbers): reningssystem för avgaser, används bland annat för att
fartyg ska reducera svavelutsläpp.

•

Sludge: restprodukt från fartygens maskinrum, innehåller olja.

•

Stomnätshamn (Core Port) och (Comprehensive Port): utpekade hamnar i EU:s
prioriterade transportkorridorer, vilka i sin tur utvecklas inom projekt och
finansieringsstrukturer som TEN-T, Motorways of the Sea och Interreg.

•

Styckegods: gods som paketeras i lådor eller kartonger.
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Malmö hamn – betydelse och utveckling

2

Detta avsnitt ger en kortfattad bild över Malmö hamns utveckling och betydelse för
transporter och sätter hamnen i ett planmässigt sammanhang.

2.1

Malmö hamn – struktur och kommunala planer
Malmö hamn anlades år 1775 av Frans Suell och har sedan dess utvecklats med olika
hamnanläggningar till dagens struktur, se Figur 2. Närmast centrala Malmö ligger
Nyhamnen, Yttre hamnen och Frihamnen. Därefter följer Mellersta hamnen,
Industrihamnen och Östra hamnen. Ytterligare längre norrut finns Norra hamnen och
Oljehamnen.

Figur 2. Malmö hamn. Karta: Copenhagen Malmö Port, www.cmport.com

Av Malmö stads översiktsplan framgår att hamnytorna är planerade primärt som
verksamhetsområden. I nordvästra delen finns ett utbyggnadsområde för vindkraft och
mark för solenergi finns i södra delen av Östra hamnen. Se Figur 3 samt Bilaga 2.
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Figur 3. Malmö hamn i Malmö stads översiktsplan. Källa: Malmö stad översiktsplan, digital version

Malmö stad anger i översiktsplanen att man vill värna tre, större, sammanhängande
verksamhetsområden, varav Malmö hamn är ett (Figur 4).

Figur 4. Tre större, sammanhängande verksamhetsområden ska värnas enligt Malmö stads
översiktsplan. Område 1 = Norra, Östra och Mellersta hamnen, Frihamnen och Oljehamnen.
Område 2 = Bulltofta, Valdemarsro och Toftanäs, område 3 = Fosie industriområde, Elisedal och
Hindby. Källa: Malmö stad översiktsplan sid 68

I översiktsplanens planstrategier anges ett antal målbilder, strategier och beskrivningar
med explicit koppling till Malmö hamn. Syntesen av dessa är:
•

Malmös hamn (CMP) har haft och har stor betydelse för Malmös ekonomi.
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•

Malmös läge som port till Skandinavien och Baltikum ska nyttjas och hamnens
och farledens funktioner säkras. Hamnens möjligheter som transportnod och som
lokaliseringsområde för industri- och logistikverksamhet ska tillvaratas.

•

Godstransporter med tåg och till sjöss ska gynnas. Malmö stad ska verka för att
utveckla järnvägsförbindelsen mellan Södra stambanan och Malmö hamn.

•

Norra hamnen ska utgöra ett logistiknav för hela regionen och staden ska erbjuda
goda villkor för logistik. Norra hamnen har godsfärje- och containerterminaler och
omlastningsmöjligheter mellan fartyg, tåg och lastbil.

•

Företagen i hamnområdet ska verka i industriell symbios inom cirkulär ekonomi
och dra fördel av energi- och materialöverskott.

•

Hamn och stad ska samexistera, vilket exempelvis innebär att beakta och
hantera buller från hamnverksamheten vid stadsutveckling.

•

Malmö stad ska vara helt försörjd av vindkraft och solenergi och ska verka för att
tillvarata havets potential för energiproduktion, främst vindkraft och biomassa.

Malmö stad arbetar i dagsläget (2019) med en översiktsplan för Nyhamnen (se Figur 5),
som innebär att området utvecklas till en ny stadsdel med bland annat bostäder,
verksamheter, grön- och vattenområden samt småbåtshamn. Kryssningstrafiken ska ges
möjlighet att utvecklas och även i framtiden angöra södra Frihamnskajen. 2

Figur 5. Planområde för Nyhamnens utveckling. Karta: Malmö stad 2019

2

Malmö stad (2019)
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2.2

Malmö hamn i Sverige och Skåne
Malmö är Sveriges fjärde största hamn mätt som mängd gods som hanteras över kaj, se
Tabell 1. Under 2018 hanterades ca 8,3 miljoner ton, motsvarande knappt 6 % av
godsmängden som skeppades till och från Sverige.3
Tabell 1 De tio största hamnarna i Sverige (exklusive oljehamnen Preemraff Brofjorden). Källa:
Sveriges hamnar, bearbetning av Sweco

Hamn

Volym 2018
(1 000 ton)

Andel av riket

Ackumulerad andel
av riket

1

Göteborg

40 635

28,9%

28,9%

2

Trelleborg

11 224

8,0%

36,9%

3

Stockholm

9 441

6,7%

43,6%

4

Malmö

8 342

5,9%

49,6%

5

Helsingborg

7 932

5,6%

55,2%

6

Luleå

7 674

5,5%

60,7%

7

Gävle

5 457

3,9%

64,6%

8

Karlshamn

5 268

3,7%

68,3%

9

Oxelösund

4 332

3,1%

71,4%

10

Norrköping

3 891

2,8%

74,2%

Sverige

140 507

100 %

Utöver de skånska hamnarna transporterades cirka 7 miljoner ton gods med tåg över
Öresundsbron och cirka 2,3-3 miljoner ton gods med lastbil med start- och/eller målpunkt
utanför Öresundsregionen.4 Det innebär sammantaget att Skåne utgör en lika stor
transitregion för gods som Göteborgsregionen och räknat i värde passerar en tredjedel av
Sveriges utrikeshandel Skåne.5
De senaste tio åren har Malmö hamn haft en svagt negativ utveckling räknat i andel av
riket. Situationen är dock relativt stabil. Malmö hamn har också tappat marknadsandelar
relativt Skåne, men även här verkar situationen ha stabiliserats omkring ca 25 % de
senaste åren (Figur 6).

3

Källa: Sveriges hamnar, Sweco beräkningar
Öresundsbro Konsortiet (2019a och 2019b), Öresundsbro Konsortiet/Sweco (2016) samt Sweco
bedömning.
5 Region Skåne (2017)
4
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Figur 6 Malmö hamns andel av godsvolymer över kaj relativt riket respektive Skåne. Källa: Sveriges
hamnar, bearbetning Sweco

Av tabell 2 framgår att Malmö hamn har haft en stark utveckling sedan millenieskiftet.
Finanskrisen innebar en kraftig nedgång för flera skånska hamnar, men de senaste fem
åren har övriga skånska hamnar och likaså riket i stort i hög grad återhämtat volymerna.
Det gäller dock inte Malmö.
Tabell 2 Förändring av transporterad godsmängd över kaj för Sverige och de skånska hamnarna
över olika tidsperioder. Källa: Sveriges hamnar, bearbetning av Sweco

Förändring av transporterad godsmängd
Ystad
Malmö
Helsingborg
Trelleborg
Åhus

2000-2018
79,7%
39,4%
-19,8%
8,6%
-2,9%

2008-2018
73,1%
-24,9%
4,7%
-9,7%
3,8%

2013-2018
14,8%
-1,7%
6,9%
13,4%
7,6%

Landskrona
Sverige
Skåne

-18,3%
18,2%
9,4%

-17,3%
-5,0%
-6,2%

0,2%
8,0%
7,4%

Det finns två primära förklaringar till Malmös relativa tapp. Den första handlar om att
Ystad och Trelleborh har haft en kraftig tillväxt av färjetrafik mot östra Europa, medan
Malmö har legat relativt stabil, se tabell 3.
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Tabell 3 Antal lastbilar per år för de största skånska hamnarna. Källa: Sveriges hamnar

Antal lastbilar
(1000 per år)
Malmö
Trelleborg
Ystad

2001

2007

2018

177
449
105

276
702
177

259
761
278

Helsingborg

479

443

458

Den andra förklaringen handlar om att Malmö har påverkats av fluktuationer i relativt
volatila affärssegment. Det gäller i synnerhet olja, som har påverkats av världsmarknaden
och därmed hur olika aktörer har valt att agera. Dessutom har volymerna av torrbulk
(cement, grus, träflis, skrot, etc) varierat, se tabell 4. Efterfrågan på den här typen av
gods beror bland annat av energisektorn, konjunkturläge och större byggprojekt i
regionen.
Tabell 4 Godsmängd per år, olja och torrbulk, för Malmö hamn. Källa: Sveriges hamnar

Ton
(1000 per år)
Olja
Torrbulk

2001

2007

2018

2 909
537

4 300
1 162

2 464
650

När det gäller passagerartrafiken har Malmö haft en god utveckling under det senaste
decenniet (se Tabell 5). Malmö är dock en förhållandevis liten passagerarhamn med
ungefär 300 000 passagerare år 2018, vilket kan jämföras med Helsingborg med 7,1
miljoner, Ystad med 2,2 miljoner och Trelleborg med drygt 1,7 miljoner passagerare.
Tabell 5 Förändring av passagerarantal (färjor) för Sverige och de skånska hamnarna över olika
tidsperioder. Källa: Sveriges hamnar, bearbetning av Sweco

Förändring av antal färjepassagerare
2008-2018

2013-2018

19,0%
44,1%
-34,6%
-3,8%
-13,7%
-23,0%

14,3%
55,9%
-8,1%
8,2%
-2,6%
-1,0%

Ystad
Malmö
Helsingborg
Trelleborg
Sverige
Skåne

2.3

Analys ur ett landlordperspektiv
Malmö hamn är en av Sveriges viktigaste hamnar och har haft en stark utveckling sedan
år 2000. Sedan 2008 har Malmö dock tappat marknadsandelar i såväl riket som Skåne,
även om situationen har stabiliserats under senare år.
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Det finns en tydlig vilja från Malmö stad att utveckla Malmö hamn och i synnerhet Norra
hamnen (”Malmö Industrial Park”) som verksamhetsområde för logistik, industri och
energi. Man ska nyttja möjligheter till industriell symbios och dra fördel av det geografiska
läget som port till Skandinavien och Baltikum.
Ur ett landlordperspektiv är översiktsplanen väl anpassad för kommunens ambitioner.
Som framgår senare i rapporten är de ambitioner som uttrycks karakteristiska för hamnar
i Europa, medan förutsättningarna av flera skäl är gynnsamma just i Malmö. Det gäller
bland annat tillgången till Norra hamnen med 1 miljon kvadratmeter exploateringsyta och
tillhörande utvecklingsmöjligheter. Här finns en stor markreserv samtidigt som det ges
ytterligare möjligheter till markutfyllnad i anslutning till den nordvästra delen av området.
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3

Nyttan och ändamålet med en hamn
Detta kapitel belyser vanliga samhällsmål för en hamnverksamhet. I synnerhet beskrivs
de samhällsmål som handlar om att skapa sysselsättning och regional tillväxt, medan
samhällsmål kring miljö och anslutande infrastruktur behandlas senare i rapporten.

3.1

Vanliga samhällsmål
European Sea Ports Organization (2016) identifierar ett antal mål/ändamål för
hamnverksamheter. Det är mycket vanligt att hamnar arbetar med både ekonomiska mål
och samhällsmål. De vanligaste ekonomiska målen är finansiell stabilitet i verksamheten,
maximering av förädlingsvärde samt maximering av hanterade volymer. Mer renodlat
företagsekonomiska mål som maximering av lönsamhet anges bara av 20 % av
respondenterna i undersökningen. I samma studie har man kartlagt hur vanliga de olika
samhällsmålen är, se Tabell 6.
Tabell 6. Samhällsmål för Europeiska hamnar. Källa: European Sea Ports Organization 2016

Samhällsmål

3.2

Andel av Europeiska hamnar som
anger att de har målet

Främja handel och näringsliv

82 %

Säkerställa hållbarhet för hamnens
verksamhet

78 %

Social utveckling och ekonomisk tillväxt
för regionen

76 %

Utveckla förbindelser mellan sjösidan och
omlandet (”hinterland”)

62 %

Generera sysselsättning i regionen

58 %

Främja fritid, turism, sport och relaterade
aktiviteter

34 %

Utgöra en del av försörjningskedjan i
händelse av samhällskris

22 %

Säkerställ transportförbindelse mellan ett
perifert område eller en ö och fastlandet

19 %

Effekter på sysselsättning och regional, ekonomisk tillväxt
Effekter på regional ekonomi och sysselsättning struktureras typiskt i fyra kategorier 6:

6

Bayar Çağlak m fl (2011)
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1. Direkta effekter: intäkter och sysselsättning som skapas av hamnverksamheten
och dess användare
2. Indirekta effekter: intäkter och sysselsättning som skapas hos leverantörer av
inköp och investeringar
3. Inducerade effekter: intäkter och sysselsättning som genereras i nästa led av
konsumtionen hos direkt och indirekt sysselsatta
4. Katalytiska effekter: sysselsättning och inkomstökning genom hamnens bidrag till
högre produktivitet och nya företag
Sambanden kan illustreras enligt Figur 7.

Figur 7. Ekonomiska effekter av hamnverksamhet. Källa: Efter Martin Associates 2007

Storleken på effekterna är svåra att kvantifiera. Det finns ingen gemensamt etablerad
beräkningsmetodik, olika studier gör olika avgränsningar och resultatet beror inte minst
av hamnens specifika förhållanden som exempelvis godstyper och tjänsteutbud. Studier
pekar dock mot att 1 miljon hanterade ton gods skapar i storleksordningen mellan 500
och 1 000 jobb i regionen. Ett medelvärde av studierna i Tabell 7 är 700 jobb per miljon
ton, vilket skulle innebära att Malmö hamn genererar nära 6 000 jobb. En majoritet av
dessa skapas i närområdet, det vill säga i sydvästra Skåne. För att sätta talet i perspektiv
hade Malmö som kommun över 180 000 arbetstillfällen år 2017.7 Samtidigt skulle ett
teoretiskt företag med cirka 6 000 medarbetare tillhöra de 5-6 största i Skåne sett till antal
anställda.8

7
8

Statistiska Centralbyrån, registerbaserad arbetsmarknadsstatistik
Sydsvenskan (2018-01-09)
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Tabell 7. Sysselsättningseffekter av olika hamnar. Källor: se tabellen

Trelleborgs hamn
(WSP 2015)
Ports of Bremen
(Institut für
Seeverkehrswirtschaft und Logistik
2017)
Port of Antwerpen (Port
of Antwerpen årtal
okänt)
Port of Seattle (Port of
Seattle årtal okänt)

Volym
(Mton)

Direkta
jobb

Totalt
antal
jobb

Jobb per
Mton
gods

1 900

Indirekta
och
inducerade
jobb
5 300

10,8

7 200

667

73,4

33 000

44 000

77 000

1 050

143 000

608

216 000

500

235

432

130 000

86 000

Det kan vara värt att problematisera kring sysselsättningseffekterna. Goss (1990a) menar
att den stora andel av godsflödet som endast passerar genom en hamn inte ger upphov
till någon nämnvärd sysselsättning. Om det sker är det ofta i realiteten en omfördelning
från andra regioner, vilket gör det till ett samhällsekonomiskt nollsummespel på nationell
nivå. Goss (1990a) menar också att offentliga medel som satsas på en hamn inte bara
underlättar för regionens exporterande företag utan samtidigt är ett slags subvention av
import till regionen, vilket kan påverka sysselsättningen i lokala företag negativt.

3.3

Analys ur ett landlordperspektiv
Förekomsten av bredare samhällsmål talar för att den offentliga sektorn spelar en viktig
roll för hamnens utveckling. För samtliga redovisade samhällsmål i Tabell 6 kan stat,
kommun eller region fylla olika funktioner med varierande ansvarstagande. Hamnens roll
som en betydande del av kommunens kustnära markområden, i gränsytan mellan
trafikslag som verkar i ett sammanhang som består av offentligt ägd infrastruktur
(järnvägar, vägar) och kommersiella aktörer (transport- och logistikföretag) respektive
som generator av trafik med både önskade och oönskade effekter talar för att den
offentliga sektorn bör ha ett stort engagemang i hamnens utveckling. För Malmö stads del
sker engagemang på ett naturligt sätt bland annat i rollen som landlord.
Även främjande av sysselsättning och ett diversifierat och mångsidigt näringsliv talar för
att landlord bör ha ett tydligt engagemang i hamnens utveckling. Det gäller inte minst
eftersom de största effekterna ligger utanför själva hamnrörelsen i samspelet med andra
företag och verksamheter med olika mark- och servicebehov. Här har landlordfunktionen
en möjlighet att skapa synergier mellan den kommunala översiktsplanen och hamnens
Masterplan. En djupare analys kring mål om sysselsättning av Malmö hamn återkommer i
kapitel 9.
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4

Politik
I detta kapitel presenteras de politiska ambitionerna för sjöfartens utveckling. Analysen
kopplas direkt till Malmö hamn.
Som konstaterats i kapitlet om sjöfartens utveckling finns det framtidsscenarier där
globaliseringen, den internationella handeln och sjöfarten får en svagare utveckling än
vad basprognoserna visar. Sammantaget finns det dock en tydlig politisk vilja att främja
sjöfarten. Denna viljeyttring förekommer hela vägen från FN till EU till Sverige till Region
Skåne. Inte minst intressant är hur Malmö hamn pekas ut av både EU och Sverige som
en strategiskt viktig hamn. Malmö stads vilja att dra fördel av och utveckla Malmö hamn
belystes redan i kapitel 1.
Det är samtidigt viktigt att betona att sjöfarten utgör en del av transportkedjor som i
princip alltid inkluderar väg eller järnväg och att gränsytan och intermodaliteten mellan
trafikslagen likaså förtjänar att uppmärksammas. Detta är också ett återkommande tema i
de politiska måldokumenten och strategierna.

4.1

FN
FN belyser sjöfartens betydelse i bland annat följande citat9:
•

”…the importance of maritime transport for trade and development cannot be
overemphasized.”

•

“…underscores the role of trade – and by extension, seaborne trade - as an
engine for inclusive and sustainable growth and development.”

International Maritime Organization (IMO) är ett FN-organ. I en beskrivning av hur IMO
och sjöfarten ska bidra till FN:s globala hållbarhetsmål skriver organisationen bland
annat10:
•

“International shipping greatly benefits the world by moving food, commodities,
raw materials, energy and consumer goods reliably and effectively around the
globe at low cost.” (Sid 3)

•

” Shipping is an essential component of sustainable economic growth, as it is the
most environmentally sound mode of transport, having the lowest carbon footprint
per unit of cargo transported.” (sid 3)

•

“Sustainable maritime transportation is a crosscutting issue and, as such, is an
important enabler for most of the SDGs (globala hållbarhetsmålen)” (sid 3).

Ett arbete av en särskild rådgivargrupp till FN:s generalsekreterare sammanfattas i
Förenta Nationerna (2016). Rapporten bygger på en strategi i tre steg; undvik onödiga
eller ineffektiva transporter när så är möjligt, flytta transporter till de mest hållbara
transportslagen eller till icke rusningstid samt förbättra den miljömässiga prestandan.

9

UNCTAD (2017), sid x (från sammanfattning med romersk sidnumrering)
IMO (2015)

10
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4.2

EU
Bärande för EU:s politik på transportområdet är EU-kommissionens ”White Paper on
Transport” från år 2011. Som ett av tio mål fastställs att mer än 50 % av godstransporter
över 300 km ska flyttas från väg till järnväg eller sjöfart till år 2050. Detta ska primärt nås
genom de så kallade gröna transportkorridorerna samt nödvändiga investeringar i
infrastruktur. EU-kommissionen konstaterar att hamnar spelar en betydande roll som
logistikcentra och att de kräver effektiva förbindelser med omlandet. Att utveckla
hamnarna är vitalt för att hantera ökade godsvolymer till sjöss, såväl inom Europa som
med resten av världen.
Som en del av genomförandet av vitboken har EU alltså definierat transportkorridorer, där
effektiva och miljövänliga transporter ska utvecklas och främjas. Sverige omfattas av
ScanMed-korridoren, vilken går från Sverige och Finland i norr till Malta i söder (Figur 8).

Figur 8. EU:s nio strategiska transportkorridorer i stomnätverket. Källa: EU-kommissionen
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I EU:s så kallade Core network (stomnät) ingår 83 strategiskt viktiga hamnar av ungefär
1 200 europeiska hamnar totalt.11 Dessa hamnar är särskilt prioriterade i etableringen av
EU:s gemensamma transportsystem och utgör kärnan i det transeuropeiska
transportnätverket. Sverige har fem stomhamnar: Luleå, Stockholm, Trelleborg, Malmö
samt Göteborg. Samtliga utom Luleå ligger på Scandinavian-Mediterranean-korridoren.12
EU har även pekat ut Köpenhamn som en av endast två danska stomnätshamnar.13

4.3

Sverige
Under 2018 presenterade regeringen ny nationell strategi för godstransporter. 14 Redan i
förordet framhåller infrastrukturministern en vilja att i högre grad nyttja sjöfartens
kapacitet. I syftet med strategin framgår likaså en vilja att främja en överflyttning av gods
från väg till järnväg och sjöfart. En stor potential finns enligt regeringen i
närsjöfartslösningar med slingor som knyter ihop svenska hamnar med andra europeiska
hamnar. Bland 94 olika insatser har 13 huvudsaklig bäring mot sjöfarten:
•

Djupare farleder

•

Nya moderna isbrytare

•

Göteborgs hamns betydelse

•

Fler svenskregistrerade fartyg

•

Funktionsbaserat regelverk för sjöfarten

•

En nationell samordnare för ökad inrikes sjöfart och närsjöfart

•

Fler inre vattenvägar

•

Fortsatt dialog och samverkan för ökade sjötransporter

•

Åtgärder för fler godstransporter på järnväg och med fartyg kartläggs

•

Internationell samverkan för minskade utsläpp från sjöfarten och luftfarten

•

Ökad elektrifiering av sjöfarten

•

Skyltfönster (för ny teknik) inom järnväg och sjöfart

•

Effektivare lotsutbildning för att utbilda fler lotsar

Den nationella samordnaren för ökad inrikes sjöfart och närsjöfart15 har lagt fram en
handlingsplan med 62 åtgärdsförslag för att stärka olika delar av sjöfarten. 16

11

European Sea Ports Organization (2018b)
Trafikverket (2015)
13 European Commission (årtal okänt). Den andra danska stomnätshamnen är Århus.
14 Regeringen (2018)
15 Närsjöfart kan definieras som sjöfart mellan svenska och europeiska hamnar.
16 Trafikverket (2019)
12
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Sjöfarten har också ett specifikt näringspolitiskt mål som är uttryckt som att på olika sätt
tillvarata sjöfartens möjligheter som en konkurrenskraftig exportnäring och därigenom
stärka betalningsbalansen, samt att den svenska handelsflottan tillförsäkras rimliga
konkurrensvillkor.17 Det näringspolitiska målet är drivet av att det svenska sjöfartsklustret
sysselsätter omkring 100 000 personer.18
Malmö hamn är av strategisk betydelse för Sverige. Trafikverket (2015) gör en tydlig
markering av sambandet mellan EU:s strategiskt viktiga hamnar och ambitionerna för att
utveckla svenska hamnar:
”De fem svenska hamnar som EU pekat ut som Core-hamnar hör till de hamnar
som är av störst strategisk betydelse för Sverige och svenskt näringsliv. Statliga
infrastrukturinvesteringar kommer fortsätta att göras utifrån deras bidrag till
långsiktig hållbarhet och samhällsekonomisk effektivitet.” (Trafikverket 2015 sid 10)
I den nationella planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018-2029 pekas
Malmö ut som en viktig nod.19
Malmö hamn är vidare utpekat som riksintresse av Trafikverket år 2010.20 Hamnen
och dess funktioner är av riksintresse på grund av deras stora betydelse för Sverige.
Miljöbalken reglerar att områden som är av riksintresse för kommunikationer ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utvecklingen eller utnyttjandet av
anläggningarna. Det är primärt Malmö stads ansvar att se till att riksintresset hamn
beaktas i den fysiska planeringen och i tillståndsprövningen, men även andra
myndigheter är skyldiga att beakta riksintressena.

4.4

Danmark
Danmark är en ledande sjöfartsnation och har en tydlig ambition att fortsätta på samma
spår. Regeringen har en tillväxtplan för den maritima sektorn21 med målet att det maritima
Danmark ska vara en ”power hub” för digitalisering, med attraktiva ramvillkor, med och för
kunskap och kompetens samt med en global utblick och attraktionskraft.
Regeringen förklarar också att man ska verka för att flytta mer gods från väg till sjö och
underlätta intermodalitet. Man anger inte särskilt hur hamnarna ska utvecklas, men
Köpenhamns hamn är den femte största i Danmark (se Tabell 8) och det danska, statliga
intresset torde vara stort.

17

Regeringen (2018)
Regeringen (2018)
19 Trafikverket (2018), bl.a. sid 80
20 Länsstyrelsen i Skåne (2011). Tidigare beslut om riksintresse har fattats av Sjöfartsverket år
2001.
21 Danish Government (2018)
18
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Tabell 8. De tio största danska hamnarna efter godsvolym år 2018. Källa: Danmarks statistik,
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920 uttag 190702.

Hamn

4.5

Omsättning år 2018 (1 000 ton)

Rødby Færgehavn

8 726

Aarhus Havn

8 496

Statoil-havnen

8 332

Fredericia Havn

6 897

Københavns Havn

6 399

Helsingør Havn

5 185

Esbjerg Havn

4 450

Aalborg Havn

2 715

Frederikshavn Havn

2 554

Odense Havn

2 347

Skåne
Region Skånes arbete med godstransporter och logistik bygger på en strategi från
2017.22 Det finns en stark ambition att stärka sjöfart och järnväg relativt vägtransporter,
något som har potential att ge betydande samhällsvinster. I dokumentet Strategi för ett
hållbart transportsystem i Skåne 2050 uttrycks en vilja att öka sjöfartens andel av
godstransportarbetet från 25 % till 40 %. Region Skåne konstaterar att det krävs en
mångfald av åtgärder för att nå målet.23 För sjöfarten nämns särskilt följande:
•

Utvecklade koncept för närsjöfartslösningar. Närsjöfarten har en stor potential
och Skånes största hamnar, Trelleborg, Malmö, Helsingborg och Ystad, har en
möjlighet att spela en viktig roll.

•

Nya avgiftsmodeller och styrmedel som minskar tröskeleffekterna vid etablering
av nya transportupplägg för sjöfart.

•

Kraftig överflyttning av transittrafik till sjöfart på sträckor över 200 kilometer.

•

Utvecklade och breddade koncept för godshantering i skånska hamnar.

•

Stärkta kopplingar mellan sjöfart och väg/järnväg i skånska hamnar, vilket
omfattar både terminaler och landanslutningar.

Region Skåne identifierar ett antal möjligheter för godstransporter och logistik i regionen:

22
23

•

Utveckla logistiksektorn för att skapa sysselsättning, bland annat genom att
utveckla tjänster i anslutning till terminaler och lager.

•

Utveckla innovativa och hållbara lösningar.

Region Skåne (2017b)
Region Skåne (2017b)
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•

Unika lägen för intermodala transporter, bland annat genom att nyttja
markreserver kring Hässleholm respektive Bjuv/Åstorp.

•

Utveckla en effektiv citylogistik.

Samtidigt identifieras ett antal utmaningar för godstransporterna och logistiksystemet:
•

Ökad transportefterfrågan genom ökad utrikeshandel och befolkningsökning.

•

Konflikt mellan målet om den täta och attraktiva staden och ökade stadsnära
godstransporter.

•

Kapacitetsbrist inom järnvägssystemet.

•

Ökande transittrafik.

•

Automatiseringens roll för rorohamnar. Med förarlösa fordon får färjetrafiken
svårare att konkurrera med landtransporter, då den konkurrensfördel som
färjefärden utgör i och med att föraren erbjuds vilotid inte blir relevant.

•

Svårigheter att ändra fördelningen mellan trafikslagen.

•

Konkurrens mellan logistikverksamhet och stadsutveckling.

Region Skåne konstaterar att det är av europeiskt, nationellt och regionalt strategiskt
intresse att säkerställa tillgänglighet i de skånska hamnarna.24

4.6

Analys ur ett landlordperspektiv
Det finns en stark och genomgående politisk vilja att stärka sjöfarten från global till
regional nivå. Samtliga politiska nivåer med relevans för finansiering och planering av ny
infrastruktur (EU, Sverige, Region Skåne och Malmö hamn) pekar på Malmö hamns
strategiska betydelse. Detta innebär såväl möjligheter som begränsningar för Malmö
stads ambitioner att utveckla hamnen, staden och kommunikationerna till och från Malmö.
Bland möjligheterna ingår breda samarbeten mellan olika politiska aktörer för att realisera
exempelvis investeringar. Det ger en långsiktighet och en stabilitet som utgör en god
grund för Malmö stads Masterplan. Det svarar också väl mot en trend att investeringar allt
oftare genomförs i partnerskap där olika politiska nivåer och aktörer svarar för olika delar.
Malmö hamns status i de politiska sammanhangen kan samtidigt inte tas för given. Så
länge hamnen utgör en strategisk resurs för staden så som lyfts fram i översiktsplanen
(kapitel 2) bör Malmö stad arbeta för att hamnen successivt stärks genom olika insatser.
Den politiska uppslutningen bakom Malmö hamn och hamnens betydelse för olika
myndigheters verksamhetsområden kan samtidigt innebära begränsningar i Malmö stads
handlingsfrihet. Det gäller bland annat riksintresset Hamn. Malmö stad bör regelbundet
analysera aktualiteten i riksintresset för att undvika att det försvårar en positiv utveckling
av såväl hamnen som övrig stadsmiljö utan goda grunder.

24

Region Skåne (2017b)
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5

Trender inom sjöfarten

5.1

Övergripande trender
Precis som många andra industriella sektorer, har sjöfarts- och hamnbranschen
genomgått en dramatisk förändring under de tre-fyra senaste decennierna. Branschen
har utvecklats från en arbetskraftsintensiv verksamhet med hantering av relativt små
fartyg med styckegods eller bulk, vilka frekvent anlöpte många hamnstäder runt kusterna
till betydligt större, sofistikerade fartyg med enhetsgods som anlöper specialanpassade
hamnterminaler. Den teknologiska utvecklingen har varit kraftfull och medfört en
avancerad maskinell godshantering, vilket i sin tur ger kortare tid för fartygen i hamnarna.
Samma utvecklingstrend gäller generellt även för passagerartrafiken, dock att den så
kallade nöjestrafiken (kryssningar) får allt större genomslag i vissa geografiska regioner.
Utvecklingen kräver å sin sida ett större affärsmässigt och ekonomiskt risktagande för de
involverade parterna. Investeringar i avancerade fartyg och moderna hamnfaciliteter är
betydande samtidigt som konkurrensen hårdnar – såväl mellan rederierna som mellan
hamnarna. Ytterligare kritiska faktorer är konkurrensen från andra trafikslag – järnväg och
vägtrafik – respektive trafikpolitiska beslut som från tid till annan kan påverka
transportsystemen.
Vonck (2017) beskriver tre viktiga trender som påverkar sjöfarten och hamnverksamhet
och ger upphov till strukturella förändringar:
•

Ökad komplexitet – ny teknologi, hållbarhetskrav och globala handelsflöden

•

Intäkts- och kostnadspress – fluktuerande priser, driftskostnader och
kapitalkostnader

•

Energiomställning – växande efterfrågan i kombination med effektivisering och
omställning av energimixen för att reducera klimatpåverkan

EU-kommissionen identifierar trender för sjöfarten som påverkar hamnarna, se Tabell 9.25
Flera av trenderna pekar på hur rederierna önskar nyttja större fartyg för att därmed både
erbjuda konkurrenskraftiga priser och öka lönsamheten.

25

European Commission (2015)
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Tabell 9 Trender inom sjöfarten som påverkar hamnar. Källa: EU-kommissionen 2015

Trend

Drivkraft

Konsekvenser för hamnar

Fortsatt utveckling mot
färre anlöp och större
tonnage

Rederiernas
lönsamhet

Krav på kapacitet för större
fartyg

Konsolidering av rutter i
bl.a. Östersjön

Rederiernas
lönsamhet,
konsolidering av
rederier

Färre linjer, färre aktörer, större
beroende

Hamnar specialiserar sig
mot viss typ av gods

Ökad produktivitet,
skalfördelar

Specialisering, men också
strategiska samarbeten

S k short sea shipping i
Östersjön i hög grad
feedertrafik från de större
hamnarna

Geografi och
ekonomisk tyngdpunkt

Möjligheter att koppla upp sig på
rutter med flera anlöp

Svaveldirektivet inom
SECA-området

Reducera sjöfartens
miljöpåverkan

Högre fraktkostnader till sjöss
kan påverka överflyttning till
andra trafikslag.

Vägtransporterna
fortsätter öka trots
politiska ambitioner

Vägtransporternas
konkurrenskraft
oförändrat hög

Svagare utveckling sjögods

OECD/ITF (2017) visar att trenden mot större fartyg gäller för i princip samtliga
fartygstyper men att ökningen är störst för containerfartyg och tankers (Figur 9).
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Figur 9 Utveckling av fartygsstorlek 1996-2015 mätt som dödvikt. 1996 = 100. Källa: OECD/ITF
2017 sid 85

De större fartygen ger bättre trafikekonomi för rederierna. Fartygen driver samtidigt
infrastrukturbehov i hamnarna i form av ökat hamndjup, större bredd, större och längre
kranar, större uppställningsytor samt infrastruktur för att kunna transportera godset vidare
inåt land.26 Utvecklingen leder till en koncentration av färre och större hubbar/noder och
att mindre hamnar i stället får inrikta sig mot så kallad feedertrafik, att mata trafik till en
större hub eller ingå i en slinga bland flera andra hamnar.27 Detta gäller huvudsakligen
det växande containersegmentet, men har även bäring på exempelvis bilimporten.
Trenden mot marknadskonsolidering är också tydlig. OECD/ITF (2017) exemplifierar med
hur marknadsandelen för containerrederier har utvecklats. De fyra största rederierna
hade år 2000 en marknadsandel på 23 %, vilken ökade till nästan 50 % år 2016. De tio
största rederierna har samtidigt ökat sin andel av marknaden från knappt 40 % till
närmare 70 %. Det finns en betydande överkapacitet i världens flotta, en situation som
har accentuerats av finanskrisen 2008-09. OECD/ITF (2017) bedömer att det finns en
överkapacitet i tonnage på ungefär 25 %.
Som ett resultat av sökandet efter stordriftsfördelar och uppbyggnaden av nätverk med
strategiska allianser i kombination med överkapacitet i tonnaget präglas sjöfarten i
allmänhet och rederier i synnerhet av ett starkt fokus på besparingar, konsolideringar och
byte av fartyg, se Figur 10. För hamnarna innebär det att ett mindre antal rederier får
starkare marknadspositioner och därmed stärker sin förhandlingskraft.

26
27

Talley (2009)
Denna utveckling finns generellt inom transport- och logistikbranschen.
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Figur 10. Utmaningen för rederierna. Effektiva nätverk och sökandet efter skalfördelar i kombination
med överkapacitet i tonnage leder till konsolidering, utbyte av fartyg och ett starkt fokus på
kostnadsbesparingar. Källa: APM Terminals 2017

Eftersom liknande strävan efter stordriftsfördelar och stärkta marknadspositioner är
typiska för samtliga trafikslag leder det till att godstransporterna konsolideras och
koncentreras till flöden i ett fåtal växande godskorridorer. Denna koncentration innebär i
sin tur att sårbarheten ökar.28
Säkerhetsfrågorna har stått i starkt fokus för hamnar under lång tid. Såväl organiserad
brottslighet som terrorism och asymmetrisk krigföring driver investeringar för ökad
säkerhet i ett klassiskt medel-motmedel-förhållande. Attentaten i USA den 11 september
2001 förstärkte detta ytterligare och ledde till specifika krav på bland annat instängsling
av hamnanläggningar. På senare tid har även digital säkerhet seglat upp som en
angelägen fråga.29 Attacker sker mot alla delar i logistikkedjan och utvecklingen mot
autonoma fordon ger ytterligare möjligheter att skada samhället.

5.2

Miljö
Sjöfarten svarar för 2,0 % av de globala utsläppen av koldioxid. Energiförbrukningen har
ökat med 1,6 % per år mellan 2000 och 2014. Detta är en betydligt lägre ökning än BNP,
vilket är ett trendbrott. Anledningen är den globala finanskrisen 2008-09, som resulterade
i en nedgång i handeln med en efterföljande svag återhämtning. Det sammanföll med en
tydlig trend från ca år 2011 att uppgradera flottan med större och mer effektiva fartyg.
Detta resulterade i en mycket stor överkapacitet, vilket ledde till att äldre, ineffektiva fartyg
togs ur trafik tidigare än beräknat. Som en följd av detta har energieffektiviteten räknat
per tonkilometer förbättrats med i genomsnitt 5,8 % per år mellan åren 2010 och 2014, en
unik förbättringstakt.30

28

Regeringen (2018) sid 21
Vonck (2017)
30 International Energy Association (2017)
29
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Den prognostiserade ökningen av sjöfarten fram mot 205031 innebär också att utsläppen
av koldioxid ökar kraftigt (Figur 11). Godstransporter med sjöfart och flyg bedöms
tillsammans svara för cirka 15 % av transportsektorns samlade utsläpp.

Figur 11 Utsläpp av koldioxid per transportslag i miljoner ton. Källa: OECD/ITF 2017 sid 61

Samtidigt visar scenarioanalyser att det finns en potential att reducera klimatpåverkan per
ton transporterat gods genom nya bränslen och högre bränsleeffektivitet. IMO
introducerade år 2013 en energieffektivitetsstandard för nya fartyg som anger en minsta
acceptabel förbättring av energieffektiviteten per tonkilometer. Denna ska uppgå till 1 %
årligen mellan 2015 och 2025. Detta bedöms inte vara tillräckligt för att reducera
sjöfartens utsläpp av klimatgaser.32 Det finns dock redan tillgängliga tekniker med
potential att halvera energiförbrukningen för nya fartyg och tillsammans med en ökad
användning av biodrivmedel kan utsläppen minska.
Det globala taket på svavelhalten i fartygsbränsle på 0,5 % träder i kraft år 2020 efter att
succesivt ha skärpts från 3,5 % år 2012. Syftet är att begränsa utsläppen av svaveldioxid
från sjöfarten genom att ställa krav på mycket renare bränsle. Detta kommer att kräva
betydande förändringar av bränslesammansättningen och sannolikt leda till högre priser.
Så kallad tjockolja, som för närvarande utgör över 80 % av den globala energimixen för
fartyg måste ersättas med lågsvavlig diesel, flytande naturgas (LNG), el eller andra
syntetiska bränslen. Alternativt måste fartyg utrustas med reningssystem (så kallade
skrubbrar) för att minska utsläppen av svaveloxider.
Vilken långsiktig inverkan det så kallade SECA-reglementet (svaveldirektivet) har för
rederiernas positionering i Östersjön, är svårt att avgöra i skrivande stund. SECAdirektivet fördyrar långa fartygsrutter i Östersjön och Nordsjön. De nya restriktiva kraven
om lägre svavelhalt (max 0,1 %) gör att drivmedelskostnaderna numera är högre för
fartygen i Östersjöregionen. Redan år 2006 fastställdes dock krav på max 1,5 %
31
32

OECD/ITF (2017)
International Energy Association (2017)

repo001.docx 2015-10-05

35 (119)
RAPPORT
2019-08-26
SLUTVERSION
OMVÄRLDSBEVAKNING OCH ANALYS MALMÖ HAMN – UNDERLAG TILL MASTERPLAN

svavelhalt i Österjsön. Det finns stora miljö- och hälsovinster med minskade
svavelutsläpp, men direktivet har varit omdebatterat eftersom det riskerar att leda till
dyrare sjötransporter. Om direktivet leder till en successiv överflyttning av godstransporter
till lastbil är nettoeffekten mycket osäker. Direktivet infördesår 2015 i Östersjön och
Nordsjön, vilket innebär att transporter till och från norra Europa får en
konkurrensnackdel. Trafikverket (2015) pekar på att större fartyg kan bibehålla
transportkostnaden per godsenhet genom både högre bränsleeffektivitet och
stordriftsfördelar. Det ger i sin tur ytterligare mer miljövänliga transporter. På sikt kommer
dock svaveldirektiv att införas i övriga regioner, såväl i Europa som på andra kontinenter.
Energislag som LNG, etanol och el kommer att successivt öka i betydelse i takt med att
nya fartyg byggs samtidigt som vissa äldre fartyg installerar så kallade skrubbrar för att
reducera emissionerna från traditionell marindiesel. Långsiktigt kommer förmodligen
likartade stränga krav att införas för sjöfarten i andra regioner i Europa och världen.
Under alla förhållanden kommer rederierna att ställa krav på hamnarna om
mottagningsfaciliteter för fartygsavfall (skrubber, sludge, svartvatten, osv) samt möjlighet
att bunkra nya drivmedel som LNG, marindiesel och etanol.
Utvecklingen av batteridrift för sjöfarten går snabbt framåt. Sjöfarten kan i dag i vissa fall
använda batterier för drift av fartyg på kortare sträckor och vid manövrering i hamn.
Fartyg kan även använda el och ladda batterier genom landanslutningar när fartyg ligger
vid kaj. I dagsläget erbjuder femton svenska hamnar landansluten elektricitet för fartyg.
Eftersom det krävs att den tekniska utrustningen på fartyget är kompatibel med hamnens
laddinfrastruktur och sådan utrustning är dyr är det i dagsläget främst färjor som
regelbundet besöker samma hamn som har erforderlig utrustning ombord och kan
använda befintliga landanslutningar i hamnarna.33
I ett längre perspektiv kommer krav på elanslutning vid kaj att vara obligatoriskt,
åtminstone för den reguljära trafiken för färjor och containerfartyg. Här är förvisso lokala
miljömyndigheter i regel pådrivarna för att detta ska införas. På sikt kommer förmodligen
också krav att resas på reducering av kväve (Nox) i fartygsdiesel.
European Sea Ports Organization har under lång tid kartlagt vilka miljöprioriteringar som
europeiska hamnar har högst på agendan. Under de tre senaste åren är de främsta
prioriteringarna de samma; luftkvalitet, energiförbrukning och buller (Figur 12).
Energiförbrukningen kombinerar tydligt ekonomisk och ekologisk hållbarhet, medan
luftkvalitet och buller primärt handlar om ekologisk och social hållbarhet. Hamnarna
måste samspela med det omgivande samhället för att belasta miljön och störa
angränsande verksamhet så lite som möjligt. Utvecklingen inom alla trafikslag är att gods
transporteras med längre, tyngre och större fordon som anlöper färre, och allt större,
hamnar eller terminaler. Detta kan skapa konflikter med en god livsmiljö och buller och
vibrationer utgör en utmaning att hantera i närhet till bebyggelse och i städerna. Detta

33

Regeringen (2018)
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accentueras ytterligare av att den fjärde viktigaste miljöaspekten i European Sea Ports
Organizations undersökning såväl år 2016 som 2018 var ”relationen med samhället”. 34

Figur 12 Europeiska hamnars prioritering av de tio viktigaste miljöaspekterna. Källa: European Sea
Ports Organization 2018 sid 9

34

European Sea Ports Organization (2018)

repo001.docx 2015-10-05

37 (119)
RAPPORT
2019-08-26
SLUTVERSION
OMVÄRLDSBEVAKNING OCH ANALYS MALMÖ HAMN – UNDERLAG TILL MASTERPLAN

5.3

Teknik
Fartygen blir allt större och mer avancerade, vilket ställer krav på korresponderande
faciliteter i hamnarna. Farledsfördjupningar, utökad kajkapacitet, större lagringsytor på
terminalerna, högre kranar med längre räckvidd är olika exempel på förväntningar från
rederierna. Det innebär att hamnarna måste planera för och ha kapacitet för dylika
utbyggnader, givet att marknadsförutsättningarna föreligger.
Digitaliseringen ger möjlighet till innovation och effektivisering i hamnverksamheten. 35
Exempel på tekniker i delar av logistikkedjan visas i Tabell 10.
Tabell 10 Exempel på digitala tekniker i logistikkedjan. Källa: Efter Vonck 2017 sid 5
Sjösidan
Sjöfart

→
Ankomstservice

Hamverksamhet
Lastning/
lossning

Lagring

→

Landsidan

Industriell
bearbetning

Intermodal
transport

Fjärrstyrning
genom IoT

Integration
mellan
funktioner
och geografi

Plattformslösningar

Big Data
analys

Smarta
nätverk

RFID för
logistik och
transport

RFID för
logistik och
transport

Internet of
Things

Kommunikation
Maskin-tillmaskin

Robotisering

Smart energistyrning

Autonoma
fordon

Förebyggande
underhåll

Verktyg för
samarbeten

Robotisering

Smart
mätning och
övervakning

3D-printers

Optimering
av supply
chain och
leverantörsstruktur

Outsourcing

Robotisering

Intelligent
utveckling av
tillgångar

Gemensam
vy över
lager

Säkerhetsanalys

Drönare och
fjärrstyrda
fordon

Autonoma
fordon

Mobil
arbetskraft

Förebyggande
underhåll

Digitaliseringen bedöms leda till en reduktion av personalstyrkan inom den maritima
sektorn med åtminstone 25 %. En tredjedel av personalminskningen antas ske inom
hamnverksamheten.36
Flera hamnar bland Sveriges hamnars medlemmar understryker att det är viktigt att
kunna använda den befintliga hamnen mer effektivt och under fler timmar på dygnet. Här
35
36

Vonck (2017)
Vonck (2017)
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spelar automatiseringen av hamnen en viktig roll såsom automatiserade kranar för
lastning och lossning av gods men också automatiserade anlöpsprocesser. Det pågår en
sådan omställning, särskilt i containersegmentet. 37 I Figur 13 visas några exempel på hur
digitalisering och automation påverkar hamnstrukturer och -verksamhet.

Figur 13. Exempel på hur ny teknik påverkar hamnanläggningar. Källa: APM Terminals 2017

Digitaliseringen innebär också nya former för handels- och tullprocesser med
molnbaserad teknik, sensorer och röststyrning. Tekniken reducerar arbetsbördan och
förenklar procedurerna, vilket reducerar transaktionskostnader och samtidigt har en
potential att öka säkerheten.

5.4

Lagstiftning
På internationell nivå har det på senare tid införts vissa generella regleringar för
hamnarna i Europa.
EU:s Hamnförordning från mars 2019 har till ändamål att på ena sidan skapa en
effektivare europeisk hamnverksamhet och på andra sidan säkerställa att det inte
existerar otillbörliga konkurrensförhållanden mellan hamnarna eller deras hamnoperatörer
(brott mot de så kallade statsstödsreglerna). Bland annat införs regler om transparent
ekonomisk redovisning, upphandling av leverantörstjänster, med mera. Vissa skrivningar
i det ursprungliga förordningsförslaget kunde ur svensk synvinkel vara bekymmersamma
vad gäller friheten att självständigt prissätta hamnservicen. Det gäller exempelvis förslag
om tillsättande av lokal hamnanvändarkommitté och/eller oberoende tillsynsorgan för
branschen.38 Dessa krav har dock tonats ner i den slutliga lagtexten.
Hamnförordningen omfattar däremot inte lastnings- och lossningsverksamhet i hamnen
(stuveri). Istället är det Koncessionsdirektivet, som i förekommande fall kommer att ha
37
38

Trafikverket (2019)
Marknadstillsyn görs i Sverige av Transportstyrelsen.
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bäring på hamnens avtal med hamnoperatörer. Här finns principer och gränsvärden för
upphandlingsförfaranden, avtalstider, rätt till överklagande, osv.
Generellt inom EU gäller statsstödsreglerna för hamnverksamhet, vilket innebär att det
krävs ett godkännande av kommissionen för att kunna lämna ett ekonomiskt bidrag med
allmänna medel till verksamheten. Dock möjliggörs numera offentligt stöd till nya
infrastrukturinvesteringar i hamnanläggningar genom den allmänna
gruppundantagsförordningen, GBER. Sålunda kan exempelvis en kommun
subventionera nya satsningar upptill en viss beloppsgräns.
Sedan 2004 gäller de av FN beslutade ISPS-bestämmelserna (International Ship & Port
Security Code) i de kommersiella hamnarna. Kortfattat ska hamnarna säkras mot
terrorhot genom kontroll av gods och personer som passerar hamnområdet. Därmed är
det överlag förbjudet för obehöriga att få tillträde till hamnanläggningarna.
På nationell nivå finns ett antal lagar och förordningar för hamnverksamheten. En allmän
hamn (de allra flesta kommunägda kommersiella hamnarna) är skyldig att ta emot alla
fartygsanlöp givet det finns teknisk kapacitet och platsutrymme. En lokal hamnordning
reglerar trafikering och anmälningsplikt inom det geografiska hamnområdet. Härutöver
omfattas hamnarna av miljölagstiftning med avseende på hamn av riksintresse samt
miljötillstånd för hamnverksamhet, vilket redogörs för separat i det följande.
Fortgående förändringar inom lagstiftningsområdet kommer i viss utsträckning att beröra
Malmö Hamns verksamheter, vilket kräver viss uppmärksamhet och beredskap även från
landlordens sida.

5.5

Organisation och affärsmodell

5.5.1 Organisation
År 2016 var cirka 87 % av europeiska hamnar (”port authorities” eller hamnmyndigheter)
helt offentligägda.39 Copenhagen Malmö Port är ett exempel på en hamn med blandat
offentligt-privat ägarskap, en form som utgör cirka 7 % av hamnarna. Resterande 6 % är
privatägda.
Av de offentligägda hamnarna ägs 59 % av staten, 33 % av kommun och 3 % av en
region. Resterande offentliga hamnar ägs av en kombination av dessa.
Hamnmyndigheten har myndighets- och säkerhetsansvar och har ofta en samordnande
roll mellan samhällets och kommersiella intressen. I den samordnande rollen ligger bland
annat att minimera de negativa externaliteterna i form av exempelvis buller och andra
miljöeffekter. Hamnmyndigheten förvaltar hamnanläggningar och anslutande
markområden och kan ha investeringsansvar för dessa. Hamnmyndigheten upplåter i
regel hamndriften (godshanteringen) till en eller flera hamnoperatörer (stuveribolag)
genom någon form av flerårigt koncessionsavtal. Detta benämns ofta ”Landlord”modellen och trenden är att denna roll för hamnägaren har ökande betydelse. I Europa

39

European Sea Ports Organization (2016)
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äger hälften av hamnmyndigheterna inte marken, medan en fjärdedel gör det till fullo och
en fjärdedel delvis.
64 % av hamnmyndigheterna har fastlagt en så kallad Masterplan för den långsiktiga
utvecklingen av hamnen och landområdet. Syftet är att skapa en tydlig, långsiktig målbild
som ger trovärdighet gentemot investerare och som också beskriver påverkan på
omgivande samhälle. Tidsperspektivet är ofta 20-30 år och planen tas i princip alltid fram
i en involverande process med viktiga intressenter. Bland intressenterna finns personal,
ägare, lokala myndigheter, medborgare, intresseorganisationer och affärsrelaterade
intressenter som exempelvis rederier och terminaloperatörer.40
Även om hamnmyndigheterna är offentligägda så finns det en trend att organisera
verksamheten likt privata företag. Cirka hälften av europeiska hamnar är organiserade
som aktiebolag och nästan lika många är oberoende offentliga enheter. I resterande fall
(ungefär 1 av 20 hamnar) är hamnförvaltningarna tydligare integrerat i den offentliga
förvaltningen. Oavsett organisationsform tenderar inslaget av politisk styrning och kontroll
att vara betydande.41
Europeiska hamnar finns huvudsakligen i tre organisatoriska varianter:
1. Drivs av en affärsidé med tydligt fokus på lönsamhet/kostnader men med fler
samhällsmål (7 av 10 hamnar)
2. Offentlig ”Not-for-profit organisation” med samhällsmål (15 %)
3. Lönsamhetsmaximerande verksamhet (15 %)
De senaste decennierna har det funnits en tydlig trend att hamnverksamhet privatiserats.
I hög grad handlar det om en privatisering av de operationella delarna av hamnbolagen
som stuveriverksamhet och landbaserad utrustning (Tabell 1111). Det har varit vanligare
att privatisera bulkterminaler (som exempelvis olja) än container- och godsterminaler.
Tabell 11. I europeiska hamnar är det vanligt att privata operatörer svarar för de olika delarna i
transport- och logistikkedjan. Källa: European Sea Ports Organization 2016

Sjö/Land

Land/Inland

Logistiktjänster

Lagertjänster

Hamnförvaltning
eller hamnbolag
(offentligägda)

23 %

14 %

11 %

18 %

Privat operatör

74 %

84 %

88 %

81 %

Annat

3%

2%

1%

1%

40
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I Sverige finns drygt 50 kommersiella hamnar, varav majoriteten är kommunalt ägda. Den
vanligaste organisationsformen benämns integrerad hamn där hamnbolaget står för
hamnledning, hamninfrastruktur och godshantering. Sverige och några ytterligare länder
utgör alltså delvis undantag från den europeiska normen genom att hamnbolaget ofta
också svarar för godshanteringen. Under senare år har tendensen dock varit att
godshanteringen privatiseras. Hamnverksamheten har då organiserats på samma sätt
som den traditionella europeiska hamnmodellen med en offentlig hamnmyndighet
(landlord) och privata hamnoperatörer.42
Nästan alla helägda kommunala hamnar i Sverige drivs som självständiga kommunala
bolag. Några hamnar drivs som en del av den kommunala förvaltningen. Det finns två
principiella modeller för markägande, antingen är hamnbolaget ägare av marken eller så
arrenderar hamnbolaget marken av kommunen.43
De kommunala hamnarna i Sverige tillåts, i motsats till förhållandena i exempelvis
Danmark, Finland och Norge, att använda avkastningen från hamnverksamheten även till
andra kommunala verksamheter. I Sverige har de kommunala hamnbolagen samma
rättigheter och skyldigheter som övriga svenska företag. Sverige har ingen särskild
reglering om exempelvis ansvaret för och driften av hamnar.
Från och med mars 2019 gäller EU:s hamntjänstförordning om inrättande av en ram för
tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar.
Förordningen reglerar bland annat frågor om tillträde till en hamn för att utföra
hamntjänster och villkoren för detta samt frågor om finansiell insyn i hamnens
verksamhet. Riksdagen har antagit en lag med kompletterande bestämmelser till EU:s
hamntjänstförordning.
Det kommunala ägandet av svenska hamnar har kopplats samman med olika typer av
överkapacitet och överinvesteringar. Det bygger bland annat på logiken att kommunalt
ägda hamnar ofta har ett bredare syfte än det rent kommersiella, som exempelvis att
skapa arbetstillfällen i verksamheten eller stödja det lokala/regionala näringslivet (se
kapitel 3). Det innebär en risk att man är ovillig att låta hamnarna specialisera sig på ett
sådant sätt som eventuellt vore naturligt om staten ägde alla hamnar, som i många andra
europeiska länder. Genom att exempelvis hamnarna i Malmö, Trelleborg, Helsingborg,
Karlshamn och Ystad alla verkar inom rorosegmentet måste samtliga genomföra
kostnadsdrivande investeringar i förhoppningen om att stärka eller åtminstone behålla sin
relativa konkurrensposition. Det ryms inte inom denna studie att bedöma om detta är
rationellt eller ineffektivt44, men det är tydligt att det ger ett antal konsekvenser för
aktörerna inom sjöfarten:

42

Trafikverket (2019)
Trafikverket (2019)
44 Flera hamnar som täcker samma marknadssegment tvingas konkurrera, vilket ger rederier och
andra transportföretag valmöjligheter jämfört med en långt dragen specialisering som ger lokala
monopol. Det ofta uppmärksammade problemet är att den höga andelen offentligägda hamnar
hindrar den utslagning som annars skulle ske på en mer avreglerad marknad, vilket leder till en
samhällsekonomisk ineffektivitet.
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•

En strategi som bygger på flera marknadssegment ger minskad sårbarhet för
hamnarna men leder även till stora investeringsbehov.

•

För rederier och transportföretag kan konkurrensen mellan hamnarna pressa
priser och utveckla serviceutbudet, samtidigt som det kan vara svårare för
hamnen att skapa starka, långsiktiga partnerskap med kunderna.

•

Investeringar i anslutande landinfrastruktur fördelas på många hamnar, vilket kan
försvåra nödvändiga utbyggnader av den landledes infrastruktur som staten i
regel ansvarar för

I realiteten har de svenska hamnarna i många fall specialiserat sig på ett begränsat antal
affärssegment. Detta gäller i synnerhet mindre hamnar som inte har tillräckliga volymer
för att kunna upprätthålla ett diversifierat utbud av hamnservice.
En annan möjlighet är att samverka med andra hamnar, vilket kan göras i olika
sammanhang. Gemensamma hamnbolag för en region exemplifieras i kapitel 9. Hälften
av alla europeiska hamnar har partnerskap med internationella hamnar och fyra av tio har
partnerskap med andra nationella hamnar.45 Copenhagen Malmö Port framstår på många
sätt som ett mycket lyckat samarbete som har gett ett flertal fördelar 46:
▪

Bättre nyttjandegrad av resurser (personal, kajer och kajytor, terminalytor, kranar
och annan utrustning).

▪

Synergier – sälja mer på en större marknad (Greater Copenhagen).

▪

Undvika “dubbla” investeringar.

▪

Stordriftsfördelar.

▪

Stärkt position på en marknad där storleken får allt större betydelse.

▪

Stark ekonomisk platform.

▪

Ökad konkurrenskraft.

Risken för att någon ägare i bolaget Copenhagen Malmö Port skulle favorisera antingen
Köpenhamn eller Malmö balanseras bland annat av att aktieägaravtalet säger att det
krävs att tre fjärdedelar av styrelsen ställer sig bakom om någon verksamhet ska flyttas
från ena sidan till den andra.
Tongzon & Heng (2004) studerade 25 hamnar och kom fram till att en kombination av
privat och offentligt ägande är mest optimalt. Offentlig sektor kan då behålla det
övergripande ansvaret som samordnare och den privata sektorn driver de operativa
delarna.
Goss (1990b) redovisar sakskäl för offentligt ägande av hamnar:

45
46

European Sea Ports Organization (2016)
Copenhagen Malmö Port (2013)
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1. Eftersom hamnen är en gränsyta mellan land och vatten är den inte jämförbar
med andra kommersiella ytor och är svår att värdera marknadsmässigt.
2. En hamn är infrastruktur med behov av planering och kostsamma
infrastrukturåtgärder som typiskt vinner på att betraktas som offentliga nyttor.
Privata ägare kan få för stor marknadsmakt och skapa inlåsnings- och
barriäreffekter för andra aktörer.
3. Hamnar används till samhällsviktiga funktioner som exempelvis
nattväktarstatens.
4. Hamnar ger ofta upphov till externaliteter, d v s negativ påverkan på tredje man
som buller, föroreningar, olycksrisk, etc. Om det offentliga äger hamnen får man
mer direkt påverkan på hur dessa externaliteter ska hanteras.
5.5.2 Affärsmodell
Den vanligaste intäktskällan bland europeiska hamnar är hamnavgifter som tas ut av
anlöpande fartyg. Dessa kan ofta utgöra upp till hälften av hamnens intäkter, medan
avgiften utgör mellan 5 och 10 % av fartygets kostnader för att angöra. 47
Det finns dock fler intäktskällor för hamnarna, se vidare Tabell 12. Beroende på hur
organisation, rollfördelning och ansvar ser ut tillfaller intäkterna olika aktörer.
Tabell 12. Intäkter för hamnar.

Intäktskategori

Intäkt

Betalas av

Hamnavgifter

Fartygshamnavgifter

Rederiet

Varuhamnavgifter

Varuägaren

Passagerarhamnavgifter

Rederiet

Godshanteringsavgifter

Lastning, lossning, krankörning,
järnvägstransport

Varuägaren

Hyror

Lagringsavgifter

Varuägaren

Hyreskontrakt

Kund, indirekt kund

Godsdokumentation, tullhantering

Kund, indirekt kund

Reparationer, tillsyn, m m

Kund, indirekt kund

(Övrigt)

Vanligast förekommande är att landlorden uppbär hamnavgifter och fleråriga
hyresintäkter medan hamnoperatören uppbär godshanteringsavgifter, lagringsavgifter
och övriga serviceintäkter.
47

European Sea Ports Organization (2018b). Övriga kostnader är till exempel lastning och
lossning, bränsle och personalkostnader samt nyttjande av eventuella andra tjänster som lotsning.
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I ett integrerat hamnbolag, exempelvis CMP, uppbär bolaget samtliga intäkter från
kunderna. På andra sidan ska hamnoperatören betala en form av
nyttjanderättsavgift/koncessionsavgift till landlorden, för dispositionen av anläggningarna.
Huvuddragen i nyttjanderättsavtal (koncessionsavtal) är ofta följande:
•

långsiktigt avtal, ex 25 år, och med lång uppsägningstid

•

dedikerade arealer, med dithörande fasta anläggningar och
utvecklingsytor/vattenområden

•

hamnoperatören betalar en fast årsavgift, s k bashyra

•

(hamnoperatören finansierar rörliga anläggningar och maskiner)

Vad avser kostnader för drift och underhåll samt exempelvis myndighetstillstånd är det
ofta hamnoperatören som svarar för dessa. I synnerhet miljötillstånd kan innebära
betydande kostnader.
Bland europeiska hamnar är det alltså vanligt att hamnmyndigheten/landlorden svarar för
huvuddelen av kapitalkostnaderna. Den finansiella självständigheten varierar mycket
inom EU med en typiskt högre grad av självständighet i norra Europa.
I samband med större investeringar krävs en långsiktighet från såväl landlord som
hamnoperatör. Över huvud taget tenderar hamnoperatörernas koncessioner att vara
långa, i synnerhet när det är bolagen som svarar för investeringarna, då koncessionstiden
måste ha en överensstämmelse med avskrivningstider.
En typisk situation är att hamnoperatören initierar investeringen (och
projekterar/administrerar bygget). Det finns då tre principer för finansieringen av
investeringen:
1. Landlord står för finansieringen mot att hamnoperatören betalar en tillkommande
årlig avgift, s k finanshyra, räknat på anläggningens ekonomiska livslängd.
2. Landlord godkänner att hamnoperatören får finansiera en investering på ”ofri
grund” och förbinder sig att inlösa densamma till oavskrivet restvärde – om
Hamnoperatören blir uppsagd från avtalet.
3. Hamnoperatören finansierar bygget och står hela risken under avtalstiden.
Anläggningen ska tas bort efter avtalets upphörande.
Om det är landlord som initierar investeringen finns det en grundläggande princip som
innebär att finanshyra ska betalas av Hamnoperatören endast i skälig proportion till
intjäningen i anläggningen.
Landlord har rätt att säga upp koncessionen för ett sammanhängande geografiskt
område under avtalstiden, med skälig uppsägningstid. I fall där hamnverksamhet ska
avslutas eller flyttas under gällande koncessionsperiod uppstår naturligen behov av att
kompensera hamnoperatören. Detta kan ske på tre huvudsakliga sätt:
1. Erbjuda motsvarande anläggning/funktion på annat geografiskt område,
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2. reducera bashyran med ett årligt belopp motsvarande täckningsbidraget i
rörelsen (genomsnitt senaste 3 åren samt att förekommande finanshyra upphör),
och/eller
3. ge hamnoperatören en option till nytt hamnområde och ställa investeringsmedel
till rådighet mot att hamnoperatören betalar finanshyra för det nya bygget.

5.6

Analys ur ett landlordperspektiv
Strävan mot stordriftsfördelar leder till en konsolidering av marknaden och allt större
aktörer. Dessa får en starkare förhandlingsposition gentemot hamnarna. Hamnar bör i sin
tur möta detta genom olika former av samarbeten och en konsekvens är också att
landlordfunktionen blir allt viktigare för hamnens konkurrenskraft.
Malmö hamn är sannolikt en tillräckligt stor hamn för att kunna erbjuda fullservice även i
framtiden, men fokus måste sannolikt öka på matartrafik till och från de stora europeiska
hubbarna. Hamnoperatören CMP ger möjligheter till rationell drift och flera av de
stordriftsfördelar som mindre hamnar får allt svårare att uppnå.
Inom miljöområdet innebär klimathotet en möjlighet till ökade sjötransporter, men det
största fokus för europeiska hamnar gäller relationen med staden och störningar. Här har
Malmö hamn ett mycket gynnsamt läge med en god struktur vad gäller lokaliseringen av
hamnanläggningar med dithörande mark för industriändmål. Detta minimerar konflikter
med andra intressenter och landlord bör sålunda arbeta för att behålla denna struktur.
Inom teknikområdet är det framför allt digitalisering och automatisering som blir allt
viktigare. Detta leder till investeringsbehov i hamnarna, vilka i huvudsak bör bekostas av
hamnbolagen. Det kan dock ställa krav på bland annat en fiberinfrastruktur där landlord
kan spela en roll och likaså kan enskilda investeringar kräva särskilda dialoger.
När det gäller organisation och affärsmodeller så finns det många varianter och i allt
väsentligt ligger Malmö stad och Copenhagen Malmö Port i framkant när det gäller
regionalt samarbete. Konstruktionen med det gemensamägda bolaget ger en stabilitet,
samtidigt som det ger vissa inlåsningseffekter för staden.
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6

Svensk sjöfart
Detta kapitel behandlar utvecklingen av svensk sjöfart historiskt och tar även upp
prognoser för volymutvecklingen fram mot år 2040.

6.1

Historisk utveckling och prognoser
Svensk transportstatistik visar att sjöfartens roll i Sverige har varierat (se Figur 1414).
Transportarbetet ökade kraftigt under 1960-talet för att därefter minska i anslutning till
1970-talets oljekris, som både påverkade konjunkturen som de direkta oljeflödena. Sedan
1990 har sjöfartens transportarbete vuxit med nästan en fjärdedel, till stor del som en följd
av längre logistikkedjor och transporter. Sedan finanskrisen 2008-09 har transportarbetet
varit i det närmaste oförändrat. Eftersom den hanterade godsmängden samtidigt har
minskat med cirka 5 % har detta alltså kompenserats av längre transportsträckor. Under
perioden 1990-2012 har det inrikes transportarbetet med sjöfart varit i det närmaste
oförändrat, medan det utrikes transportarbetet ökade med cirka 40 %.48 Sjöfarten svarar
för cirka 70 % av den godsmängd som transporteras till och från Sverige. 49

Sjöfartens godstransportarbete i Sverige
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Figur 14. Utvecklingen av godstransportarbetet med sjöfart I Sverige 1960-2014. Åren 2015-2017
har volymen i princip varit konstant. Källa: Trafikanalys årtal okänt

Trafikverket gör regelbundet en basprognos för transporternas utveckling som underlag
för planering av infrastruktur. Prognosen utgår från Långtidsutredningens bedömningar
av hur Sveriges ekonomi och utrikeshandel bedöms utvecklas. Trafikverket bedömer att
sjöfartens transportarbete kommer att öka med nästan 70 % mellan åren 2012 och 2040,

48
49

Trafikverket (2015)
Trafikanalys (2016)
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se Figur 1515. Detta är i hög grad överensstämmande med internationella prognoser
över sjöfartens utveckling, se bilaga 1.

Figur 15 Prognos över utvecklingen av transportarbetet per trafikslag för år 2040 i miljarder
tonkilometer. Källa: Trafikverket 2018 sid 42

Den kraftiga bedömda tillväxten står dock i kontrast till den förhållandevis svaga
utvecklingen efter finanskrisen 2008-09. De positiva utvecklingsprognoserna diskuteras
bland annat av Trafikanalys 50, dock utan en entydig slutsats annat än att det kommer att
krävas en stark och långvarig tillväxt för att nå de bedömda nivåerna. I Figur 1616 visas
hur basprognosen mot år 2040 förhåller sig till utvecklingen under de senaste dryga 40
åren.

Figur 16. Basprognos för transportarbetet för år 2040 samt statistik till och med år 2014. Källa:
Trafikverket 2018 sid 41

Trafikverket konstaterar att Långtidsutredningen antar en svagare tillväxt av
exportvolymen i värde mellan 2012 och 2040 än den faktiska utvecklingen mellan 1980
50

Trafikanalys (2016)
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och 2013. Samtidigt antas även en svagare utveckling av varuvärdena i kronor per ton,
vilket ger en årlig exporttillväxt i ton som är lika stor i prognosen som den varit historiskt.
Däremot antas lägre varuvärden för importen, vilket innebär en kraftig tillväxt av denna
räknat i vikt. Trafikverket visar också att prognosen för värdet av utrikeshandeln med
varor för perioden fram till 2040 är betydligt mer positiv än den faktiska utvecklingen för
perioden 2005-2015, en period som dock präglades av en betydande nedgång i samband
med den ekonomiska krisen (Figur 1717).

Figur 17. Prognosen för varuhandelns utveckling fram till år 2040 är betydligt mer positiv än en
trendframskrivning av perioden 2005-2015, som dock präglades av finanskrisen 2008-09. Källa:
Trafikverket 2018 sid 57

Av Tabell 13 framgår Sveriges viktigaste handelspartners och utvecklingen av exporten
och importen under det senaste decenniet. Det framgår tydligt hur viktiga Västeuropa och
våra grannländer är, samtidigt som de största tillväxttalen återfinns för Kina och
Östeuropa.
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Tabell 13. Utvecklingen av svensk export och import mellan 2008 och 2018. Källa: Statistiska
Centralbyrån, bearbetning Sweco.

Värdet av varuhandel (Mkr)
Land

2008

2018

1

Tyskland

318 014

421 741

Förändring
2008-2018
33%

2

Norge

210 919

279 419

32%

3

Nederländerna

126 179

223 691

77%

4

Danmark

191 282

204 381

7%

5

Finland

139 173

171 131

23%

6

157 961

155 384

-2%

7

Storbritannien och
Nordirland
USA

112 511

137 403

22%

8

Kina

62 852

134 354

114%

9

Belgien

94 567

120 645

28%

113 937

116 961

3%

10

Frankrike

11

Polen

66 026

107 428

63%

12

Italien

74 688

89 250

19%

13

Ryssland

73 306

66 907

-9%

14

Spanien

42 336

51 035

21%

15

Japan

30 173

36 807

22%

16

Tjeckien

22 092

35 513

61%

17

Österrike

24 111

31 107

29%

18

Estland

17 107

27 128

59%

19

Turkiet

20 669

25 749

25%

20

Schweiz

20 344

25 152

24%

22

Litauen

11 465

23 833

108%

23

Ungern

12 812

21 597

69%

25

Irland

17 554

19 892

13%

29

Lettland

9 583

13 847

44%

30

Slovakien

6 795

13 535

99%

32

Portugal

10 818

12 890

19%

40

Rumänien

4 495

7 534

68%

I Figur 18 är den geografiska fördelningen av Sveriges varuhandel fördelad på länder
med proportionerliga cirklar. Bilden av Europas betydelse för vår handel blir ännu
tydligare.
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Figur 18. Geografisk fördelning av svensk export (kartan till vänster) och import (höger) I ton år
2014. Källa: Trafikanalys 2016 sid 24

I basprognosen för år 2040 fördelas utrikeshandeln på ländergrupper, se Figur 19. Även
om handeln med övriga världen bedöms handeln öka mest i relativa tal så antas Norden
och övriga Västeuropa vara helt dominerande även under kommande decennier.

Figur 19 Prognos över Sveriges utrikeshandel fram till år 2040 fördelat per ländergrupper i miljoner
SEK och 2012 års prisnivå. Källa: Trafikverket 2018 sid 25

Ett område av särskilt intresse för Sverige och Malmö hamn är Östersjöregionen. Sedan
Berlinmurens fall har många av länderna blivit betydligt mer exportintensiva, se Figur 20.

repo001.docx 2015-10-05

51 (119)
RAPPORT
2019-08-26
SLUTVERSION
OMVÄRLDSBEVAKNING OCH ANALYS MALMÖ HAMN – UNDERLAG TILL MASTERPLAN

Figur 20. Utveckling av exportens andel av BNP i Östersjöländerna. Källa: Skilling 2018 sid 8 på
basis av data från Världsbanken

Östersjöregionen tillhör de absolut mest öppna ekonomierna i världen räknat som
utrikeshandelns andel av BNP, se Figur 21.

Figur 21. Östersjöregionen tillhör världens mest öppna ekonomier räknat som utrikeshandelns
värde i relation till BNP. (Östersjöregionen = ”BRS” i figuren.) Källa: Ketels m fl 2017 sid 22

Detta har inneburit att sjötransporter har haft en hög tillväxt i Östersjön, se Figur 22.
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Figur 22. Utveckling av godstransporter till sjöss i Östersjöregionen 1997-2012. Källa: Serry 2014

Den viktigaste effekten av utvecklingen i Östersjöregionen är att det har skapat möjlighet
för bland annat Malmö hamn att utgöra hub för distribution i norra Europa, se avsnitt 7.3.

6.2

Analys ur ett landlordperspektiv
Det finns en hög grad av samstämmighet kring sjöfartens framtida tillväxt globalt. Även i
Europa, Östersjöområdet samt till och från Sverige bedöms den framtida tillväxten av
godstransporter bli hög och det finns goda skäl att anta att sjöfarten har möjlighet att ta
en stor del av det ökade transportarbetet. Detta är också i linje med de politiska
ambitionerna att främja sjöfartens konkurrenskraft.
Den svenska varuhandeln bedöms växa relativt mest med Östeuropa och Asien, men de
stora godsmängderna kommer även framöver att transporteras till och från Västeuropa
med en tyngdpunkt på våra grannländer.
Prognoserna för det svenska godstransportarbetet är höga givet utvecklingen under de
senaste decennierna, men sammantaget bedöms det finnas en betydande
marknadstillväxt. Malmö hamns förmåga att konkurrera om de aktuella och framtida
volymerna kommenteras närmare i nästa kapitel.
Utvecklingen i Östersjöregionen sedan Berlinmurens fall har skapat möjligheter för Malmö
att fungera som hub för logistik och distribution i hela regionen.
Passagerarfärjetrafik i Malmö torde inte ha någon reell möjlighet att konkurrera med
Öresundsbron. Däremot kan det finnas en tillväxtpotential för kryssningstrafiken, dock
endast för små eller medelstora fartyg med hänsyn till begränsade
angöringsförhållanden.
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7

Malmö hamn som marknadsaktör
Detta kapitel beskriver Malmö hamns marknad med dess affärssegment, relationer till
kunder och konkurrenssituationen. Kapitlet avslutas med Trafikverkets prognos för Malmö
hamns utveckling och en kommentar till denna.

7.1

Porters Five Forces
Ett vanligt sätt att beskriva en marknad och dess aktörer är Porters Five Forces. 51 En
bransch beskrivs som ett antal aktörer och hur dessa påverkar varandra i form av krafter.
Krafterna finns mellan företag i en bransch, i förhållande till deras kunder och
leverantörer. Aktörerna har olika styrkeförhållanden som varierar mellan bransch och
även över tid. Styrkeförhållandena definierar bland annat vilka priser de kan ta ut i
transaktionerna mellan varandra, men även mer strategiska positioner, som exempelvis
om en leverantör ska integrera uppåt i värdekedjan och därmed bli en konkurrent till sin
kund. Vidare verkar företagen under hot från nya aktörer som ger sig in i deras bransch
respektive att deras produkter ska ersättas med andra varor eller tjänster som fyller
samma funktion.
Porters Five Forces är en användbar modell för att beskriva Malmö hamns
marknadssituation, även om rollerna är lite mer blandade än för många andra företag.
Konkurrenter inom branschen avser andra hamnar och substitut är de andra trafikslagen
som väg, järnväg och flyg. De andra trafikslagen är samtidigt helt nödvändiga
samarbetspartners i transportkedjan och nedan behandlas båda perspektiven. Kunder är
rederierna, men även varuägare och logistikföretag. Logistikföretagen kan även ses som
potentiella konkurrenter, eftersom de vill styra hela logistikkedjan och på så sätt endast
nyttjar Malmö hamn om den bidrar till en tillräckligt attraktiv transportkedja. Leverantörer
definieras som de företag som levererar varor och tjänster till Malmö hamn.
Malmö hamns marknadssituation beskrivs av Figur 23.

51

Porter (1979)
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Figur 23. Porters Five Forces för Malmö hamn. Källa: Sweco baserat på Porter 1979

7.2

Affärssegment
Generellt brukar hamndriften organiseras efter de olika typer av trafik och gods som
bedrivs i verksamheten:
•

Containertrafik (oceangående stora fartyg och/eller s k feedertrafik mellan flera
små hamnar och en större hamn med oceantrafik)

•

RoRo (godsfärjor i reguljär trafik som fraktar lastbilar, trailers, personbilar och
järnvägsvagnar)

•

Passagerarfärjor (reguljär trafik för personbefordran, ibland även personbilar)

•

Bilfartyg (nytillverkade bilar, arbetsmaskiner)

•

Konventionellt gods (styckegods, projektlaster)
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•

Torrbulk (massgods i lösvikt som exempelvis kol, grus, skrot, spannmål)

•

Våtbulk (oljeprodukter eller andra kemikalier)

•

Kryssningsfartyg (tidsbegränsad turisttrafik med tillfälliga anlöp i hamn)

•

Kombiterminal och godsbangård (järnvägsanläggningar inom hamnområdet som
betjänar ett eller flera godssegment)

Vad som kännetecknar modern hamnverksamhet är att respektive affärssegment kräver
specialanpassade hamnanläggningar med dithörande dedikerad arbetsorganisation för
såväl drift och godshantering som försäljningsarbete och marknadsföring. I regel delas
det geografiska hamnområdet in i separata hamnterminaler: containerterminal, roroterminal, bulkterminal, kryssningsterminal osv. Varje sådan terminal har alltså
specialkonstruerats för att skapa optimal funktionalitet.
En containerterminal kräver exempelvis ett tillräckligt vattendjup i farleden som klarar viss
kalkylerad fartygsstorlek. Vidare krävs kajkonstruktion för stora spårbundna kranar som
kan betjäna de allt större fartygen samt truckar och andra specialanpassade
arbetsmaskiner för transportarbetet i land. Härutöver erfordras terminalytor för
mellanlagring av containers samt möjlighet för elanslutning för kylcontainers och
reparationsservice för skadade containers.
En kryssningskaj behöver nödvändigtvis inte någon avancerad kajkonstruktion med hög
belastningskapacitet. På andra sidan krävs här terminalbyggnader för incheckning och
bagagehantering samt tillfartsvägar och parkeringsytor för bussar och taxibilar.
En färjeterminal kräver separata konstruktioner som ofta är specialanpassade till
förekommande rederis fartygsflotta, följaktligen skapas kajanläggningar med särskilda
ramper och färjeklaffar. Härutöver behövs rederikontor, incheckningsterminaler,
tullbevakning, uppmarschområden, trafikdirigeringssystem osv.
Med hänsyn till specialiseringsgraden för de olika trafikslagen är en investering i en fast
hamnanläggning förenat med affärsrisker. En satsning på en ny specialanpassad
hamnterminal kan bli kostsam om förväntade trafikvolymer inte infrias. Utträdeskostnaden
kan bli väldigt hög, då en senare konvertering av hamnterminalen till ett annat ändamål
förmodligen blir omfattande. Å andra sidan, en väl fungerande hamnterminal med god
trafiktillväxt måste säkerställas en långsiktigt hållbar utveckling inklusive
expansionsmöjligheter. Härvidlag är en Masterplan för hamnverksamheten ett viktigt
strategiskt planeringsinstrument.

7.3

Affärssegmenten i Malmö hamn
Copenhagen Malmö Port (Malmö hamn) har ledande positioner inom flera
marknadssegment, se även Tabell 14:
• Sveriges fjärde största hamn
•

Sveriges näst största hamn för export och import av fordon

•

Skandinaviens största hamn för import av fordon
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•

Sveriges tredje största hamn för olja

•

Sveriges tredje största hamn för järn- och stålprodukter

•

Sveriges sjätte största hamn för trailers, lastfordon och släp

Tabell 14. Utvecklingen av Malmö hamns affärssegment 2008-2018. Källa: Sveriges hamnar,
bearbetning Sweco
Volym

Förändring

2008

2018

Malmö

Riket

Gods totalt
(miljoner ton)

11,1

8,3

- 25 %

-5 %

Olja (miljoner ton. Volymer,
förändring och andel är exklusive
Brofjorden norr om Göteborg.
Rangordning är inklusive
Brofjorden.)
Containers, flak, kassetter
(1 000 enheter)

4,4

2,5

- 44 %

28,6

12,8

Trailers, lastfordon, släp
(1 000 enheter)

300

Motorfordon (1 000 enheter)

Andel
av riket
år 2018

Rangordning
år 2018
Sverige

Skåne

5,9 %

4

2

-18%

7,5%

3

1

- 55 %

10%

1,4%

10

2

259

- 14 %

17%

8,1%

6

4

339

281

- 17 %

-9%

31,8%

2

1

Järn- och stålprodukter
(1 000 ton)

62

261

321 %

-9%

9,6%

3

1

Passagerare (1 000 personer)

207

298

44 %

-14%

1,1%

10

4

Som framgår av Tabell 14 har Malmö hamn samtidigt haft en svag utveckling inom flera
affärssegment, både i absoluta tal och relativt riket. Olika affärssegment drivs av olika
logiker och det finns även specifika faktorer som påverkar förutsättningarna just för
Malmö hamn. Dessa sammanfattas översiktligt i Tabell 15.
En särskild aspekt är att det gemensamma bolaget Copenhagen Malmö Port har gett
möjligheter att specialisera de båda hamnarna mot olika godstyper. 52 Sålunda har Malmö
exempelvis olja och bilimport, medan Köpenhamn har containers och kryssningstrafik.

52

Birgersson (2006)
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Tabell 15. Malmö hamns affärssegment har olika logiker, både generellt och specifikt för Malmö.

Affärssegment

Utveckling generellt

Logik och utveckling
Malmö/CMP

Container

•

Kraftigt växande

•

•

Större fartyg

Tuff konkurrens på svenska
sidan och Malmö ligger efter

•

Större rederier och allianser
mellan rederier

•

Import till Köpenhamns
konsumtionsområde

•

Ny containerterminal i
Köpenhamn

•

13 000 pax i Malmö, 74 000 i
Visby,
ca 700 000 i Köpenhamn

Kryssningstrafik

Flytande bulk
(olja)

Bilimporten

RoRo

Torrbulk och
styckegods

•

God tillväxt

•

Huvudstäder och
storflygplats

•

Turn-around passagerare
konsumerar mest

•

Allianser mellan hamnar

•

Minskat oljeberoende

•

•

Ökad transittrafik o
mellanlagring av olja från
Östersjön

Malmö tredje största
svenska hamnen

•

Skånes enda oljehamn av
betydelse

•

God tillväxt i längre,
historiskt perspektiv

•

Hubfunktion med
värdeskapande verksamhet

•

Växande Östersjömarknad

•

Sårbarhet

•

God tillväxt

•

•

Förarlösa fordon främjar
landtransporter

Utveckla hub för färjetrafiken
med flera linjer

•

Konkurrens med Trelleborgs
hamn samt Fehmarn Bält

•

Norra hamnen (Swede
Harbour) flexibel anläggning

•

Möjligheter kopplat till bl.a.
cirkulär ekonomi

•

Varierande behov över tid,
exempelvis projektdriven
efterfrågan

Containersegmentet växer snabbt globalt, vilket visas i bilaga 1. Här ligger Malmö hamn
efter flera konkurrenter och hanterar drygt 12 000 enheter per år (2018). Inom Skåne är
Helsingborg betydligt större med 149 000 enheter och den viktigaste svenska aktören är
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utan tvivel Göteborgs hamn med 443 000 enheter.53 Det finns en tillväxtpotential för
containers till konsumtionsområdet Greater Copenhagen, men CMP utvecklar
containerhanteringen i Köpenhamn genom att bygga en ny, modern containerhamn som
ska stå klar år 2021.54
Kryssningssektorn växer snabbt i världen. 55 Kryssningsturister är i hög grad intresserade
av att besöka huvudstäder eller städer med ett specifikt besöksmål och
kryssningsarrangörer söker större internationella flygplatser för inkommande
passagerare. Det förekommer olika bedömningar av hur mycket en kryssningsturist
spenderar i hamn. Larsen m fl (2013) pekar på att kryssningsturister spenderar minst på
en destination av olika turistkategorier. Det beror på att man konsumerar inte bara logi
utan också mat och annan service ombord snarare än på destinationen samt att man
stannar kortare tid på orten än andra turister. Larsen m fl (2013) landar på en
genomsnittlig självskattad konsumtion på mellan 60 och 70 Euro per passagerare, men
denna siffra verkar vara högre än de faktiska utgifterna, som uppgår till drygt 40 Euro.
Konsumtionen tar sannolikt inte full hänsyn till exempelvis köp av transporter på
destinationen, men samtidigt är det en tydlig fördel att som Malmö hamn kunna erbjuda
stadskärnan på promenadavstånd. En viktig slutsats är att så kallade turnaroundkryssningar ger upphov till betydligt större effekter i regionen än fartyg som endast
lägger till för dagen. Turnaroundkryssningar utgår från samma hamn som de sedan
avslutar i och bidrar därmed till exempel till flygtransporter till och från regionen.
Som konstaterats tidigare är kryssningstrafiken för närvarande begränsad i Malmö hamn,
även om den är omfattande för Copenhagen Malmö Port. Ungefär 700 000
kryssningspassagerare angör i Köpenhamn. Av CMP:s övriga hamnanläggningar
trafikeras Malmö av 13 000 passagerare och Visby av 74 000.56
Vad gäller flytande bulk handlar det primärt om olja. Malmö är den tredje största svenska
oljehamnen efter Brofjorden och Göteborg. Segmentet kan dock antas minska i takt med
att oljeberoendet reduceras. Malmö hamn kan ändå öka trafiken, men det finns sannolikt
ingen grundläggande marknadstillväxt utan volymer måste tas på bekostnad av andra
hamnar.
När det gäller bilimporten har Malmö en stark roll som Sveriges viktigaste hamn.
Bilimporten utgör en tydlig hubfunktion med värdeskapande verksamhet där bilar
anpassas för de lokala marknaderna, vilket också skapar sysselsättning i regionen.
Toyotas val av Malmö som hub för Skandinavien och Baltikum är det mest kända
exemplet, se Figur 24, men för spanska ståljätten Acerinox är Malmö hub för ett ännu
större område, se Figur 25.

53

Sveriges Hamnar (2019). Hamnstatistik 2018
CMP (2018)
55 Larsen m fl (2013) citerar flera andra studier.
56 Copenhagen Malmö Port (2019)
54
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Figur 24. Toyotas logistikstruktur före och efter att man valt Malmö som hub. Källa: Copenhagen
Malmö Port 2013

Figur 25. För Acerinox är Malmö hub för distributionen I Norden och stora delar av Östeuropa.
Källa: Copenhagen Malmö Port 2013

Inom rorosegmentet har Malmö under flera år bara haft en färjelinje till Travemünde (se
Figur 26) och inte lyckats attrahera fler aktörer. Konkurrensen med Trelleborg och Ystad
är hård, i synnerhet på de växande marknaderna i östra Europa. Utvecklingen försvåras
av trängsel i trafiksystemen, delvis runt Malmö och Köpenhamn, men framför allt runt
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Hamburg. Enligt prognoserna bedöms dock transportflödena till och från Västeuropa öka
kraftigt, vilket ökar underlaget för fler linjer.

Figur 26 Färjelinjer från Skåne och Blekinge. Siffrorna anger lastbilsflöden 2015. Källa: Region
Skåne 2017b med hänvisning till Ramböll 2016

Avseende torr bulk och styckegods är detta en marknad som fluktuerar, bland annat
kopplat till infrastrukturprojekt som kan driva behov av lagringsytor. I Norra hamnens så
kallade Swede Harbour finns tillgängliga ytor som kan nyttjas för mer eller mindre
tillfälliga lagringsbehov.

7.4

Relationen med kunder
Rederinäringen har radikalt förändrats under senare år, i takt med att fartygen blir större
och mer specialiserade. Rederierna blir överlag allt färre men större och alltmer
internationella. Majoriteten av rederierna väljer att koncentrera verksamheten mot ett
slags fraktsystem, exempelvis containers eller våtbulk eller rorotrafik, osv.
Här kan nämnas globala aktörer som Maersk (containers), Stena Bulk (bulkprodukter),
Holland America Line (kryssningar), Wallenius (fordon). Andra aktörer väljer att
positionera sig på en regional marknad som Östersjön: Unifeeder (containers i
matartrafik), Österström (bulk), Tallink (färjor).
Trenden är tydlig att ett fåtal globala aktörer tar en allt större andel av marknaden inom
vissa segment - container, oljeprodukter, kryssningar. Inom kryssningssegmentet finns
stora rederigrupper som Carnival Group och Royal Caribbean. Dessa har i sin tur ett
antal varumärken som Cunard, Princess Cruises och Seabourn respektive Celibrity,
Azamara och Pullmantur. Samma förhållanden finns inom färjetrafiken, där exempelvis
italienska Grimaldi Group numera äger Finnlines som trafikerar Östersjön samt estniska
Tallink som numera äger Silja Line.
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En annan trend är att rederierna involveras i övriga delar av transportkedjan. Som bekant
finns idag rederikonglomerat som driver hamnterminaler eller är verksamma inom
spedition. Exempel här är Maersk-koncernen som driver ett antal containerterminaler
runtom i världen under namnet APM Terminals (A P Möller). Ett annat exempel är
färjerederiet DFDS som driver egna färjeterminaler i b l a England och Holland. Samma
gäller Stena Line som driver och är delägare i färjeterminaler i Karlskrona och Gdynia.
I Figur 27 framgår hur marknaden för sjötransporter konsolideras funktionellt, samtidigt
som strävan efter skalfördelar blir allt starkare. Den funktionella integrationen innebär att
rederier eller logistikföretag tar ansvar för hela transporten från start till mål. Mellanled
som agenter försvinner och lokala/regionala transporter integreras i den större kedjan.

Figur 27 Konsolidering av marknaden för sjötransporter. Källa: ING/Universiteit Antwerpen/VIL
2017 sid 31

Generellt sett är rederierna fortfarande relativt kortsiktiga och restriktiva vad gäller
avtalsrelationer med hamnarna. Med hänsyn till osäkerheten i volymutveckling och
geografisk avsättning för godsflödena, vill rederierna av förklarliga skäl inte binda upp sig
för mångåriga tvingande anlöp till en bestämd hamn.
Dock har det under senare år träffats ett antal långsiktiga avtal mellan hamn och rederi.
Här är det i regel fråga om dedikerade hamnanläggningar som byggts och
specialanpassats för rederiet ifråga, där bägge parter har intresse av att säkerställa
marknadspositionen. Exempel på sådana avtal finns inom kryssning, Ro/Ro och
container.

repo001.docx 2015-10-05

62 (119)
RAPPORT
2019-08-26
SLUTVERSION
OMVÄRLDSBEVAKNING OCH ANALYS MALMÖ HAMN –
UNDERLAG TILL MASTERPLAN

En särskild aspekt på sjöfarten sett ur hamnens synvinkel, är att vissa
marknadsförhållanden för godsflödet är överordnade relationen mellan hamn och rederi.
Alltså är det i många fall varuägaren som styr transportsystemet, och därmed också
hamnens möjlighet till framgång och långsiktiga avtal. Som bekant har skogsindustrierna
avgörande inverkan på sjöfarten i norra Sverige, bilexportören/bilimportören styr i många
fall valet av hamn för sjötransporten av fordonen, cementindustrin bestämmer
distributionsflödena och därmed geografisk placering av importhamn, osv. Kort sagt,
fortfarande gäller ofta att relationen mellan hamn och godsdistributör är strukturellt
viktigare än avtalsförhållanden med förekommande rederier.

7.5

Leverantörer
En ytterligare tendens i sjöfartsstrukturen gäller de administrativa funktionerna i land.
Historiskt sett har en lokal representant – skeppsmäkleri eller agent – varit
förbindelselänk mellan fartyget och berörda relationer i land, det vill säga hamnen,
tullmyndighet, varuägare, bogserbåtar, lots, osv. Hamnen har i regel korresponderat med
och fakturerat agenten för fartygsanlöpen. Numera försöker rederierna av kostnadsskäl
överta sådana uppgifter via den egna organisationen, och därmed avveckla sina lokala
företrädare i hamnen. Agentverksamheten blir alltså allt mindre i hamnarna, i synnerhet
inom linjetrafik för färjor och containers.

7.6

Konkurrensen med andra hamnar
En viktig grundförutsättning för varuflödena till och från Sverige är var produktion
respektive konsumtion sker. Detta framgår av Figur 28. Något förenklat sker en stor del
av produktionen, men framför allt av konsumtionen, i södra Sverige samt längs kusten i
mellersta och norra Sverige. Skogslänen och mineralbrytningen i Malmfälten är
naturligtvis viktiga undantag. Det är naturligt att områdena sammanfaller, eftersom
förädling i industrin (produktion) kräver insatsvaror (konsumtion).
För Malmös del är det viktigt att notera dels att Skåne är ett relativt litet
produktionsområde, dels att man utgör en del av ett mycket större konsumtionsområde i
form av Greater Copenhagen.
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Figur 28 Geografisk fördelning av svensk produktion (kartan till vänster) och konsumtion (kartan till
höger) i ton år 2006. Källa: Trafikanalys 2016 sid 23

Som en följd av produktions- och konsumtionsområden samt export och importregioner
följer godstransportlöden till och från Sverige, vilka visas i Figur 29.
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Figur 29. Godstransportflöden från Sverige (kartan till vänster) och till Sverige (höger). Ton. Källa:
Regeringen 2018 sid 18 med hänvisning till Trafikanalys 2016

Strukturen för transportflöden har byggts upp under lång tid och har successivt förstärkts i
en samverkan mellan efterfrågan och utbud. Detta innebär att de största hamnarna i
Sverige speglar den geografiska strukturen för produktion och konsumtion (Figur 30).
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Figur 30. De största svenska hamnarna år 2014 efter hanterad godsmängd I tusentals ton. Källa:
Trafikanalys 2016 sid 43

Eftersom det finns mycket starka skalfördelar inom sjöfarten samtidigt som den
förbättrade landinfrastrukturen har inneburit att den geografiska konkurrensytan mellan
hamnarna har ökat, har i synnerhet de mindre hamnarna specialiserat sig på ett fåtal
varugrupper.
Hamnarna tenderar också att ha olika geografiska fokus när det gäller destinationer, se
Figur 31. Malmö hamn ingår i Malmö-Helsingborgs lastningsområde och har en
tyngdpunkt mot Danmark, Tyskland, Storbritannien, Lettland och Norge. Danmarks stora
betydelse hänger samman med färjetrafiken Helsingborg-Helsingör. Lastningsområdet
Karlskrona-Trelleborg har en tyngdpunkt mot framför allt Tyskland, Polen och Litauen. 57

57

Trafikanalys (2016)
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Figur 31 Godsflöden i utrikestrafiken med sjöfart från fem lastningsområden i Sverige till
lossningsland. Procent, år 2014. Källa: Trafikanalys 2016 sid 48

Sammantaget finns det en växande konkurrens mellan svenska hamnar, där de största
hamnarna ser ut att bli vinnare. Här har Malmö hamn ett gynnsamt utgångsläge, vilket
förstärks av samarbetet med CMP, vilket borgar för effektiv produktion och stärker
hamnen i dialog med rederier. Positioneringen gentemot Tyskland är en styrka, eftersom
Tyskland kommer att fortsätta tillhöra våra absolut viktigaste handelspartners. Hotbilden
kan kanske gälla trängsel på den tyska landinfrastrukturen, i synnerhet kring
Hamburgområdet.
Även om flera affärssegment har haft en svag utveckling sedan finanskrisen bör hamnen
kunna dra nytta av att vara en differentierad hamn och öka sin omsättning utifrån regional
tillväxt, men även utifrån en stark position inom segment där man är specialiserad.58

58

Region Skåne (2017)
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Malmö hamns förmåga att konkurrera med andra hamnar i Östersjöregionen kan belysas
genom den goda tillväxten under perioden 1997-2011, se Figur 32.

Figur 32. Utveckling av trafiken i viktiga Östersjöhamnar 1997-2011. Källa: Serry 2014 sid 6
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7.7

Konkurrens och samverkan med andra transportslag

7.7.1 Konkurrens med andra transportslag
Trafikverket har sammanställt för- och nackdelar med de olika transportslagen (se
Tabell 16). Sjötransporter är bland annat intressanta för gods med låga varuvärden som
tillåter en lång transporttid och för högvärdigt gods med stabila varuflöden.59

Fördelar

Tabell 16. De olika transportslagens för- och nackdelar. Källa: Trafikverket 2012

Lastbil

Järnväg

Luftfart

Sjöfart

Flexibilitet och
tillgänglighet i rummet

Kapacitet

Hastighet

Kapacitet

Flexibilitet och
tillgänglighet i tiden

Miljöprestanda

Trafiksäkerhet

Trängsel
(generellt)

Snabbhet/
anpassningsbarhet

Skalfördelar

Låg skade- och
stöldrisk

Skalfördelar

Låga
omlastningskostnader

Trafiksäkerhet

Miljöprestanda

Nackdelar

Låg godsskaderisk

Trafiksäkerhet

Miljöbelastning

Flexibiliteten

Miljöbelastning

Hastighet

Trafiksäkerhet

Omlastningskostnader

Kostnad

Terminalkostnader

Kostnad vid längre
transporter

Tillgänglighet till
spår

Kapacitet

Hanteringskostnader

Trafikinfarkter

Region Skåne beskriver hur trafikslagens specifika förutsättningar har gett en tyngdpunkt
på olika godstyper, se Tabell 17. Sjöfarten har en tydlig fördel gällande stora volymer av
relativt lågvärdigt gods som inte är tidskänsligt, men med container och rorokoncept har
godstyperna breddats.60

59
60

Trafikverket (2015)
Region Skåne (2017b)
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Tabell 17. Trafikslagen och deras infrastrukturella förutsättningar och specialisering mot olika
godstyper. Källa: Region Skåne 2017b

Trafikslag

Infrastruktur

Längd på
transport

Godsets karaktär

Sjöfart

Stor flexibilitet då ingen
specifik infrastruktur krävs
utöver hamnterminaler och
anslutande
landinfrastruktur.

Från interregionala
till internationella
transporter.

Lågvärdigt gods i
stora volymer men
även containergods
och roro. Godset är
till stor del inte
tidskänsligt.

Järnväg

Mycket begränsad
tillgänglig spårkapacitet.
Kostsam utbyggnad.

Medellånga
transporter, främst
tillämpliga på
distanser över 300
km.

Lågvärdigt till
medelvärdigt gods
med viss
tidskänslighet
avhängigt godsets
värde.

Väg

Stor flexibilitet – väl utbyggd
väginfrastruktur.

Från lokal
distribution till
fjärrtransporter.

Mindre volymer av
medel- till högvärdigt
gods med viss
tidskänslighet.

Flyg

Stor flexibilitet då
begränsade krav på
infrastruktur, kostsamma
terminalanläggningar.

Nationella samt
internationella
transporter. Mycket
stor räckvidd.

Högvärdigt och
tidskänsligt gods i
mycket små volymer.

Trafikverket pekar på utmaningar när det gäller sjöfartens konkurrensförmåga gentemot
andra transportslag61:

61

•

Lägre flexibilitet jämfört med landtransporter, i synnerhet lastbil.

•

Landtransporters förhållandevis konkurrenskraftiga priser relativt sjöfarten, bland
annat på grund av att sjöfarten kräver två omlastningar.

•

En relativt hög tröskel i termer av volymer för att etablera nya sjökoncept.

•

Strukturella trögheter (exempelvis inlåsningar genom investeringar och avtal)
samt beteenden.

Trafikverket (2015)
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För Skåne finns ett liknande mönster som för Sverige som helhet. Endast 3,3 procent av
den totala volym som transporteras sker på sträckor överskridande 200 kilometer, där det
bedöms finnas potential för överflyttning till järnväg och sjöfart.62
Trafikverket nämner längre ledtider, färre avgångar och ojämnare transportflöden som
sjöfartens nackdelar. Det finns samtidigt ett växande intresse som i hög grad drivs av
miljömotiv. Åtgärder som krävs för att främja sjöfartens konkurrenskraft relativt övriga
trafikslag är att stärka mål för överflyttning, styrmedel och avgifter, regelförenklingar,
justeringar i infrastruktur samt stöd till forskning och innovation. 63
Trafikverket konstaterar att medeltransportsträckan med utrikes gods (import) på svenskt
vatten är ungefär 190 kilometer. Medeltransportsträckan med inrikes gods (gods som ska
exporteras respektive transporteras inom Sverige) är nästan 600 kilometer. Det finns
alltså en skillnad som innebär att inrikes gods fraktas tämligen långa distanser medan det
utrikes godset angör närmaste svenska hamn. Det indikerar en potential för att flytta över
inrikes gods till sjöfart.64 Detta innebär en viss risk för minskade volymer för Malmö hamn.
Sjöfartsverket bedömer att det finns en god potential för närsjöfartslösningar baserade på
slingor som knyter ihop svenska inlands- och kusthamnar med andra europeiska hamnar.
Trafikverket anger att närsjöfarten bör kunna avlasta landinfrastrukturen i bland annat
relationerna Skåne-Mellansverige, Skåne-Norge samt genom en uppbyggnad av
närsjöfart till/från ett antal svenska Östersjöhamnar via en hub som Hamburg, Gdansk
eller Göteborg.65 Detta har Göteborgs hamn utvecklat med direktanlöp från Rotterdam,
som sedan matas vidare i så kallade feedertrafik runt den svenska kusten, se Figur 33.
Göteborg har som enda svensk hamn även direkttrafik av oceangående containerfartyg.

62

Region Skåne (2017b)
Trafikverket (2019)
64 Trafikverket (2019)
65 Trafikverket (2015)
63

repo001.docx 2015-10-05

71 (119)
RAPPORT
2019-08-26
SLUTVERSION
OMVÄRLDSBEVAKNING OCH ANALYS MALMÖ HAMN – UNDERLAG TILL MASTERPLAN

Figur 33. Göteborgs hamn som hub för närsjöfart. Källa: Göteborgs hamn 2017

Även Malmö hamn ingår i olika rutter, bland annat rederiet Containerships containerlinje
från Bilbao till Tilbury (London) och vidare mot Rotterdam, Malmö och sedan Gdynia
(Figur 34). Rutten har en frekvens om en avgång i veckan och fartygen har en kapacitet
om 500 containers med cirka 6 meters längd.
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Figur 34. Malmö ingår I en feederrutt från Bilbao till Gdynia. Källa: Containerships 2019

Intresset för att pröva denna typ av lösning ökar och drivs bland annat av ökad trängsel
runt vissa hamnar samt på kritiska delar av järnvägsnätet. Testerna visar dock att
närsjöfart i en allt för begränsad geografi och utan koppling mot någon större europeisk
hamn kan vara svårt att få ekonomiskt konkurrenskraftiga mot lastbil. Detta beror på
exempelvis kostnader, avgifter och svårigheter att balansera flödena i båda riktningar.66
Maritimt Forum har kartlagt varuägares syn på närsjöfarten som logistisk lösning.67 Det
vanligaste argumentet mot att använda närsjöfartslösningar är bristande tillförlitlighet. Här
får bilden av den långväga (transoceana) sjöfarten, som kan drabbas av stora
förseningar, prägla synen på närsjöfarten. En mer relevant jämförelse är att rorotrafiken
(med lastbil/trailers som lastbärare), vilken ofta har hög tillförlitlighet.
Ett annat tillförlitlighetsproblem handlar om stabiliteten över tid. Varuägarna önskar ofta
träffa långa avtal, och det finns flera exempel på när närsjöfartslösningen har brutits
under kontraktstiden. Ofta sträcker sig transportupphandlingar över lång tid och det krävs
förflyttning av gods från väg till närsjöfart för att det nya transportupplägget ska bli stabilt.
Det har funnits exempel på rederier som dragit sig ur nya transportupplägg för att de inte
66
67

Trafikverket (2019)
Maritimt Forum (2017)
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har haft tillräcklig ekonomisk uthållighet. Detta är ytterligare ett exempel på mekanismer
och förutsättningar som driver fram skalfördelar och gynnar stora aktörer.
För många transportköpare är transittiden för närsjöfart inom Europa för lång. Med
transittid avses oftast den totala tiden mellan två distributionscentraler. I transittid
inkluderas således även väntetid i hamn. På längre distanser minskar landtransporternas
konkurrensfördel gällande transittiden.
En annan invändning är att antalet avgångar till och från en hamn är för få. Varuägarna
kräver ofta en högre frekvens än 1-2 avgångar per vecka. Utmaningen ska ses mot
bakgrund av utvecklingen av allt större fartyg. Transportköparna efterfrågar högre
frekvens, medan fartygen inom närsjöfarten blir allt större för att nå skalfördelar och
därmed kunna konkurrera med väg- och järnvägstransporter, vilket i sin tur innebär att allt
större godsvolymer krävs per fartyg för att fyllnadsgraden ska bli tillfredsställande. Det
ökar också tröskeleffekten, det vill säga när det blir lönsamt att starta en ny sjölinje.
För många transportköpare är priset direkt avgörande. Transportköparens kostnad per
tonkilometer är ofta låg för sjöfart jämfört med järnväg och lastbil, men lasthanteringen i
hamn ger närsjöfarten en konkurrensnackdel gentemot lastbilen. För sjöfarten står de
hamnrelaterade kostnaderna för trailer- och ontainertransporter för cirka hälften av den
totala transportkostnaden.68 En del av utmaningen med kostnadseffektivitet handlar om
att undvika tomma returtransporter.
Det är en vanlig åsikt bland sjöfartens aktörer att svenska hamnavgifter är höga. Mycket
tyder dock på att nivån på avgifterna är en följd av att många hamnar inte har full
beläggning, vilket innebär att stora fasta kostnader fördelas på få kunder.69
Trafikanalys bedömer att svenska hamnar har relativt hög produktivitet. Det är olika typer
av effektiviseringar som har lett till detta, men de största produktivitetsvinsterna har
kunnat göras genom att hamnarna börjat använda ny teknik.
Sjöfarten har relativt små externa effekter i form av påverkan på miljö, klimat och
infrastruktur jämfört med vägtransporter. Detta stöds vidare av Trafikanalys (2019) som
visar att sjöfarten har en hög internaliseringsgrad, det vill säga står för en stor del av sina
samhällsekonomiska kostnader, jämfört med både väg och järnväg.70
Fram mot år 2030 är avsikten att den fasta förbindelsen under Fehmarn Bält ska stå klar.
Tunneln förväntas öka järnvägens konkurrenskraft, men ha mindre betydelse för
lastbilstransporter mellan Sverige och kontinenten. Region Skåne (2017) anger att
transportkostnader samt kör- och vilotidsregler talar för att färjerutterna kommer att kunna
konkurrera framgångsrikt även i framtiden. Den största transporttillväxten förväntas ske i
riktning mot centrala och östra Europa inklusive Turkiet. Rutter via Rostock, Sassnitz och
Swinoujscie erbjuder förbindelser som passerar trängseln i Hamburgområdet. 71

68

Region Skåne (2017)
Trafikverket (2019)
70 Trafikanalys (2019)
71 Region Skåne (2017b)
69
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En ny fast förbindelse över Öresund mellan Helsingborg och Helsingör ingår i målbilden
för såväl Region Skåne som det skånsk-själländska samarbetet inom Greater
Copenhagen.72 Effekten av en sådan förbindelse är osäker och beror av dess utformning,
men innebär att landtransporternas konkurrenskraft stärks. Det kan ske både direkt och
indirekt, genom att kapacitet frigörs för fler godståg på Öresundsbron. Malmö hamn torde
dock påverkas mindre än övriga skånska hamnar, givet att man redan har haft den mest
påtagliga konkurrensen från Öresundsbron under nära två decennier.
I skrivande stund (sommaren 2019) pågår arbeten för ett eventuellt införande av så
kallade high capacity transports (HCT), det vill säga längre och tyngre lastbilar samt
längre tåg. I en tidigare version av Trafikverkets basprognos för 2040 gjordes en
känslighetsanalys över hur transportarbetet förändrades vid tillåtande av tyngre lastbilar.
Det skedde en överflyttning till väg från framför allt sjöfart, men också från järnväg och
ledde till ökade volymer på framför allt E4.73 Transportarbetet på väg (tonkm) ökade
jämfört med ett scenario utan tunga lastbilar med nästan 3 % medan trafikarbetet
(fordonskm) var i princip oförändrat. Känslighetsanalysen bekräftade därmed möjligheten
till mer effektiva godstransporter med tyngre lastbilar. Det finns samtidigt en tydlig politisk
vilja att motverka överflyttningseffekter till lastbil genom exempelvis vägslitageavgifter. 74
Att införa längre tåg har också studerats trafikslagsövergripande i den senaste
basprognosen. Där testades att införa längre tåg mellan Hallsberg, Göteborg och Malmö
samt vidare till Hamburg. Detta ledde till att transportarbetet ökade med 5 % på järnväg
och minskade något för sjö och med drygt 1 % för väg.75
7.7.2 Samverkan med andra transportslag
En framgångsrik hamnstrategi bygger alltid på dels ett gynnsamt nautiskt/geografiskt
läge, dels goda inlandsförbindelser.76 Allt fler hamnar utgör multimodala noder som
möjliggör omlastning från landtransport till annan landtransport.77 Sveriges Hamnar anger
infrastrukturförbättringar runt hamnen som en av de fyra mest prioriterade åtgärderna för
att åstadkomma en överflyttning av gods.78
Inom i synnerhet containersegmentet utvecklas samverkanskoncept med torrhamnar i
inlandet (även: inlandshamnar), där det är möjligt att exempelvis kontrollera och
tulldeklarera gods, vilket sedan transporteras med företrädesvis järnväg till sjöhamnen, se
Figur 35. Fyra av tio europeiska hamnar anger att de har samarbete med
inlandshamnar79, vilket vidgar hamnens upptagningsområde och dessutom ökar
konkurrensen mellan hamnarna.

72

Greater Copenhagen (årtal okänt)
Trafikverket (2016)
74 Sweco (2019)
75 Trafikverket (2018)
76 Goss (1990)
77 Trafikverket (2019)
78 Trafikverket (2019). De övriga är att den befintliga hamnen måste kunna användas bättre, vikten
av att hamnen är en aktiv marknadsaktör samt avgiftsstrukturer och rabatter.
79 European Sea Ports Organization (2016)
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Figur 35. Många europeiska hamnar har samverkan med inlandshamnar för att på så sätt vidga sitt
upptagningsområde. Källa: ING/Universiteit Antwerpen/VIL 2017

Det är framför allt Göteborgs hamn som har lyckats etablera tågpendlar med andra
terminaler i Sverige. Ett intressant exempel är den slinga som man kör GöteborgStockholm-Gävle, där gods för konsumtion ankommer från Rotterdam och transporteras
till Stockholmsregionen, varpå containers och tåg lastas med exportvaror i Gävle för
transport till Göteborg och vidare med fartyg till Rotterdam. På detta sätt skapas
logistikkoncept med hög fyllnadsgrad och kostnadseffektivitet, se Figur 36.

Figur 36. Göteborgs hamn I ett transportkoncept Rotterdam-Göteborg-Stockholm-Gävle-GöteborgRotterdam. Källa: Göteborgs hamn 2017
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Malmö hamn har generellt sett ett mycket gynnsamt läge för intermodala transporter med
goda, strategiska förbindelser till och från norra Sverige och Skandinavien. Trafikverket
beskriver statusen för infrastrukturen till och från Malmö hamn80:
•

Farleden uppfyller internationella riktlinjer för aktuell maxstorlek efter att
Oljehamnsrännan utvecklades under 2006-2007.

•

Brister på Malmö godsbangård riskerar att hindra tillväxten. Åtgärdsförslag finns,
bland annat ett nytt utdragsspår som också finns med i nationell plan för
transportinfrastrukturen 2018-2029. Malmö godsbangårds bristande kapacitet
lyfts också av Region Skåne (2017).

•

På vägsidan bedöms kapaciteten god i och med färdigställandet av
ombyggnaden av Trafikplats Spillepengen.

När det gäller vägtransporter är situationen alltså god. Region Skånes prioriterade vägnät
för godstransporter presenteras i Figur 37.

Figur 37. Prioriterat vägnät för gods. Källa: Region Skåne 2017b sid 25

80

Trafikverket (2015)
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Situationen är mer problematiskt för järnvägen. Det gäller inte i första hand det
övergripande järnvägsnätet, vilket visas i Figur 38. Med utbyggnaden av järnvägen
mellan Malmö och Hässleholm till fyra spår ökar kapaciteten för godstransporter på Södra
stambanan.

Figur 38. Det skånska järnvägsnätet för gods. Källa: Region Skåne 2017b sid 23

Det är dock mer problematiskt närmare Malmö godsbangård. Malmö rangerbangård är en
del av godsbangården och är den näst största så kallade tågbildningspunkten för Sverige
tillsammans med Sävenäs (Göteborg) efter Hallsberg. Vid Malmö rangerbangård utförs
20 % av allt rangerarbete i Sverige. Stora godsvolymer till/från kontinenten via
Öresundsförbindelsen hanteras här och bangården fyller en central funktion för Sveriges
internationella tågtrafik.81 Se även Figur 39.

81

WSP/Region Skåne (2015)
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Figur 39. Hanterade godståg per tågbildningsplats och medeldygn. Tågen har fördelats på
ankommande (till), avgående (från) och passerande tåg (via). Källa: WSP/Region Skåne 2015

Region Skåne (2017) lyfter att med den fasta förbindelsen under Fehmarn Bält kan det
uppstå ökad efterfrågan på kapacitet i brytpunkterna, där internationella godståg sätts
samman. Därmed har Malmö godsbangård en potential att bli en internationell
knutpunkt.82
Kapacitetsproblemen på Malmö rangerbangård gör samtidigt att det kan bli aktuellt att
etablera en ny nod i Skåne för att kunna hantera en ökad mängd godståg men framför allt
för att kunna ta emot tåg längre än 750 meter mellan Skåne och kontinenten. Malmö
godsbangård bör finnas kvar, då den har en viktig strategisk position för godstågen till
och från Danmark via Öresundsbron, exempelvis möjlighet till magasinering av tåg.83
Det finns två kombiterminaler i Malmö, dels i Norra Hamnen, dels Jernhusens/Mertz
terminal vid Malmö Godsbangård. Kombiterminalen i Norra hamnen hanterar störst volym
av Skånes fem kombiterminaler.84 De senaste åren har en volymmässig nedgång för lyft
mellan väg och järnväg noterats för de icke sjöbaserade terminalerna i Malmö och
Helsingborg (Rännarbanan). Båda terminalerna bedöms ha överkapacitet.85
Jernhusen/Mertz ökade år 2018 kapaciteten med cirka 75 % genom nya kranar. 86
82

Region Skåne (2017)
Sweco (2019)
84 Utöver de två i Malmö finns det kombiterminaler i Helsingborgs hamn, i Helsingborg vid den så
kallade Rännarbanan samt i Trelleborgs hamn. De sjöbaserade terminalerna ligger i respektive
hamn.
85 WSP/Region Skåne (2015)
86 Jernhusen (2016-12-14)
83
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Anslutningsspåren till Malmö hamn är utformade så att de utgår från Malmö
godsbangård. En rörelse till och från hamnen innebär alltid att kapaciteten och den övriga
rangerverksamheten på rangerbangården påverkas. Jernhusens kombiterminal har egna
direkta infarts- och utfartsspår men alla lok till och från tåg måste till/från sina
uppställningsspår och använder då delar av rangerbangården. Genom
sammanvävningen och beroenden mellan hamnen, rangerbangården och Jernhusens
kombiterminal, påverkar förändringar i trafikering, tider, volymer och antal tåg/rörelser hos
en av de tre parterna även de andra två.87 Med tanke på de intima beroendena är det
tveksamt om det är infrastrukturmässigt optimalt med två kombiterminaler så nära
varandra.

7.8

Prognos för Malmö hamn
Trafikverket använder modellen Samgods för att bedöma utvecklingen i svenska hamnar.
Samgods översätter prognoserna för den svenska utrikeshandeln till godsvolymer som
fördelas i transportnätverken utifrån en kostnadsoptimering. Modellen tar hänsyn till en
stor mängd parametrar som bedömda kostnader och tillgänglighet i väg- och
järnvägsnäten. Fram till år 2040 bedöms Malmö hamn få en hög tillväxt, se Tabell 18.88
Tabell 18 Prognos över trafikutvecklingen i sydsvenska hamnar. Källa: Trafikverket 2018

Hamn
Karlskrona

Volym 2014
(tusen ton)
1 605

Karlshamn

5 108

6 687

31 %

Ystad

3 047

6 475

113 %

10 138

13 377

32 %

Malmö

7 211

16 665

131 %

Helsingborg

7 814

15 508

98 %

Trelleborg

Prognos 2040
(tusen ton)
4 213

Relativ ökning
162 %

Det intressanta med Trafikverkets prognoser är inte de exakta tillväxttalen utan
storleksordningen. Ett stort värde ligger också i att samma förutsättningar har använts för
modellen som exempelvis utvecklingen av Sveriges utrikeshandel. En positiv effekt är
också att prognosen om hög tillväxt leder till att samhällsekonomiska kalkyler av
kommande investeringar blir mer gynnsamma, eftersom utfallet av dessa är direkt
beroende av den förväntade godsvolymen.

87

Vectura (2012)
En modellbeskrivning är per definition en förenkling av verkligheten. Det finns anledning att
diskutera vidare kring exempelvis begränsningar i anslutande infrastruktur för en del av hamnarna i
Tabell 18.
88
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Värt att notera är att Trelleborg bedöms få en förhållandevis begränsad tillväxt. Det
hänger samman med att hamnen är Sveriges näst största rorohamn, vilket konkret
innebär att konkurrensen med lastbils- och järnvägstrafik på den fasta förbindelsen under
Fehmarn Bält blir påtaglig när tunneln öppnar omkring år 2028-2030.

7.9

Analys ur ett landlordperspektiv
Malmö hamn har haft en svag utveckling för flera affärssegment sedan finanskrisen, men
bedöms ha goda möjligheter att utvecklas på ett positivt sätt framöver. Hamnen står
sannolikt inför en omställning/utveckling av funktionen som energicentrum med eventuellt
minskad hantering av olja parallellt med mer hållbar energiproduktion.
Hamnanläggningar blir allt mer specialiserade, vilket innebär att både investerings- och
omställningskostnader är stora.
Konsolideringen på sjötransportmarknaden och inom logistiksektorn över huvud taget
innebär att rederier får en allt starkare förhandlingsposition. Detta kan öka behovet av
flexibilitet i hamnanläggningarna, vilket samtidigt motverkas av investeringskostnader
som kräver dels längre planering, dels längre avskrivningstider. Samtidigt menar många
transportköpare att närsjöfart saknar den nödvändiga långsiktigheten för att bli stabila.
Dessa aspekter talar för att landlordrollen ökar i betydelse framöver och att samarbete
med hamnbolaget blir än viktigare.
Malmö hamn bedöms stå stark i konkurrensen med andra hamnar. Positioneringen är
stark på flera segment och fokus på den tyska marknaden utgör en stabil grund för
växande flöden. Det ska samtidigt tilläggas att konkurrensförhållandena mellan hamnarna
i Sydsverige hänger samman med vilka åtgärder som vidtas för att stärka respektive
hamn. Såväl Trelleborg som Ystad planerar för att kunna ta emot större och längre fartyg
genom att exempelvis flytta kajer och muddra hamnbassängen.
Det framstår som en viktig möjlighet för Malmö att utvidga färjeverksamheten med en linje
mot östra Europa, exempelvis Polen.
Malmö hamn kan påverkas negativt av konkurrensen med andra transportslag, men
risken minskas av den tydliga politiska viljan att främja sjöfarten. På det hela taget har
dock Malmö hamn en gynnsam situation med bra väg- och järnvägsinfrastruktur.
Trängsel på landinfrastrukturen utgör inget stort problem annat än för järnvägen vid
Malmö godsbangård och i dess närhet.
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8

Malmö hamn – omvärldens påverkan på landlordfunktionen
Detta kapitel syftar till att ge en samlad, övergripande bild av Malmö hamns kvaliteter
baserat på beskrivningen tidigare i rapporten. Här blir analysen mer direkt kopplad till
Malmö stads roll som landlord.

8.1

Sammanfattning av viktiga omvärldstrender
Globaliseringen skapar mer transporter. Trots hot om tullar och andra protektionistiska
åtgärder i de internationella relationerna, råder det allmänt en samstämmighet om att det
globala handelsutbytet fortsätter växa. Industriell produktionstillverkning fortsätter att
expandera i låglöneländer samtidigt som transporterna blir allt billigare. Sjöfarten och
hamnarna spelar en avgörande roll härvidlag.
Östersjöhandeln ökar, med mer regionalt gods/resande. Allt sedan Berlinmurens fall har
det skett en dramatisk ökning av handelsutbytet i Östersjöregionen. Tillväxten i
godstransporterna mellan forna Sovjetstaterna och de nordiska länderna har varit kraftfull
och fortsätter att öka. Många nya färjelinjer och fartygsrutter har etablerats. För Malmös
vidkommande är mellanlagring av oljeprodukter från Ryssland samt transhipment av nya
bilar till länderna kring Östersjön tydliga exempel på positiva effekter av Östersjötrafiken.
Konkurrensen hårdnar, från logistikregioner i norra Europa. Stora infrastruktursatsningar
och nya transportstrukturer skapar starka regionala logistiska kluster. Exempelvis
Hamburg, Göteborg, Polen och södra Skandinavien satsar på transport- och
distributionssektorerna, med därtill hörande utbyggnader av infrastrukturen.
Modulbunden trafik, det vill säga transporter med lastbärare som containers och trailers,
växer globalt, medan styckegodset minskar. Transportarbetet effektiviseras alltmer
genom ökad hantering av enhetslaster, exempelvis containers och trailers, vilket
möjliggör snabb omlastning mellan olika trafikslag och lastbärare. Traditionellt
arbetsintensivt styckegods blir allt mindre i hamnarna. På andra sidan blir
hamnanläggningarna alltmer specialinriktade och konstruerade mot endast ett slags
godshantering, exempelvis färjeterminal eller containerterminal eller torrbulksterminal.
Kryssningstrafiken växer kraftigt globalt inom turistindustrin, och så även i
Östersjöregionen. Främst är det större städer (huvudstäderna m fl) som drar fördel av
denna ökande och säsongsbetonade trafik, men även en del mindre hamnar med natureller kulturvärden drar också nytta härvidlag. Krav reses efterhand på miljöförbättringar i
form av mottagning av fartygsgenererat avfall, elanslutning av fartygen och lägre buller
från verksamheten.
Behov av bättre väg- och järnvägsanslutningar till hamnterminalerna är ett generellt
problem i många hamnstäder. Begränsade ekonomiska resurser hos Trafikverket och hos
berörda kommuner för större satsningar härvidlag medför i många fall trafikproblem i de
geografiska hamnområdena. I samband med att Trafikverket framlägger sin nationella
långtidsplan för infrastruktursatsningar uppstår en ”huggsexa” där respektive hamn
försöker påtala nödvändigheten av statliga åtgärder på det lokala planet.
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Hamnföretagen agerar sålunda alltmer aktivt mot de politiska systemen för att skapa
uppmärksamhet och fördelar, exempelvis via representation i Bryssel och diverse
uppvaktningar av ministrar m fl. Här måste man ha observandum på sådana aktiviteter
när så är relevant.
Modullösningar och intermodalitet medför dyra hamninvesteringar i infrastruktur och
superstruktur vilket kommer att påverka ekonomiska resultat för hamnverksamheten.
Terminalytor, kajer, fördjupade farleder, spårbundna kranar, kombiterminaler och
sofistikerade lastmaskiner är funktioner som är kapitalintensiva. För Malmös
vidkommande är Norra Hamnen-satsningen behäftad med stora kapitalkostnader. Å
andra sidan finns här stor kapacitet att kunna växa rorotrafik och containertrafik utan
några tillkommande investeringar.
Masterplaner och visionsplaner är nödvändiga för en långsiktigt hållbar hamnverksamhet
med möjlighet till utbyggnader och expansion. Alltfler hamnar (i regel landlorden) tar fram
dylika planer i det strategiska arbetet med avsikt att få gehör för ambitionerna i
översiktsplaner och detaljplaner. Masterplaner används även i marknadsföringsarbetet
vad avser nya kundrelationer och etableringsmöjligheter i det geografiska hamnområdet.
Utbyggnaderna och markresurserna i Norra Hamnen, bland annat 1 miljon kvadratmeter
exploateringsyta i Malmö Industrial Park, är viktiga långsiktiga satsningar som ger stor
tillväxtpotential, såväl för hamnverksamheten som för industrietableringar som är
beroende av väl fungerande infrastruktur och flexibla transportlösningar. Till skillnad från
Malmö har många hamnar i Sverige brist på markresurser för framtida expansion. För det
fall Malmö Stad fortsätter markutfyllnader i anslutning till den nordvästra delen av Norra
Hamnen skapas än bättre långsiktiga marknadsförutsättningar för verksamheten.
Miljöfrågorna blir generellt alltmer i fokus. Krav på minskade emissioner och buller från
hamnverksamheten och fartygen ökar generellt. Även här har Malmö en god möjlighet att
utveckla sin miljöprofil, kopplat till de nya dispositionerna och satsningarna. Huvudparten
av verksamheten är förlagd till Mellersta hamnen och Norra Hamnen, vilka är belägna på
behörigt avstånd från nuvarande boende- och rekreationsmiljö. Det bidrar till att minimera
risken för störningar och konflikter vid ny planering, men frågan måste utredas i de
specifika fallen.
Många intressenter och sakägare är engagerade i frågor kring hur man ska nyttja
kustområdena. Boende, rekreation, naturvård, fritidshamnar, fiske är exempel på
frågeställningar som ofta tas upp till diskussion, och måste givetvis beaktas i en långsiktig
planering. Dock har Malmö Hamn bättre förutsättningar här jämfört med många andra
hamnar m h t lokaliseringen av de kommersiella hamnanläggningarna i anslutning till ett
industriområde i de norra delarna av staden.
Som framgår ovan finns en trend mot alltmer regional samverkan mellan hamnar. Från tid
till annan diskuteras samarbetsplaner på flera håll, såväl i Sverige som utomlands. När
sådana fusioner verkställs kan det givetvis påverka dispositionerna och satsningarna i
berörda hamnanläggningar.
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Globala hamnoperatörer etablerar sig i Östersjöregionen, huvudsakligen inom
containerverksamheten. APM (Danmark) driver Göteborgs containerterminal. Hutchison
(Hongkong) har koncession för Stockholms Hamnars containerdrift, YIL Ports (Turkiet)
driver containerterminalerna i Oslo och Gävle osv. Denna utveckling kan utgöra både
möjligheter och risker för Malmö Hamn då sådana internationella aktörer kan ha en stor
inverkan på trafikflödena och innehållet i hamnoperationerna.
Fartygen blir som sagt allt större, vilket medför att de hamnar som har tillräckliga
farledsdjup och utbyggnadsmöjligheter för kajer och terminaler vinner konkurrensfördelar.
Till skillnad från övriga länder i Europa tar den svenska staten (samt den finska dito) ut en
farledsavgift för de fartyg som trafikerar svenskt farvatten. Denna avgift är
konkurrenshämmande för sjöfarten, vilket regelbundet påtalas för statsmakterna. Dock
finns det inte i dagsläget några tecken som talar för att denna avgift skulle upphöra,
däremot finns planer för att skapa fler miljöincitament i avgiftsstrukturen. Den svenska
staten tar även ut en banavgift för godstransporter på järnväg, vilket sålunda hämmar den
s k kombitrafiken.

8.2

Malmö hamns styrkor och möjligheter
Malmö Hamn står sammantaget starkt i ett långsiktigt perspektiv.
Hamnverksamheten är centralt belägen i Östersjöregionen, för vilken det prognostiseras
en positiv handelsutveckling.
Befolkningstillväxten i Öresundsregionen är kraftig vilket kommer att skapa ännu mer
transportbehov, för både gods och passagerare.
Malmö Hamn är att betrakta som en fullservicehamn, det vill säga här finns både
dedikerade och flexibla anläggningar och faciliteter att betjäna all förekommande
godstrafik och härutöver kryssningstrafik i stadskärnan.
Malmö Hamn är en internationellt erkänd föregångare vad gäller regional samverkan för
den fysiska lokaliseringen av hamnterminaler. Samarbetet med Köpenhamn kring
hamndispositionerna och ägarförhållandet avseende CMP framstår som en viktig
plattform för framtida trafiktillväxt.
Investeringarna i nya hamnanläggningar under de senaste 10-15 åren har varit
betydande och är långsiktigt hållbara. Här finns en stor outnyttjad kapacitet.
I nuläget är CMP marknadsledande (eller i framkant) i regionen inom flera segment:
kryssningar, RoRo, olja och bilar. Detta är av stor vikt för lönsamheten hos
hamnoperatören.
Tillgång till mark för kundetableringar är i många hamnar en nödvändig förutsättning för
framgång. Här finns långsiktigt god kapacitet i Norra Hamnen att erbjuda presumtiva
intressenter. Ytterligare möjlig exploatering genom fortsatta markutfyllnader är en viktig
faktor i sammanhanget.
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Per definition är hamndrift att betrakta som miljöfarlig verksamhet, vilket innebär att
verksamhetsinnehavaren måste få ett generellt miljötillstånd. Villkoren i miljötillstånd för
hamndrift är i regel stränga och förknippade med ett antal uppgraderingar av
anläggningar samt regelbundna kontroller och uppföljningar av verksamheten. Malmö
Hamns (CMP:s) innevarande miljötillstånd får anses vara väl balanserat och ger möjlighet
till flexibilitet och expansion i verksamheten – antalet årliga fartygsanlöp tillåts växa från
dagens cirka 2.500 till maximalt 6.000. Malmös stora fördel ligger i den geografiska
dispositionen, med huvudparten av verksamheten placerad långt från boendemiljö och
naturkänsliga områden.
Malmö Hamn är en utpekad ”Core Port” (stomnätshamn) inom EU:s transportnät. Detta är
en väsentlig förutsättning för framtida stöd från EU och svenska staten vid
vidareutveckling av hamnverksamheten. På andra sidan finns vissa tekniska och legala
krav som en Core Port måste uppfylla med avseende på kapacitet och projektutförande.
Cirka vart femte år genomför EU en översyn av vilka hamnar som ska bibehålla status
som stomnätshamn.
Malmö Hamn är ”hamn av riksintresse” enligt den svenska miljölagstiftningen, vilket är
viktigt och säkrar verksamhetens långsiktighet ur miljölagstiftningssynpunkt. Nuvarande
riksintressekarta för Malmö bör genomlysas för eventuella justeringar beträffande
framtida geografiska dispositioner.
Malmö hamns fysiska struktur är mycket väl anpassad för att minimera konflikterna med
stadens behov av utveckling och att erbjuda livskvalitet för invånarna. De mest störande
verksamheterna ligger längst från annan bebyggelse, vilket reducerar påverkan av såväl
buller (se exempel på bullerutbredning från rorofartyg i Figur 40) som andra typer av
störningar (påverkan på luftkvalitet, säkerhet). Dessa frågor måste dock bevakas
kontinuerligt i samband med förändringar i såväl hamnverksamheten som
stadsplaneringen.
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Figur 40. Bullerutbredning från färjeläget i Norra hamnen. Källa: Copenhagen Malmö Port 2013

8.3

Malmö hamns svagheter och hot
Containerverksamheten är hårt konkurrensutsatt, och det tas många initiativ i
närområdet. Malmös andel av containertrafiken har sedan lång tid tillbaka varit väldigt
liten, trots regelbundna marknadsföringsinsatser och nyinvesteringar.
Helsingborg, Gävle, Södertälje och Norrköping satsar hårt på containertrafik, med s k
feeder-anlöp. Här ska specifikt nämnas den globala hamnoperatören YIL Ports som nu
driver containerterminalen i Gävle, och som senare i år lanserar ”Stockholm Nord Combi
Terminal Rosersberg” som dess regionala järnvägslänk.
Göteborgs Hamn är den enda svenska hamnen som har oceangående direkttrafik inom
containersegmentet. Här arbetar man målmedvetet på att attrahera volymer från
Storstockholm via bland annat tågpendlar. DCT-terminalen i Gdansk satsar på att bli den
stora hubben för internationell transittrafik i norra delen av Östersjön.
Det finns en dedikerad kombiterminal i Norra Hamnen för hantering av kombinerat
järnvägs- och lastbilsgods, men konkurrensen från Jernhusens kombiterminal vid Malmö
Godsbangård är stark. Det är en olycklig situation att det finns två kombiterminaler i
staden, bägge med överkapacitet. På sikt borde kombiverksamheten samlas inom ett
geografiskt område, företrädesvis i Norra Hamnen.
Inom färjesegmentet kommer konkurrenthamnarna Trelleborg och Ystad att genomföra
betydande investeringar framöver, då man flyttar hamnverksamheten från de centrala
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stadsdelarna till nya dedikerade anläggningar med större kapacitet. Därmed kan det bli
än svårare för Malmö att vara ett gångbart alternativ för trafik till Polen och de baltiska
länderna.
En kommande fast förbindelse under Fehmarn Bält och därutöver kanske ytterligare fasta
förbindelser mellan Skåne och Själland kan utgöra hot mot vissa affärssegment i Malmö,
exempelvis rorofärjor, kombiterminal och containers. Samtidigt ger den fasta förbindelsen
andra utvecklingsmöjligheter kopplat till förskjutningar i den logistiska tyngdpunkten i
sydvästra Östersjöregionen, vilket bland annat kan stärka Malmö som tågbildningspunkt
och därmed som nod i transportsystemet. Likaså kan den ökade ekonomiska dynamiken i
regionen ge nya möjligheter för Malmö. Framtida politiska beslut kring exempelvis
vägavgifter och miljöskatter kan också få inverkan på trafikstrukturerna.
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9

Malmö stads roll som landlord
Detta kapitel lägger fokus på landlords perspektiv på hamnverksamheten och
rollfördelningen mellan landlord och hamnoperatören. Kapitlet tar sin utgångspunkt i fem
av de vanligaste ändamålen eller samhällsmålen för europeiska hamnar (se kapitel 3).
Som konstaterats i inledningen spelar ändamålet med hamnen en central roll för hur
verksamheten organiseras, se Figur 41.
I kapitlet behandlas ändamålen ”främja handel och näringsliv, social utveckling och
ekonomisk tillväxt för regionen” samt ”generera sysselsättning i regionen” samlat som
”sysselsättning och ekonomisk utveckling”.

Fysiska och
grundläggande
förutsättningar
• Havsytenivå
• Disponibla
markområden
• Sakägare
• etc

Juridiska
förutsättningar
•
•
•
•

Miljötillstånd
Detaljplaner
Riksintressen
EUlagstiftning
• Sjöfartens
regler
• etc

Ändamålet med
hamnen
• Generator för
nya
verksamheter
• Nödvändig för
näringslivet
• Industriell
symbios
• Besöksnäring
• Avkastning
• etc

Marknadsförutsättningar
• Regional och
nationell
funktion
• lokala
industirier/avnämare
• Konkurrenter
• Godsslag,
specialisering
• Konkurrens
med andra
trafikslag
• Utveckling av
teknik och
fartyg

Strategi,
organisation
och funktioner
• Relationen
markägare –
hamnverksamhet
• Ägande
• Bolag eller
förvaltning
• Marknadsstrategi
• Markstrategi

Figur 41. Sammanhanget mellan hamnens fysiska och legala förutsättningar, dess ändamål,
marknad och strategi, organisation och funktioner. Källa: CL Pettersson AB

9.1

Samspelet Landlord - hamnoperatör
Vonck (2017) menar att framtidens hamnstrategi bygger på samverkan, innovation och
hållbarhet:
•

Samverkan: nyttja tekniska innovationer för att samarbeta såväl vertikalt som
horisontellt. En viktig del är samverkan med alla intressenter (sakägare),
inklusive för att utveckla smarta städer.

•

Innovation: dra fördel av automatisering och digitalisering och bli en ”smart”
verksamhet med delvis nya affärsmodeller och samverkande kompetenser.

•

Hållbarhet: arbeta aktivt med att främja förnyelsebar energi och alternativa
bränslen som elektricitet (primärt bilar och lastbilar) och LNG (fartyg).

Förutsättningarna för samverkan mellan samhället och hamnoperatören är av flera skäl
goda. Det finns dock både skillnader och likheter mellan samhällets och
hamnoperatörens perspektiv på hamnverksamheten. Mål på lång och kort sikt, de verktyg
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som står till buds samt indikatorer för uppföljning skiljer sig delvis åt, vilket presenteras i
Tabell 19.
Tabell 19. Mål, verktyg för hamnverksamhet. Potentiella funktioner för landlord (på egen hand eller i
samverkan) är markerade med fet stil. Källa: González Laxe 2010

Verktyg/medel

Kortsiktiga mål

Långsiktiga mål

Myndighet/offentlig sektor (”Samhället”)
•

Maximera välfärd

•

Öka konkurrenskraften

•

Garantera säkerhet

•

Minimera miljöskada

•

Tillhandahålla effektiv trafikering

•

Främja användningen av sjötransporter;
marknadsföra hamnen utomlands

•

Internalisera externa kostnader (trängsel,
miljöpåverkan, olyckor, infrastruktur)

•

Enhetlig och icke diskriminerande logistik;
effektivt nyttjande av infrastruktur

•

Transparenta avgifter

•

Bra tillgänglighet från sjösidan och
hamninfrastruktur

•

Bra och flexibla förbindelser med omlandet
och intermodala kopplingar

•

Erbjuda effektiva tjänster (lotsning, m fl)

•

Säkra optimalt nyttjande av mark

•

Kvalitetsstandarder och -inspektioner

•

Samhällsekonomiska förhandlingar

•

Anpassad information

•

•

Hamnoperatör
Maximera lönsamhet (privat
bolag)

•

Maximera produktion
(offentligt bolag)

•

Öka marknadsandelen

•

Garantera säkerhet och
kvalitet

•

Skapa mervärde

•

Öka produktivitet

•

Kostnadskontroll, minimera
kostnader

•

Investeringspolicy, utveckling
av teknik & miljö

Regler för säkerhet

•

Skalfördelar

•

Infrastrukturpolitik

•

Tjänster för mervärde

•

Policy för mark och koncessioner

•

Specialiserade terminaler

•

Tillgänglighet från sjö- och landsida
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Indikatorer

Myndighet/offentlig sektor (”Samhället”)
•

Lagar och regler

•

Avgiftsstruktur

•

Andel av skadat och förlorat gods

•

Energibalans

•

Infrastrukturpolicy

•

Nyttjandegrad

•

”Frekvens” av muddring

•

Nya investeringar i hamnstrukturer

Hamnoperatör
•

Genomsnittligt tonnage för
anlöpande fartyg

•

Genomsnittlig
sändningsstorlek

•

Produktivitetsmått för
logistikkedjan i hamnen

•

Tider; väntetid, tid för lastning
och lossning, etc

•

Priser

•

Lojalitet och kundnöjdhet

•

Andel tjänster utförda i tid

Tabell 19 omfattar flera delar av offentlig sektor, vilka sammantaget kan anses företräda
de breda samhälleliga intressena. Malmö stad svarar för flera funktioner i rollen som
kommun och landlord och delägare av CMP. I tabellen har markerats i fetstil vilka roller
och funktioner som landlord kan ta i ett arbete med att stärka hamnens konkurrenskraft.
Funktionerna kan utföras i samverkan med andra aktörer eller på egen hand.
Det är dock inte givet hur aktiv landlord ska vara i utvecklingen av hamnverksamheten.
Här kan nedanstående tablå (Tabell 20) över hamnens alternativa roller/funktioner tjäna
som utgångspunkt för en reflektion kring framtida missioner och mål för landlordens
verksamhet.
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Tabell 20. Landlord kan vara en mer eller mindre aktiv aktör beroende på behov. Källa: European
Sea Ports Organization/Patrick Verhoeven 2010

Landlord/
hamnägare

Styrning

Förvaltare
•
traditionell
hamndrift

Tillhandahållare
•
fastighetsuthyrare
•
aktiv fastighetsutvecklare
•
förmedlare i affärer

Entreprenör
•
affärer i
transportkedjan
•
investerar utanför
hamnen

•

•
•

utvecklare/påverkare
samverkar med
andra flexibel
prissättning

•
•

flexibla koncessioner
agerar vid brister
större serviceutbud

•
•

•
•
Utförande

•

förvaltning
av hamnen
andra styr
utvecklingen
hamntaxan
ligger fast
princip för
upplåtelser

•
•
•

•

•
Sammanhållande
(pådrivare)

•

inte uttalat

Lokal nivå

•
•
•
•

löser flaskhalsar
offentlig service
medlar i konflikter
marknadsför
nätverket

Lokal + Regional

•

utvecklare/påverkare
agerar i flera
transportled
kommersiell syn på
resultat
flexibla koncessioner
delägare i privata
aktörer
mer kommersiell
service
direkt involvering

Lokal + Regional +
Global

Den övergripande frågan handlar om vilka huvudsakliga funktioner som landlordens
hamnorganisation ska ha framöver, sålunda om det finns anledning att förändra
verksamheten i endera riktningen eller inte. Det är inte någon som helst självklarhet att
man ska flytta sina fokusområden från vänster till höger i ovanstående tablå. Ett
”dynamiskt entreprenörskap” tjänar alltså sitt syfte endast om det föreligger ett klart behov
av att marknaden, Malmö stads ändamål med hamnen eller omständigheterna i övrigt
efterfrågar ett sådant.
En annan aspekt i sammanhanget är att de olika affärssegmenten i hamnverksamheten
med viss sannolikhet kräver varierande aktivitet och rentav ekonomiskt risktagande. Med
andra ord skiljer affärslogiken i färjeverksamheten sig från containertrafiken som i sin tur
skiljer sig från kryssningarna. Alltså kan det finnas skäl att ha separata kommersiella
strukturer och strategier för respektive affärsområde.
Centralt för landlord är att förhålla sig till dels samhällsnyttan med en investering, dels
affärsrisken. Ju större samhällsnytta, desto större skäl för landlord att engagera sig, vilket
framgår av Tabell 21. Valet av engagemang kan sedan konkretiseras i avtalet med
hamnoperatören.
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Tabell 21. Genom att betrakta affärsrisk tillsammans med samhällsnytta kan Malmö stads roll som
landlord struktureras.

Samhällsnytta

Begränsad
Affärsrisk
Stor

9.2

Begränsad

Stor

Svaga motiv för Landlord att
dela risken, stor frihet för
bolaget. Fokus på ekonomisk
avkastning.
Landlord stöttar med
funktioner med bredare nytta,
exvis utveckling av
landinfrastruktur.

Styrning av bolaget mot
affärssegmentet mha avtal
och incitament.
Gemensamt risktagande,
partnerskap och
utvecklingsprojekt.

Övergripande ändamål: att stärka hamnens konkurrenskraft
Enligt vad som uttrycks i Malmö stads översiktsplan finns det en tydlig vilja att stärka
Malmö hamns konkurrenskraft. European Sea Ports Organization har kartlagt hur
hamnmyndigheter arbetar för att stärka hamnarnas konkurrenskraft89, se Tabell 22.
Flera av områdena lämpar sig väl för en samverkan mellan staden som Landlord och
hamnbolaget. Det gäller inte minst anslutande landinfrastruktur, där Malmö stad både är
infrastrukturhållare och en av de viktigaste aktörerna för att säkerställa att internationella
och nationella medel satsas på vägar och järnvägar till och från kommunen.

89

European Sea Ports Organization (2016)
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Tabell 22. Hamnmyndigheters sätt att stärka hamnens konkurrenskraft samt bedömning om
området lämpar sig för samverkan mellan Landlord och hamnbolag. Källa: European Sea Ports
Organization 2016, Sweco bedömning.

Andel av
europeiska
hamnar som
arbetar med
området

Lämpar sig för
samverkan Landlordhamnoperatör/
hamnmyndighet

Förbättring av tillgänglighet från
sjösidan

87 %

Ja

Förbättring av tillgänglighet från
landsidan

78 %

Ja

Förbättring av tillgänglighet från
omlandet

73 %

Ja

Intermodalitet inom hamnområdet

58 %

Eventuellt

Informations- och
kommunikationsteknik (ICT)

58 %

Eventuellt

Administrativa rutiner och processer

56 %

Nej

Påverkan på myndigheter som är
verksamma i hamnen (tull,
hälsoskydd, veterinär, etc)

45 %

Ja

Främja innovation

45 %

Ja

Effektivisering av processer

42 %

Nej

Område

9.3

Ändamål: sysselsättning och ekonomisk utveckling
Den största potentialen för sysselsättning i regionen ligger i hamnens synergier med
företag i olika branscher. Malmö hamn kan utgöra en central del av företagens
värdeskapande, primärt som ett effektivt led i transport- och logistokkedjorna men också
genom att erbjuda en attraktiv lokalisering. I gränsytan mellan dessa båda områden finns
en viktig möjlighet, nämligen att attrahera värdeskapande verksamheter till Malmö och
regionen och att utveckla den så kallade hubfunktionen. Med hubfunktion avses dels
omlastningsmöjligheter, men i denna studie ligger lika mycket fokus på det samlade
tjänsteutbudet för en näringsgren, ett logistiksystem eller ett företag. Värdeskapande
verksamheter är exempelvis lagerhantering, anpassning av produkter för lokala
marknader eller reservdelshantering. Ett tydligt exempel är bilimporten till Malmö hamn.
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Toyotas med fleras bilar besiktigas och anpassas i Malmö innan de skickas vidare till
andra lokala marknader runt om Östersjön. BMW har sitt reservdelslager för Norden i
industri- och handelsområdet Stora Bernstorp. Helsingborgs hamn är ett annat exempel
på hur lagerhantering, i detta fall med fokus på livsmedel och blommor, kan bidra till
utvecklingen av ett logistikkluster. I fallet med industriell symbios kan sambanden vara
ytterligare mer utvecklade.
Även om det kan finnas vissa mindre motsättningar mellan samhällsmål och hamnens
ekonomiska lönsamhet är synergierna betydligt större. Det är svårt att utveckla en hamn
utan ekonomisk stabilitet och ju större bidrag hamnen ger till det omgivande samhället
desto bättre förutsättningar för trafikflöden som genererar intäkter. Däremot kan det
finnas en skillnad mellan hur olika affärssegment bidrar till samhällsmål respektive
hamnens ekonomi. I Tabell 23 finns en översiktlig bedömning av hur dagens
affärssegment i Malmö hamn ger olika effekter på sysselsättning i hamnen respektive i
regionen. Bedömningen är gjorde utifrån dagens volymer, vilket innebär att effekterna
ökar i betydelse med stigande volymer.
Tabell 23. Affärssegment på Malmö hamn och hur de i dag bidrar till sysselsättning i hamnen
respektive I regionen samt till ekonomisk lönsamhet för hamnbolaget. ++ = stor effekt, + =
betydande effekt, (+) = viss effekt och 0 = ingen nämnvärd effekt. Källa: Sweco bedömning.

Malmö hamn affärssegment

Sysselsättning i hamnen

Sysselsättning i regionen

Bilterminal

++

++

Styckegods

+

++

Färjetrafik

+

(+)

(+)

(+)

Kryssning

0

+

Olja

0

+

Torrbulk

+

+

Containerhantering

Historiskt sett har i synnerhet färjeverksamhet och oljetrafik haft en kontinuerligt gynnsam
inverkan för CMP:s ekonomiska utveckling. Resultaten för övriga affärssegment har
varierat från tid till annan.
När det gäller industriell symbios finns det fyra kategorier av skäl för varför ett
hamnområde som Norra hamnen med satsningen Malmö Industrial Park är intressant för
en företagslokalisering90:
•

90

Geografiska skäl: företag med en övergripande produktionsanläggning för ett
större geografiskt område som exempelvis norra Europa eller Europa och företag

Buck Consultants International (2018)
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med betydande export till marknader utanför Europa. Ett exempel är Volvos och
SKF:s anläggningar i Göteborg med närhet till Göteborgs hamn.
•

Logistiska skäl: företag som gynnas av närhet till större, multimodala noder som
ger dem effektiva logistikkedjor. Toyota och Acerinox i Malmö är tydliga exempel.

•

Plats- eller utrymmesskäl: produktions- respektive logistikföretag som behöver
säkra och avlägset placerade industriområden för att de hanterar farliga
produkter eller processer. Företag som är utrymmeskrävande och därför behöver
förhållandevis billig mark.

•

Energiskäl: produktionsanläggningar som drar nytta av att hamnar är (kan vara)
centrum för hållbar energiproduktion respektive företag som utnyttjar stora flöden
av restprodukter eller avfall.

Det finns alltså en stark samstämmighet mellan de två sistnämnda kategorierna och
Malmö stads resonemang i översiktsplanen om Norra hamnen som ett centrum för
industriell symbios, energiproduktion och cirkulär ekonomi.
Likaså vill Malmö stad nyttja det geografiska läget med Malmö hamn som en port till
Skandinavien och Baltikum, vilket stämmer väl överens med det logistiska skälet och
rollen som hub för olika funktioner.
Malmö har inte en lika tydlig roll att spela för stora, varuproducerande företag som
exempelvis Göteborg, Umeå (Volvo och SCA) eller för den delen Åhus (The Absolut
Company). Detta är en förändring gentemot den historiska situationen, då företag som
Kockums, Bröderna Edstrand, Sockerbolaget och Åkermans gav upphov till stora flöden
genom hamnen. Det är svårt att bedöma om en sådan en sådan etablering kan bli aktuell
framöver, men Norra hamnen erbjuder definitivt attraktiv lokaliseringsmark. Malmö kan
även spela en viktig roll som mottagningshamn för gods som ska konsumeras i södra
Sverige och Greater Copenhagen.

9.4

Ändamål: säkerställa hållbarhet för hamnens utveckling
När det gäller att säkerställa hållbarhet för hamnens utveckling är kanske landlords
möjligheter att bidra allra störst. Som konstaterats tidigare är relationen mellan hamnens
och stadens långsiktiga utvecklingsplaner stark och Malmö stad har både möjlighet och
skyldighet att säkerställa överensstämmelse mellan översiktsplan och Masterplan. En
central aspekt är att bibehålla Malmö hamns gynnsamma struktur, där avståndet till
bostadsområden ökar med graden av störning från verksamheten.
Ett annat, illustrativt exempel gäller klimatsäkring av såväl stad som hamn. I ett arbete åt
Malmö stad har Sweco skissat på en hamnport som kan reglera vattenståndet, se
Figur 42. En sådan eventuell port måste ses som en angelägenhet för både stad och
hamn och den betydande kostnaden måste hanteras i samverkan.
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Figur 42. Klimatsäkring av såväl hamn som stad, där staden har vuxit ut i havet i form av de nya
stadsdelarna ”Bryggstaden” och ”Metrostaden”. Källa: Sweco/Malmö stad 2018

En ytterligare viktig hållbarhetsaspekt gäller stadens och hamnens energiförsörjning, där
det finns stora synergier. Det finns flera skäl till varför hamnområden kan vara naturliga
centra för hållbar energiförsörjning och en sådan utveckling är redan påbörjad i Norra
hamnen. Fördelen för hamnverksamheten är att det minskade oljeberoendet och
sannolikt minskande volymer av olja kan mötas med ett annat affärssegment som till
exempel biobränslen och råvara för denna. Norra hamnen erbjuder dessutom ytor som
både ligger stadsnära och samtidigt så långt från bostadsområden att störningar från
verksamheten minimeras och effektiva transporter kan säkerställas. Som konstaterats
ovan är möjligheterna till industriell symbios mellan energiproducenter och -konsumenter
stor (se Figur 43), vilket kan stärka företagens konkurrenskraft och skapa sysselsättning i
regionen. Eftersom lokalisering av industriverksamhet är kostsam och kräver långa
tidsperspektiv är samordningen mellan översiktsplan och Masterplan avgörande.
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Figur 43. Industriell symbios inom energiförsörjning med tydliga synergier mellan hamnens och
stadens funktion och behov. Källa: Copenhagen Malmö Port (2015)

En fråga är i vilken utsträckning miljöaspekten kan vara en utgångspunkt för fler affärer i
framtiden. Hamnen måste självklart innehålla de miljötillstånd som gäller från tid till annan
och samma gäller givetvis arbetsmiljöbestämmelser på hamnterminalerna. Härutöver har
många hamnar en hög ambition avseende miljöfrågorna, dock utgör de sällan en naturlig
del i försäljningsarbetet. Det förekommer förvisso att kunder ställer krav om att hamnen
måste vara miljökvalitetscertifierad för att affären ska bli av, men den typen av baskrav
har snabbt blivit allmängods och konkurrensfördelen är därmed begränsad.
Man skulle kunna tänka sig att en målmedveten inriktning mot miljö- och klimatsmarta
satsningar i serviceinnehåll och prissättning kan ge konkurrensmässiga fördelar,
åtminstone på sikt. Här några exempel på sådana aktiviteter:
-

Krav på hamnoperatör på grön energi i arbetsmaskiner, det vill säga el och gas i
truckar, kranar etc

-

Elanslutning i kajerna till fartygen

-

Premiering av energisnåla och miljövänliga lastbärare (lastbilar) som ankommer
hamnen

-

Premiering av lastbärare som ankommer hamnen utanför de trafikintensiva
tidpunkterna på dygnet

-

Satsning på vindkraftverk, solpaneler, jordvärme - för drift av hamnanläggningarna

-

Installation av mottagningsanläggningar för grå- och svartvatten samt för sludge,
ballastvatten och skrubberavfall
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-

Installation av automatiska oljelänsor i hamnterminaler, för att förhindra oljeläckage i
havet

-

Tillhandahållande av LNG-terminaler och terminaler för lågsvavligt marindiesel

-

Etablering av ”industriell symbios” i det geografiska hamnområdet där hamnens
lokala kunder tar tillvara varandras kompetens i kretsloppet: tillverkningenergianvändning-transporter-återvinning

Huruvida miljöspåret är framgångsrikt ur ett kommersiellt och ekonomiskt perspektiv är i
dagsläget utomordentligt svårt att kalkylera. Under alla förhållanden borde
miljöbefrämjande insatser konsekvent framhävas i den fortgående marknadsföringen och
beaktas i en kommande ny Masterplan.

9.5

Ändamål: utveckla förbindelser mellan sjösidan och omlandet
Sveriges Hamnar anger infrastrukturförbättringar runt hamnen som en av de fyra mest
prioriterade åtgärderna för att åstadkomma en överflyttning av gods.91 Att kunna erbjuda
storstadsnära trimodalitet framstår som en viktig konkurrensfaktor för Malmö hamn.
Det finns stora fördelar med att utgöra en hamn i EU:s stomnät och att behålla denna
status kan utgöra ett självständigt mål för Malmö stad. Fundamentalt för hamnars
konkurrenskraft är dels det geografiska/marina läget, dels anslutningarna med
landtransporter. Det finns ett ökande behov av bättre väg- och järnvägsanslutningar till
Malmö hamn i takt med växande volymer. Både modulbunden trafik och intermodalitet
kräver stora investeringar och att vara klassificerad som hamn ingående i EU:s stomnät
ger möjligheter till såväl EU-finansiering som prioritet bland nationella infrastrukturmedel.
Möjligheterna till medfinansiering av infrastrukturprojekt, genom lån eller bidrag, är starkt
beroende av det gemensamma europeiska transportnätet (TEN-T) och fonden för ett
sammanlänkat Europa, CEF - Connecting Europe Facility.92
Samtidigt är varje hamnanläggning specialiserad med tydliga inlåsningseffekter. Malmö
hamn är i dag en full service-hamn, vilket ger breda samhällsnyttor och reducerad
sårbarhet jämfört med en allt för hög grad av specialisering, men också stora
investeringsbehov i form av exempelvis bredare/djupare farled, större hamnbassäng,
längre kajer, större kranar och mer omfattande lagringsytor. Även ur denna aspekt är det
gynnsamt att vara en utpekad stomnätshamn, då det underlättar att få bidrag från EUprojekt som Motorways of the Sea samt åtkomst till nationella medel.
Samtidigt innebär funktionen som stomnätshamn i princip ett krav på att fortsatt erbjuda
fullständig service, det vill säga att klassificeringen försvårar en eventuell specialisering
mot något segment. Se även Figur 44.

91

Trafikverket (2019). De övriga är att den befintliga hamnen måste kunna användas bättre, vikten
av att hamnen är en aktiv marknadsaktör samt avgiftsstrukturer och rabatter.
92 Region Skåne (2017b)
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Figur 44. Rollen som stomnätshamn ger möjligheter och fördelar men även ett slags
inlåsningseffekt.

9.6

Utveckling av ansvar och funktionalitet
Hamnarnas traditionella organisation och ansvarsfördelning har efterhand förändrats,
såväl i Sverige som internationellt. Ursprungligen har en offentligt ägd och politiskt styrd
hamnverksamhet haft ansvar för infrastruktur och dithörande myndighetsuppgifter, medan
ett eller flera privata stuverier (hamnoperatörer) ombesörjt godshanteringen på kajerna.
Anledningen till en förändring av verksamhetens inriktning och innehåll varierar från fall till
fall i hamnarna. Förenklat kan man konstatera att skälet till en ändrad verksamhet oftast
hänger samman med någon form av uppkommen eller förväntad kris i hamnen.
Drivkrafter för en förändrad hamnstruktur kan vara en eller flera av följande faktorer.
•

Sjunkande volymer, tappade marknadsandelar

•

Ändrade trafikströmmar, nya landledes infrastrukturförbindelser

•

Urbaniseringens behov av och därmed åtkomst till kustlinjen

•

Miljöutmaningar

•

Politiska beslut/ny lagstiftning

•

Ineffektiv organisation/klagomål från kunder
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Nedan redogörs för ett antal exempel som kan belysa omställning av hamnverksamhet
och rollen som landlord.
Stockholms Hamnar AB bedriver verksamhet i kommunerna Stockholm, Norrtälje och
Nynäshamn. Landlordhamnen ägs av Stockholms Stadshus AB, men driver således
hamnverksamhet i tre olika kommuner. Den stora framtidssatsningen för godstrafik görs i
Norvik-terminalen i Nynäshamn varefter Stockholms centrala hamndelar får huvudsaklig
inriktning mot passagerartrafik.
Regionala hamnsamarbeten förekommer på flera håll i Sverige. Här kan
nämnas Vänerhamn AB (Karlstad + sex andra hamnar), Mälarhamnar AB (Västerås och
Köping), Hallandshamnar AB (Halmstad och Varberg).
Associated Danish Ports, ADP, förvaltar hamnarna I Fredericia, Nyborg och Middelfart i
Danmark i en landlordmodell.
Det hamnoperativa företaget Shorelink AB bedriver godshantering i Luleå, Piteå,
Skellefteå och Kalix. Ägarförhållandet är en mix av involverade basindustrier i Norrland
och berörda kommuner.
Genom beslutet att Öresundsbron byggs, kunde Malmös och Köpenhamns hamnar
konstatera att man skulle tappa den lukrativa färjetrafiken i Öresund och tillika få en ny
konkurrent via den nya landförbindelsen. Alltså måste man finna en regional strategi,
helst gemensam. Därmed bildades det hamnoperativa bolaget Copenhagen Malmö Port
AB (CMP). Grundbulten i det nya bolaget var att skapa en ny affärsinriktad
organisationsstruktur över nationsgränserna. Istället för den traditionella uppdelningen
med en marknadsfunktion som ansvarar för de kommersiella frågorna och en operativ
funktion som utför godshanteringen, skapades en organisation där varje affärssegment
ansvarar för både försäljning och utförande – i bägge länderna. Denna specialisering)
blev en viktig faktor för både förbättrad produktionseffektivitet och ekonomisk lönsamhet.
Visby Hamn har under senare år tappat hälften av sin trafik inom kryssningsverksamheten p g a bristande kaj- och farledskapacitet – i takt med att fartygen blivit
större. Med avsikt att dela affärsrisken i en stor ny hamnsatsning, har Region Gotland
ingått ett långsiktigt nyttjanderättsavtal med CMP som blivit hamnoperatör i staden.
Kommunen i Århus hade behov att konvertera existerande hamn till boendemiljö. Därmed
skulle containerverksamheten flytta till ny lokalisering. Då fanns skäl att samtidigt se över
arbetsorganisation och stuverifunktion samt skapa bättre marknadsförutsättningar genom
nyinvesteringar. Hamnen avvecklade därmed sin egen stuveriverksamhet och APM
Terminals fick härigenom ansvaret för containerdriften på en dedikerad ny
hamnanläggning. Samma slags utveckling har skett i Oslo, där den nya
containerterminalen drivs av den turkiska hamnoperatören YIL Ports. Likartade
förändringar pågår på flera håll i europeiska hamnar.
Lübecks hamn har under senare år tappat en stor del av godsflödena till Hamburg,
Rostock, Kiel och polska hamnar. Alltså måste man tillskapa ett kraftfullt serviceinnehåll
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som kan attrahera den långsiktiga trafiken på i huvudsak Östersjöländerna. Därmed har
man breddat verksamheten till att omfatta tågoperationer, kombiterminal, spedition, osv
Många hamnar har ålagts hårdare miljövillkor avseende emissioner, buller osv. Detta har
medfört en förändrad verksamhetsinriktning m h t de stora investeringar som skulle
erfordras för att fortsätta verksamheten. I ett antal europeiska hamnar har exempelvis
torrbulksverksamhet i icke slutna system förbjudits, och därmed tvingats flytta till ny
lokalisering. Samma gäller skrothantering, avfallshantering och även i flera fall godsfärjor
i stadsnära områden. Exempelvis har Köpenhamns kommun numera förbjudit denna
sorts verksamhet i hamnområden nära stadskärnan.
Belfast Harbour har successivt förändrats från att vara en traditionell hamnförvaltare till
att bli en fastighetsutvecklare av betydande storlek. Logiken bygger på att
hamnverksamheten – och staden – långsiktigt tjänar på en varierad exploatering av de
gamla markområdena i och omkring hamnen. Därmed har man delat upp verksamheten i
tre affärsområden: hamndrift, hamnrelaterad fastighetsverksamhet (det vill säga för
hamnkunder) samt kommersiell fastighetsutveckling (kontor, offentliga byggnader, publika
anläggningar, turism).
I Finland beslutade parlamentet år 2013 att alla hamnverksamheter skulle bolagiseras.
Detta har i sin tur medfört att man på lokal nivå parallellt gjort en översyn av
organisationen, vilket öppnat upp för regionala samarbeten. Exempelvis har Kvarken
Ports bildats (Umeå och Vasa) samt hamnarna i Kotka och Hammina (Fredrikshamn)
slagits samman.
I Polen beslutade regeringen om utförsäljning av ett antal statliga terminaler och
stuveribolag. Detta har i sin tur inneburit att internationella hamnoperatörer tillåtits
etablera sig, bl a i Gdansk och Gdynia.
Hamnbolaget North Sea Ports bildades år 2017 genom en sammanslagning av
hamnförvaltningarna i Vlisssingen i Holland och Ghent i Belgien. Ägare av detta
hamnoperativa företag är åtta olika regionala respektive lokala politiska institutioner.
I flera fall har klagomål från kunder och indirekta kunder om bristande effektivitet och/eller
höga priser, inneburit att man förändrat hamnorganisationen. Här kan exempelvis
nämnas Göteborgs ändrade struktur - från ett kommunägt hamnbolag som ansvarade för
alla funktioner – till numera ett landlord-hamnbolag och tre fristående, privata
operatörsbolag.
I hamnbranschen och i vissa kundkretsar finns idag en förhärskande uppfattning om att
hamnterminaler måste kunna erbjuda ”intermodalitet/trimodalitet/multimodalitet”, det vill
säga möjlighet till flexibel omlastning av gods mellan fartyg, lastbil och järnväg. Vanligtvis
brukar man här använda begreppet kombiterminal, vilket ska förstås med en
järnvägsanläggning som nyttjas både till tågrangering på bangård samt till godshantering
och uppställning av lastbärare. Denna funktion i hamnen ger kunden möjlighet till flexibla
transportlösningar, vilket kan vara en avgörande faktor vid dennes val av lokalisering för
industriverksamhet eller distributionscentral. Flera svenska hamnar satsar på
hamnkombiterminaler, exempelvis Göteborg, Helsingborg, Trelleborg och CMP. Här kan
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nämnas att vissa år har uppemot 50 procent av Helsingborgs Hamns containerhantering
utgjorts av landledes volymer på kombiterminalen.
Av ovan nämnda strukturförändringar i ett antal hamnar, kan man konstatera att
branschen överlag inte utvecklas i någon speciell riktning. Det finns alltså en mångfald av
handlingslinjer vad avser förädling av hamnindustrin. Det samma gäller landlords roll,
vilken kan vara mer eller mindre aktiv, se avsnitt 9.1.
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10

Rekommendationer
Malmö Stad efterfrågar rekommendationer för det fortsatta arbetet med en Masterplan
utifrån hur hamnen och dess verksamhet kan utvecklas till 2050.
För att lämna konkreta förslag på dispositioner krävs emellertid en djupare inblick i
föreliggande avtal, upplåtelser och ansvarsavgränsningar för den nuvarande hamndriften.
I grunden gäller det för Malmö Stad att fastlägga en tydlig vision och mätbara mål för den
kommersiella hamnverksamheten i ett långsiktigt perspektiv. Dessa ambitioner styr vilka
långsiktiga och hållbara produktionsresurser som erfordras för verksamheten, sålunda
vattenområden, markytor, hamnanläggningar och landledes infrastruktur. Mot bakgrund
av dessa grundförutsättningar kan sedan Malmö Stad utforma och definiera struktur för
landlord-funktionen respektive ansvarsfördelningen mellan staden och förekommande
hamnoperatörer samt övriga involverade parter med avseende på funktioner och
inriktningar i den samlade hamnrörelsen.
Som konstaterats i studien är möjligheterna och varianterna stora och även om det finns
tydliga huvudtendenser finns det ingen enhetlig modell. Av resultat och analys i tidigare
kapitel går det att utläsa olika konsekvenser för rollen som landlord av exempelvis ett
ökat fokus på ändamålet sysselsättning. Det är exempelvis möjligt att anpassa
koncessionsavtalet med hamnoperatören för att stärka incitamenten att bolaget arbetar i
linje med Malmö stads ändamål med hamnen. Det kan gälla såväl prestationsbaserad
ersättning som delad affärsrisk. Tabellerna 19-22 illustrerar olika handlingsmöjligheter för
Malmö stad.
Det innebär att ytterligare och mer konkreta rekommendationer kan ges när Malmö stad
har fastställt hur man önskar arbeta med frågor rörande funktioner och verksamhetsmål.
Det är dock möjligt att ge generella rekommendationer för det fortsatta arbetet med
Masterplan, vilka handlar om att dra fördel av och bygga vidare på de fysiska och
geografiska möjligheterna i Malmö hamn och samtidigt stärka svagheter för att möta
eventuella framtida hotbilder.
Rekommendationerna följer nedan och utgör delvis en syntes av slutsatserna från
tidigare kapitel:
•

Fastställ tydliga och konkreta ändamål och ambitioner för hamnverksamheten,
vilket ger tydliga förutsättningar för mark- och anläggningsdispositionen.

•

Tydliggör landlordens roll och ansvar för infrastruktursatsningar och
investeringar och beakta därvid hur Malmö stad har organiserat verksamheten i
andra hel- eller delägda bolag.

•

Se regelbundet över Riksintressepreciseringen för att undvika att denna hämmar
hamnrörelsen eller stadens övriga utveckling ”i onödan”.

•

Fortsätt markutfyllnaden i anslutning till Norra Hamnen. Därmed tillskapas
ytterligare markanläggningar för logistik- transport- och energiindustri. Samtidigt
ges möjlighet till etablering av vindkraft och annan förnybar energi i närområdet.
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Markutfyllnader ger tillika intäkter till staden genom deponi av miljömässigt
godtagbara schaktmassor.

93

•

De ambitioner som Malmö stad uttrycker i översiktsplanen om industriell
symbios inom energiområdet, cirkulär ekonomi och generellt mellan logistik- och
produktionsindustri är tydligt relevanta och bör konkretiseras i en handlingsplan.

•

Den storstadsnära trimodaliteten är en tydlig konkurrensfaktor för Malmö hamn.
Arbeta tillsammans med Trafikverket, Region Skåne, Näringsdepartementet och
andra berörda institutioner för att lösa situationen med kapacitetsbrist på Malmö
godsbangård och vid fördjupningar av farlederna. En kombinerad väg- och
järnvägsbro över Industrihamnen skulle därvidlag förbättra förbindelserna
avsevärt.93

•

Fortsätt verka för att Malmö hamn är en stomnätshamn i EU:s nätverk och
arbeta offensivt för att dra nytta av detta kopplat till investeringsbehov. Malmö
Stad bör dra än mer nytta av att hamnen är en Core Port och söka ekonomiska
stöd för framtida hamninvesteringar.

•

Samverka med grannkommunerna vid framtagande av Masterplan och
översiktsplan med avseende på placering av logistik- och transportberoende
industrier i regionen.

•

Sätt särskilt fokus på hamn- och logistikrelaterade markupplåtelser i Norra
Hamnen och Malmö Industrial Park, förslagsvis via en separat
förvaltningsfunktion alternativt ett särskilt bolag för fastighetsutveckling.

•

Säkerställ att hamnens nuvarande huvudstruktur bevaras, det vill säga att den
mest störande verksamheten ligger långt från bostadsområden. Placera sålunda
inte framtida bostäder i direkt anslutning till hamnterminalerna, exempelvis vid
exploateringen av Nyhamnen.

•

Ta höjd för att elanslutning för fartygen kommer att bli en nödvändighet i
framtiden, i vart fall för den reguljära fartygstrafiken. Här krävs kapacitet för
ledningsnät och transformatoranläggningar.

•

Verka för etablering av LNG-terminal i Norra Hamnen, företrädesvis i samverkan
med energiindustrin.

•

Upprätthåll kontinuerligt erfarenhetsutbyte med andra hamnstäder och landlords.
Den internationella organisationen AVIP (the worldwide network of port cities)
håller exempelvis kontinuerliga konfenser beträffande frågor om hållbar
hamnutveckling i urbana miljöer.

Vectura (2012)
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Bilaga 1. Sjöfartens utveckling
I detta kapitel beskrivs sjöfartens utveckling under de senaste decennierna samt
prognoser mot år 2040 och 2050 för olika geografiska områden.

Sjöfartens historiska utveckling
Sjöfarten har haft en mycket kraftig utveckling (se Figur 45) som en följd av ett nära
samspel mellan ekonomisk tillväxt och globalisering. Sjöfarten svarar för 80 % av
världshandeln räknat som fysiska enheter.

Figur 45. Utveckling av världens BNP, handel med varor och sjötransporter. År 1990 är index 100.
Källa: UNCTAD 2017 sid 3

Under perioden 1990-2007 växte sjötransporterna betydligt starkare än BNP.
Elasticitetstalet var 2,4.94 Det innebär att när BNP ökade med en dollar ökade värdet av
handeln med 2 dollar och 40 cent. Efter finanskrisen 2008-09 har elasticitetstalet sjunkit
till 1,4. Det råder osäkerhet om hur stor del av denna minskning som är permanent. En
förklaring till reduktionen är att perioden 1990-2007 präglades av betydande
engångsåtgärder som främjade handeln som eliminering av handelsbarriärer och
reducerade transportkostnader. En annan orsak kan vara att expansionen av globala
logistikkedjor har avtagit sedan finanskrisen.95
Globaliseringen har möjliggjorts genom en snabb teknisk utveckling inom dels
transportområdet med bland annat containerisering och effektivare transport- och
94
95

OECD/ITF (2017)
OECD/ITF (2017)
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logistiksystem, dels informations- och kommunikationsteknologin. Detta har reducerat
kostnaderna för kommunikationerna, vilket har möjliggjort globaliseringen och ökade
handelsflöden (Figur 46).

Figur 46 Kostnadsutveckling för godstransporter på sjö, personresor med flyg samt internationella
telefonsamtal i reala termer. År 1930 är den reala kostnaden 100 %. Källa: Our World in Data på
basis av OECD Economic Outlook 2007

En lika viktig faktor som teknikutvecklingen har varit det breda internationella öppnandet
och avregleringen av marknader för handel och konkurrens som har skett efter andra
världskriget. Organisationer som WTO och bildandet av frihandelsområden som EU (med
dess fria rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital), NAFTA, ASEAN och
Mercosur. Internationaliseringen är ingen ny företeelse, men världskrigen byggde olika
murar och först på 1970-talet utgjorde världshandeln en lika stor andel av BNP som före
första världskriget, vilket bland annat framgår av Figur 47. Figuren visar utvecklingen av
Västeuropas varuexport och värdet av denna i relation till den samlade BNP fördelat på
geografiskt område. Eftersom Västeuropas samlade produktion har vuxit kraftigt över den
redovisade perioden följer att handeln har haft en kraftig tillväxt till i princip samtliga
mottagaregioner. Detta har i sin tur drivit utvecklingen av sjötransporter till och från
Västeuropa, även om en stor del av produktionsökningen har resulterat i ett ökat
varuvärde per ton.
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Figur 47. Västeuropas export fördelat på geografisk destination och i relation till BNP. Källa: Our
World in Data på basis av Fouquin och Hugot CEPII 2016

Av Figur 48 framgår utvecklingen av transportarbetet med sjöfart för olika affärssegment.
Som tidigare blandas lastbäraren container med olika varuslag.

Figur 48 Utveckling av transportarbetet för sjöfarten sedan år 2000 (prognos för åren 2016-17.
Källa: UNCTAD 2017 baserat på data från Clarksons Research
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Av Figur 48 framgår att samtliga affärssegment har haft en god tillväxt sedan år 2000 och
det sammantagna transportarbetet har nästan fördubblats.
Även de hanterade godsvolymerna i hamnar inom EU har varit oförändrade efter krisen,
se Figur 49. Detta avser volymer och transportarbetet kan följaktligen antas ha ökat under
perioden, då den transporterade sträckan av godset har ökat. Av figuren framgår också
att containertrafiken har haft en god tillväxt. Containern erbjuder stora fördelar som
lastbärare genom dess användbarhet/flexibilitet och att den är enkel att hantera, stapla
och lagra på ett kostnadseffektivt sätt. Likaså har rorotrafiken ökat, det vill säga när
lastbilar och trailers körs eller dras på och av fartygen.

Figur 49 Utveckling av godshanteringen i EU:s hamnar (2008 = 100, avser vikt). Källa: ING/UA/VIL
2017 sid 10

Detta innebär att rorotrafiken och i synnerhet containervolymerna har tagit allt större del
av marknaden, vilket framgår av Figur 50.
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Figur 50. Godsvolymer I EU:s hamnar med en succesiv förskjutning mot containertrafik och
rorotrafik. Källa: ING/UA/VIL 2017 sid 11

Prognoser för sjöfarten globalt
Som konstateras ovan samvarierar sjötransporterna med den ekonomiska utvecklingen
och globaliseringen. Det saknas inte framtidsscenarier som innebär att globaliseringen
kan avta eller vridas tillbaka. En del av dessa är tydligt kopplade till destruktiva hotbilder
som kriminalitet, terrorism och krig/konflikter, vilka kan tvinga fram politiska beslut som
begränsar eller fördyrar handel över gränser och därmed behovet av transporter. Andra
scenarier kan i grunden handla om att vilja skydda och bevara, som exempelvis att
begränsa spridningen av epidemier och möta klimathotet genom att med olika styrmedel
införa restriktioner på handel och rörlighet eller för den delen olja, vilket utgör ungefär en
fjärdedel av den transporterade volymen gods med sjöfart.96 En tredje kategori av
hotbilder handlar om att skydda vissa grupper som näringslivet eller arbetstagare från
internationell konkurrens med avsikten att minska indirekta effekter som ökad polarisering
i samhället. Samtliga scenarier leder till begränsningar i omfattningen av handeln eller till
högre transaktionskostnader som gör att färre affärer blir lönsamma att genomföra.
Oavsett hotbilderna mot globaliseringen är det tydligt att flertalet basprognoser utgår från
att internationaliseringen ökar även framöver. Världsdelar och länder som inte eller bara
96

World Ocean Review (2010)
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delvis är en del av de internationella utbytena förväntas ta mer aktiv del i globaliseringen,
vilket ger en kraftig fortsatt tillväxt av sjöfarten.
OECD/ITF lyfter ytterligare osäkerhetsfaktorer kopplat till prognoser, vilka till största delen
handlar om en svagare utveckling av sjöfarten än i deras basscenario.97
•

Förändrade konsumtionsmönster – exempelvis mer lokal konsumtion,
delningsekonomi och virtuell konsumtion.

•

Förändrade produktionsmönster – mer lokal produktion som drivs av exempelvis
3D-skrivare, återflyttning av industri och cirkulär ekonomi.

•

Energiproduktion – transporter av olja och andra fossila bränslen utgör en stor
del av sjöfarten, medan många förnyelsebara bränslen produceras mycket
närmare konsumtionen (vindkraft, solkraft). Med högre ambitioner på
klimatområdet kan transporter av olja (via sjö) komma att reduceras.

•

Nya transportrutter – kanalbyggen och transportkorridorer till land respektive nya
rutter till sjöss.

•

Svagare ekonomisk tillväxt i den mer industrialiserade världen 98

På det hela taget pekar dock prognoserna för både handel, ekonomisk tillväxt och
godstransporter kraftigt uppåt, i synnerhet drivet av utvecklingen i länder med lägre
välfärd än Sverige.
Den största tillväxten av godstransporter sker mellan utvecklingsekonomier och bedöms
uppgå till hela 17 % per år. Transportrelationer mellan utvecklade ekonomier växer
långsammare, men volymerna bedöms fortfarande öka kraftigt, vilket framgår av Figur 51.

97

OECD/ITF (2017)
Bedömningar om en svagare produktivitetstillväxt i ”västvärlden” har förts fram av forskare som
Thomas Piketty, Robert Gordon, William Baumol, Tim Jackson, med flera. Det finns också många
forskare som menar att digitalisering, automatisering och andra delar i den så kallade fjärde
industriella revolutionen kommer att ge ytterligare produktivitetsökningar som vi bara sett början av
ännu. Bland dessa finns Erik Brynjolfsson och Joel Mokyr.
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Figur 51. Prognos över tillväxten i internationella godstransporter i miljarder tonkom samt utsläpp av
koldioxid i miljoner ton. Källa: OECD/ITF 2017

OECD/International Transport Forum visar dels hur den samlade efterfrågan på
godstransporter (internationellt och nationellt) bedöms tredubblas fram till år 2050, dels
att sjöfarten har en fortsatt central roll (Figur 52). Under perioden 2015-2050 bedöms
sjöfartens andel av det globala transportarbetet mätt som tonkilometer öka från 71 % till
75 %. När det gäller sjöfartens andel av den internationella godstrafiken är den närmare
80 % och bedöms vara kvar på samma nivå.99

Figur 52 Prognos för godstransporter (tonkilometer) för 2030 respektive 2050. Källa: OECD/ITF
2017 sid 56

Tillväxttakten är högre fram till 2030 än efter, se Tabell 24.
.

99

OECD/ITF (2017)
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Tabell 24 Årlig tillväxttakt för godstransporter samt BNP. Källa: OECD/ITF 2017 sid 56

2015-2030

2015-2050

BNP

2,7

2,5

Efterfrågan på godstransporter

3,3

3,1

Järnväg

3,0

2,6

Väg

3,2

2,8

Flyg

5,6

5,4

Sjöfart

3,4

3,3

OECD/ITF (2017) pekar samtidigt på att utvecklingen av landbaserade transportstråk
framträder som en växande konkurrent till sjöfarten, i synnerhet för högvärdigt gods. Det
gäller inte minst i relationer med Kina, som utvecklar nya transportkorridorer, se Figur 53.

Figur 53. Nya landbaserade transportkorridorer växer fram som konkurrenter till sjöfarten. Källa:
Council for Foreign Relations årtal okänt

Sammantaget är dock prognoserna för sjöfartens utveckling globalt mycket gynnsamma.
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Bilaga 2. Malmö hamn i Malmö översiktsplan
I översiktsplanens planstrategier anges ett antal målbilder, strategier och beskrivningar
med explicit koppling till Malmö hamn:
•

Norra Hamnen är ett logistiknav för hela regionen och distribuerar varor till och
från hela världen. Genom så kallad industriell symbios samnyttjar företagen i
hamnområdet energi- och materialöverskott i en lokal cirkulär ekonomi. Staden
Malmö är helt försörjd med förnybar energi som vindkraft och solenergi.” (sid 9)

•

Malmös läge som port till Skandinavien och Baltikum ska tillvaratas och staden
ska erbjuda goda villkor för logistik, i synnerhet hamnanknuten verksamhet.
Norra hamnen ska utvecklas som logistikcentrum med godsfärje- och
containerterminaler där effektivitets- och miljövinster tillvaratas genom
omlastningsmöjligheter mellan fartyg, tåg- och lastbilstransporter samt olika
former av samordningsvinster exempelvis utbyte av avfall och energi. (sid 30)

•

Tung industri och logistikföretag som kräver stora ytor och skyddsavstånd ska i
första hand placeras i Norra hamnen. (sid 30)

•

Godstransporter med tåg och till sjöss ska gynnas. Logistikcentret i Norra
Hamnen medför nya möjligheter att samordna godstransporter och på
effektivaste sätt nyttja fördelarna med de olika färdsätten – sjöfart, väg och
järnväg. Malmö stad ska verka för att få till stånd en mer ändamålsenlig
järnvägsförbindelse mellan Södra stambanan och denna gods nod. (sid 43)

•

Malmös hamn (CMP) har haft och har stor betydelse för Malmös ekonomi. Idag
är CMP Skandinaviens största hamn för import av bilar och i oljehamnen lagras
stora mängder oljeprodukter inför distribution på den globala marknaden. (sid 52)

•

Malmö stad ska säkerställa hamnens och farledernas funktioner och tillvarata
hamnens möjligheter att stödja en positiv utveckling av staden, dels som
kommunikationsnod, och dels genom de goda förutsättningar hamnen ger för
annan industri- och logistikverksamhet. Malmö stad ska verka för samexistens av
hamn och stad, exempelvis avseende hamnverksamhetens tillåtna bullernivåer i
förhållande till närliggande stadsutveckling. Malmö stad ska verka för att havets
potential för energiproduktion tillvaratas, främst vindkraft och för produktion av
biomassa till biogas. (sid 53)

•

Möjligheter för ytterligare utbyggnad till havs i anslutning till Norra hamnen och
vid befintlig etablering vid Lillgrund ska undersökas. Vindkraft ska proaktivt
integreras i Malmös framtida landskapsbild. (Sid 60)

Hamnanknuten logistik, större etableringar för lager, tillverkningsindustri,
energiproduktion etc. ska finnas i Malmö hamn. Nyetableringar liksom etablerade
verksamheter ska ges möjlighet att ingå i nätverk som bidrar till industriell symbios, det
vill säga nya lösningar inom exempelvis energi, avfall och logistik. (Sid 69)
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Figur 54. Malmö hamn I Malmö översiktsplan. Källa: Malmö stad, digital översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2018-05-31. Uttag 190701.
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Bilaga 3. Riksintresset Malmö hamn

Figur 55. Riksintresset Malmö hamn. Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2011
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