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Abstract  

Arbetet har utförts i syfte att belysa möjligheten för Sjöfartsverket att använda helikopter 

istället för att allokera lotsar med lotsbåttransport till fartyg. Detta har gjorts i ett ekonomiskt 

perspektiv genom att använda Payback-metoden. Metoden har använts explorativt där det 

ekonomiska underlaget från nuvarande verksamhet vid allokering med lotsbåt jämförts med de 

beräknade kostnaderna för Sjöfartsverkets SAR-helikoptrar om de utför samma transporter. 

Ingen vikt har lagts vid vilka eventuella processförbättringar detta skulle kunna leda till, utan 

enbart vad kostnaderna för samma transporter skulle bli med det nya transportsättet. Resultatet 

har tagits fram utifrån tre aspekter: Hur det ses från lotsningens sida, hur det ses från 

helikopterfunktionens sida och slutligen vad det kommer att innebära för Sjöfartsverket som 

helhet. De slutsatser som framkommit är att lotsningsfunktionen får högre kostnader för sina 

transporter, helikopterverksamheten får mindre möjlighet till övning med samma ekonomiska 

ramar men att Sjöfartsverket totalt kan spara 17 miljoner SEK per år genom att skära ned i 

lotsbåtsverksamheten. 

 

Nyckelord: Lots, lotsning, lotsallokering, helikopter, transport 





	  

	  

v	  

Linnaeus University 
Kalmar Maritime Academy 
 
 
Degree course: Nautical Science 
 
Level:  Diploma Thesis, 15 ETC 
 
Title: Effektivare lotsallokering 
 
Author: Daniel Hallström, Lars-Erik Agebro 
 
Supervisor: Stefan Håkansson 
 

Abstract  

This work has been carried out to investigate the potential of the Swedish Maritime 

Administration to use helicopters instead of pilot launches (boats) to assign pilots to ships. The 

aim has been to estimate this process from an economic perspective with use of the Payback 

method. The method has been utilized in an exploratory way. Financial data was requested 

from current operations in allocating the pilot to vessels and these were compared with the 

estimated costs of the Maritime Administration SAR helicopters operating over the same 

transport. No attention has been paid to the possible process improvements that this could lead 

to, simply what the cost of the same transport would be with the new mode of transport 

(helicopter). The result is illuminated from three horizons. How it is seen from the piloting 

side, how it is seen from the helicopter function's side and ultimately what it will mean for the 

Swedish Maritime Administration as a whole. The conclusion reached is that the piloting 

function will have higher costs for transport, helicopter operations may be less able to exercise 

within the same economic framework and that the Swedish Maritime Administration could 

potentially save 17 million SEK per annum by cutting back on pilot launch costs. 
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Förord 
Min önskan att bli sjöman startade i Gävle på tidigt 70-tal, min lekkamrat Dan Olsson fick mig 

att förstå att det var sjöman man måste bli. Dans pappa Stig Olsson var lotsdirektör och alla vi 

barn var mäkta imponerade över hans uniformer och Sjökaptenshattar i källaren. Resan mot 

havet fortsatte då jag och Dan gjorde sjövärnskåren och till gymnasievalet sökte jag först till 

DU-linjen i Härnösand. Min klassföreståndare kallade in mig och förklarade att det var ett 

dåligt val och att jag skulle välja teknisk linje istället. I min tillit till auktoriteter lydde jag det 

rådet och ändrade ansökan. Därefter blev det tekniska studier med efterföljande 

officersutbildning med resultatet att jag glömde bort min dröm och istället jobbade inom 

elektronikföretag, läkemedelsföretag, stålindustri samt att jag åkte på några FN-uppdrag.  

Sommaren 2009 satt jag utanför Visby ringmur ner mot vattnet med en pilsner i handen, 

funderandes över livets mening, då fick jag syn på ett fartyg i horisonten och förstod att det var 

ju där, där på bryggan jag ville vara. Sagt och gjort så fixade jag med ansökningar och 

påbörjade mina sjökaptensstudier året därpå. Nu är jag snart färdig och ångrar inte mitt hopp i 

karriären även fast arbetsmarknaden ser mörk ut. Det finns säkert andra jobb med maritimt 

inslag som också kan bli aktuella men jag hoppas på ett liv till sjöss. 

Jag vill tacka Stig och Dan för det faktum att jag är där jag är idag men även alla andra vänner, 

anhöriga och kamrater som gjort det möjligt. Ett särskilt tack till min dotter Olivia som 

godkänt att pappa studerat på annan ort men avslutningsvis också alla goda lärare och 

studiekamrater i Kalmar. 

Lars-Erik Agebro, Kalmar 14 maj 2014 

 

Jag vill tacka alla lärare på Sjöfartshögskolan i Kalmar, handledare, kontakter på Sjöfartsverket 

som gjort detta arbete möjligt och slutligen studiekamrater och vänner i Kalmar. 

Daniel Hallström, Kalmar 19 maj 2014 
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Definitioner och förkortningar 
 
Bordningsplats………… Den plats som är avsedd för embarkering och debarkering av lots. 

Deskriptiv………………. Beskrivande metod för att ge en bild av nuläge eller gällande fakta 
där man håller sig nära råmaterialet. 

Debarkera……………..... Lämna ett fartyg. 

Embarkera………...……. Gå ombord/äntra ett fartyg. 

Explorativ………………. Undersökande metod där man belyser problem fritt i syfte att ge   
större utrymme till tolkningar än den deskriptiva metoden. 

IMO………………….…. International Maritime Organization, FN-organ som reglerar 
sjöfarten. 

Kvalitativ bearbetning….. Metod med ambitionen att förstå och analysera helheter. 

Lots…………………….. En person med god lokalkännedom, kunskaper och erfarenheter av 
att manövrera olika fartyg som är behjälplig befälhavaren i ett 
lotspliktigt område. 

Lotsmärke………...…….. En plats på sjökortet dit eller varifrån lotsallokering normalt sker. 

NM…………………........Nautisk mil, 1852 meter. 

Redundans……………….Innebär att uppgiften kan lösas även om någon eller några vitala 
funktioner slås ut eller fallerar. 

SAR…………………...… Search and Resque, sjö och flygräddning. 

SOLAS…………….…… Safety of Life at Sea, IMO konvention för sjösäkerhet. 

STCW convention………Standards of training, certification and watchkeeping for seafarers. 
Konvention som styr utbildning, certifiering och vakthållning inom 
sjöfarten. 

STS mooringmaster……...Certifiering för tilläggning och förtöjning av fartyg.  
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1 Introduktion	  

Fartyg som skall angöra svenska hamnar är skyldiga att följa svensk lotsplikt som är 

reglerad i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS 2012:38). Där framgår vilka 

fartyg som är lotspliktiga på svenskt vatten, men även när dispens från dessa regler kan 

komma i fråga. Syftet med lotsning kan kortfattat förklaras med att lots skall beställas för 

att minimera olycksrisken då en lots är mycket väl förtrogen med navigeringen i farleder 

och hamnar. Det är Sjöfartsverkets uppdrag att tillhandahålla en effektiv och 

behovsanpassad lotsning, vilken skall öka sjö- och miljösäkerheten samt bidra till att hålla 

hög tillgänglighet för handelssjöfarten till svenska hamnar. 

För att nå dessa krav har Sjöfartsverket skapat en organisation där avdelningen Affärer 

med affärsområdena Lotsning, Transport och farledsservice, Bygg och teknik, Sjögeografi, 

Sjökommunikation samt Trollhätte kanal, är ansvarig att genomföra alla operationer 

gällande lotsning av lotspliktiga fartyg. 

Lotsarnas ansvar finns definierat i SFS (1982:569, § 7, senast ändrad 2008:1128). Man 

utgår från hänsynen till sjösäkerheten och risken för skador på miljön som primärt 

uppdrag när det gäller att lotsa ett fartyg.  

Denna studie är inriktad på att undersöka om utnyttjandet av lotsar kan höjas så att 

tillgängligheten för handelssjöfarten till svenska hamnar förbättras och effektiviteten för 

sjöfart och hamnar ökar. Detta med ett explorativt förhållningssätt där det 

förutsättningslöst söks lösningar som kan öka lotsarnas utnyttjandegrad för lotsning. 

1.1 Nuvarande	  organisation	  och	  uppgifter	  
Sjöfartsverket är organiserat enligt bilaga 1 där det framgår att Sjöfartsverkets 

generaldirektör leder en verksamhet bestående av avdelningarna Styrning & planering, 

Kommunikation, Forskning & Innovation, Utveckling & Kompetens, Affärer, Rederi, 

Samhälle och Sjö- och flygräddning, där avdelningen Affärer med affärsområdena	  

Lotsning, Transport och farledsservice, Bygg och teknik, Sjögeografi, Sjökommunikation 

samt Trollhätte kanal ansvarar för lotsningens operationer. Affärsområde Lotsning 

organiserar lotsningen, affärsområde Transport och farledsservice organiserar 

lotsallokering, affärsområde Bygg och teknik tillhandahåller lokaler och infrastruktur för 
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lotsningsprocessen, affärsområde Sjögeografi tillhandahåller geografisk data, 

affärsområde Sjökommunikation tillhandahåller kommunikationsvägar samt affärsområde 

Trollhätte kanal. 

Lotsningen består av i huvudsak tre delprocesser: 

• Planering av lotsuppdraget, vilket består av lotsens planering för aktuellt fartyg och 

dess resa samt bokning av lotsuppdraget. 

• Lotsallokering, vilket består av att förflytta lotsen till eller från det lotspliktiga 

fartyget. 

• Lotsning, vilket består av att lotsa det lotspliktiga fartyget från eller till kaj genom 

det lotspliktiga farvattnet. 

1.2 Bakgrund	  
Denna undersökning grundar sig på observationer gjorda under den fyraåriga utbildningen 

till sjökapten vid Linnéuniversitetet i Kalmar 2013. I utbildningen ingår en ettårig 

praktiktjänstgöring på fartyg för att förvärva den sjötid som behövs för att erhålla klass V-

behörighet som styrman, vilket stipuleras i STCW-konventionen (IMO, 1978).  

Under själva lotsningen fanns ofta gott om tid för samtal med lotsar och ett samlat intryck 

gav vid handen att lotsarna ofta känner att för lite tid läggs på lotsning och för mycket på 

väntan och transport. Vissa lotsar angav dessutom att de kände sig underbemannade för att 

klara av kraven för att serva sjöfarten vilket ofta leder till långa arbetspass och osäker 

planeringssituation. För fartygen innebar denna situation att det ibland blev väntetider till 

det att lots kunde embarkera och följaktligen försenades ankomster och avgångar till kaj. 

Med detta föddes idén att se om det är möjligt att effektivisera lotsarnas arbetsdag så att 

mer tid kan läggas på aktiv lotsning och mindre på annan verksamhet, allt i syfte att tjäna 

sjöfartens intresse att vara kostnadseffektiv, transportsäker och minska oönskade 

stillestånd. Dessa stillestånd påverkar inte enbart fartyg och rederi negativt utan också hela 

den logistiska organisationen i land. Val av ämne har naturligtvis inte varit helt 

okontroversiellt, då det påverkar en hel yrkeskategori. Att skifta transportsätt från lotsbåt 

till helikopter har gett viss kritik. Men Sjöfartsverket har redan lyft frågan och även om det 

i dagsläget inte finns mycket fakta ligger det förmodligen i departementets intresse att 

effektivisera på olika sätt.      
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1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka möjligheten att effektivisera lotsningsprocessen genom att höja 

lotsarnas utnyttjandegrad och därmed öka tillgängligheten och effektiviteten vid anlöp till 

svenska hamnar. Detta bör leda till färre och kortare stilleståndstider i hamnar orsakade av 

förseningar vid anlöp, samt tidsvinster för sjöfarten i stort på grund av kortare väntetider 

vid lotsmärken och kajer. De frågeställningar som undersökningen utgår ifrån är: 

- Hur kan lotsarnas effektivitet förbättras? 

- Får det några ekonomiska konsekvenser? 

 

1.4 Tidigare studier och inhämtat material 
I sökandet efter fakta gällande lotsallokering har Linnéuniversitetets biblioteks databaser 

DiVa, One Search och Google Scholar använts för att finna tidigare studier rörande detta 

ämne. Även andra databaser/digitala register har studerats men i mindre omfattning och 

utan att ha varit avgörande för resultatet, varför de inte tas med här. 

Det finns framför allt två rapporter som visar en vilja till effektivare lotsningsprocess, 

Lotsa rätt (SOU 2007:106) samt förstudien Optimerad Lotsallokering (Andersson, 2007). 

Därutöver har Sjöfartsverkets årsredovisning (Sjöfartsverket, 2012) och avdelningen 

Affärer’s Affärsplan (Sjöfartsverket, 2013, Bilaga 2) inhämtats. Dessa redogör för 

ekonomiska data samt mål för verksamheten. Sjöfartsverket och dess företrädare har varit 

behjälpliga med fakta gällande lotsning och målstyrning av verksamheten. Man har även 

delgivit sina egna uppfattningar om lotsrelaterade frågor.  

Lotsa rätt (SOU 2007:106) har undersökt möjligheten till lotsning på distans samt 

möjligheten till förändrade rutiner och regler för lotsdispens i syfte att hitta effektivare sätt 

att bedriva lotsning. Därutöver tittar den även på möjligheten att ändra farledsavgifter med 

tanke på att dessa till del används för att tillföra medel för att täcka det underskott som 

lotsningsverksamheten har då lotsavgifterna inte täcker utgifterna för lotsningsprocessen. 

Båda studierna visar en önskan att utveckla lotsningen mot att bli effektivare men 

konstaterar samtidigt att det är svårt med nuvarande metoder. Lotsa Rätt (SOU 2007:106, 

kap 11.2) pekar på att en förändring av lotsdispenser och införande av landbaserad 
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lotsning ligger för långt från dagens krav på redundans. Man fastställer att för att 

genomföra en säker lotsning krävs fortfarande att en lots kommer ombord på fartygen, 

men man poängterar samtidigt att strävan mot en landbaserad lotsning bör studeras vidare. 

Optimerad Lotsallokering (Andersson, 2007, s.2) visar att det är svårt att få ett effektivare 

utnyttjande av lotsar med dagens teknikanvändning, tiden för transport av lotsar ut till och 

från lotsmärkena går med den fart som lotsbåtarna erbjuder. Ett ändrat transportsätt skulle 

kunna förkorta transporttiderna för lotsar vilket i sin tur skulle kunna leda till en ny 

situation med bättre tidsutnyttjande för lotsning. 
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2 Metod 

Det finns idag inte så mycket data att behandla när man vill studera frågan om en 

effektivare lotsningsprocess. I avsaknad av fakta är det en fördel att använda sig av en 

kvalitativ metod. Det explorativa förhållningssättet tillåter inhämtning av data och 

information på en bredare basis, vilket ger frihet att göra egna analyser och dra egna 

slutsatser. Bearbetningen av data är alltså kvalitativt utförd genom analys av det 

undersökta materialet i syfte att finna samband och fakta som styrker eller avstyrker en 

förändrad lotsningsverksamhet. Ett explorativt förhållningssätt är också att föredra i 

helhetsbedömning. Av samma anledning har studien deskriptiva inslag, vilka återfinns till 

exempel vid tolkningar av de fakta som trots allt finns i de årsredovisningar som beskriver 

Sjöfartsverkets verksamhet, vilka måste anses gällande för dagens rådande läge.   

Målet för denna undersökning är att finna tidsbesparande åtgärder som möjliggör att 

lotsarnas tid för operativ lotsning kan öka. Metoden är att kontrollera lotsningens 

delprocesser och hitta förslag på möjliga förbättringsområden som kan ge tidsbesparingar. 

Sparad tid anses kunna användas till ökad lotsning och minska risken för förseningar i 

lotsningsprocessen. Parallellt med detta görs också enkla beräkningar för att i grova drag 

se vad dessa förändringar kan innebära ur ett ekonomiskt perspektiv. 

För att påvisa kostnader och intjäning vid investeringar finns det fyra stycken lämpliga 

metoder att använda enligt Företagsekonomi För SK och SI (Öving, 2009, kap 11) 

nämligen Payback-metoden, nuvärdesmetoden, annuitetsmetoden och internräntemetoden.  

Payback-metoden går ut på att räkna ut hur lång tid det tar för en investering att betala sig. 

En enkel metod som inte tar hänsyn till kalkylränta men används när 

investeringskostnaden är mycket stora.  

Nuvärdesmetoden är en metod som beräknar en investerings nuvärde och jämföra det med 

investeringskostnaden. En investering är lönsam om nuvärdet är högre än 

investeringskostnaden. Här används kalkylränta i investeringskalkylen.   

Annuitetsmetoden är en variant av nuvärdesmetoden. Den anger hur lönsam en investering 

är utslaget på investeringens livstid. Lika som med nuvärdesmetoden används kalkylränta 

för att göra beräkningarna.  
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Internräntemetoden beräknar internräntan och jämför på så sätt internräntan med 

kalkylräntan och får fram investeringens lönsamhet.  

Då inga investeringar står för handen har Payback-metoden valts då den är enklast och 

ändå ger en fingervisning av vad en tänkt investering kan innebära ekonomiskt. Payback- 

metoden visar hur lång tid det tar innan en investering är intjänad. En investering på 100 

000 SEK som beräknas ge en resultatförbättring på 30 000 SEK per år, skulle ge en 

återbetalningstid på 3,33 år (100/30). Fördelen med Payback-metoden är att den är mycket 

enkel att tillämpa samt att den är vanlig i praktiken. Inga djupare kunskaper i 

investeringskalkylering behövs för att upprätta en kalkyl. En nackdel med metoden är att 

den inte tar fasta på räntefaktorn, om detta ses som intressant bör nuvärdesmetoden eller 

annuitetsmetoden användas istället. 

2.1 Deltagare	  	  

I detta arbete har kontakter tagits med olika befattningshavare inom Sjöfartsverket. Det är 

företrädare för olika områden som har specifika kunskaper inom vissa områden men som 

även har stor erfarenhet i de övergripande frågorna gällande lotsning och dess 

kringliggande verksamhet, såsom transporter till och från lotsuppdragen. Endast initialer 

av berörd personal har angivits. 	  

LF, chef för lotsavdelningen inom Sjöfartsverket, har hjälpt oss med uppstarten av arbetet. 

Han blev mycket intresserad av undersökningen och tilldelade oss en kontaktperson för 

vårt arbete.  

KA, Sjökapten, Lots, simulatorinstruktör, STS mooring master och instruktör i Ship 

Handling med 7,5 års anställning i Sjöfartsverket, har varit vår kontaktperson och 

förmedlat goda kunskaper inom området och dessutom anvisat oss specialister för att få 

svar på våra frågor.  

AP, Driftchef sydkusten med 29 års anställning i Sjöfartsverket, har gett oss ekonomiska 

data för lotsallokering.  

JR, Controller på Sjöfartsverket har bidragit till kunskap om kostnader gällande båtmän, 

lotsbåtar och lotsstationer.  
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MH, chef för Sjöfartsverkets SAR-helikopterverksamhet, har gett oss data hörande till 

kostnader, aktionsradier och arbetstider för Sjöfartsverkets helikoptrar. 

2.2 Tillvägagångssätt	  
Arbetet har genomförts i fyra faser: 

Den första fasen, uppstartsfasen, inleddes under hösten 2013 då LF kontaktades som 

ansvarig för lotsningen på operativ nivå inom Sjöfartsverket. Under samtal framkom att 

LF var intresserad av ett arbete gällande förändrad lotsallokering och han fick ta del av 

arbetets PM. Efter ytterligare en tid kontaktades LF igen och en överenskommelse gjordes 

att ny kontakt skulle tas i anslutning till årsskiftet 2013/2014 för att delges en lämplig 

handledare på Sjöfartsverket. KA utsågs till handledare och uppstartsfasen var klar. 

Den andra fasen, datainsamling, genomfördes från januari till mars 2014. KA ställdes 

inför tre huvudfrågor: Hur mycket kostar dagens lotsallokering? Hur mycket kan 

lotsallokering med helikopter kosta? samt Vilken kapacitet har helikoptrar gällande 

lotsallokering? Frågorna delegerades till experter inom Sjöfartsverket gällande nämnda 

områden och svar i form av årsredovisning, affärsplan och personlig expertis redovisades 

löpande. 

Den tredje fasen, databearbetning, påbörjades då första svaren kom in, vilket skedde i 

februari och avslutades i april 2014. Jämförelser och beräkningar gällande kostnader och 

kapaciteter gjordes utifrån empiriska data ställt mot vad teoretiska data kan visa om 

framtiden i det fall då lotsallokeringen i Göteborg använts som försöksobjekt. De 

estimerade resultatförbättringar som framkom vid försöken ställdes mot SAR-

helikopterinvesteringen av AW-helikoptrar så att Payback-metoden kunde användas i ett 

hypotetiskt läge då helikoptrarna används för lotsallokering. Dessa beräkningar anses i 

arbetet kunna överföras till lotsområden med liknande lotsningsvolym där Stockholm och 

Malmö kan komma i fråga. 

Den fjärde fasen, rapportskrivning, har skett från maj till juni där godkänd opponering 

skedde 5 juni. Rapportskrivningen slutfördes i november 2014. 
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2.3 Avgränsningar	  
De områden som undersöks är lotsningen inom Sverige och helikopterverksamheten för 

sjö- och flygräddning som båda utförs i Sjöfartsverkets regi.  

I studien antas att alla lotspliktiga fartyg kan ta och lämna lots med lotsbåt eller	  helikopter. 

In- och utkörningar från lotsmärke till kaj anses inte förändras utan den tiden blir 

fortsättningsvis enligt dagens gällande läge. 

Sidoeffekter som ändrad säkerhet, miljöpåverkan, energieffektivitet och förändrad tid för 

lotsallokeringar kommer att nämnas men inte utredas djupare. 

Lotsområde Göteborg har valts för beräkningar då det har stor lotsningsvolym och många 

av Sjöfartsverkets operativa delar finns stationerade på orten.  

För beräkningar med Payback-metoden antas att teoretiska resultatförändringar och 

återbetalningstider helt går att översätta till nutid även om investeringarna redan är gjorda. 

Insamlade data gäller för åren 2012-2013. 

2.4 Validitet och etiska aspekter 
Validiteten i undersökningen bygger på att insamlade data kommer från årsredovisningar 

och rapporter som är verifierade av revisorer samt att de tjänsteföreträdare som lämnat 

uppgifter inte gett oss oriktiga data. Risken att så är fallet får ses som minimal då samtliga 

är medvetna om att undersökningen kommer att redovisas och bli offentlig handling. 

De etiska aspekter som kan läggas på arbetet är risken för vad alltför långtgående 

tolkningar av arbetet kan leda till i fråga om organisations- och strukturförändringar inom 

Sjöfartsverket. Risken att så skall ske får ses som mycket liten då Sjöfartsverket som 

organisation är en stor arbetsgivare och alla inblandade parter regelmässigt blir 

involverade vid större förändringar. Arbetet får ses som en analys genomförd av studenter 

på Sjöfartshögskolan och klassas därefter. 
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3 Empiri 

De empiriska data som behandlats är dels tidigare studier så som Lotsa rätt (SOU 

2007:106), Optimerad lotsallokering (Andersson, 2007) samt Sjöfartsverkets 

årsredovisning och affärsplan (Sjöfartsverket, 2012, 2013). I empirin redovisas också de 

intervjuer som gjorts med representanter från Sjöfartsverket. Dessa delar är sammanställda 

i löpande text för att underlätta läsningen. Data från intervjuerna mynnar sedan ut i teorier 

som presenteras i detta kapitel. 

3.1 Sammanfattning av Lotsa rätt  
Lotsa rätt (SOU 2007:106) utreder en rad olika lotsfrågor som att belysa ny teknik för 

lotsverksamheten, vilket kan tänkas effektivisera lotsverksamheten samt att utveckla 

lotsning från en central i land. Utredningen föreslår en särskild lotslag för grundläggande 

bestämmelser istället för att som idag endast vara reglerad i förordningsform. Vidare 

bedöms behörighetsreglering för lotsarna i lagform. Effekter av den korssubvention 

mellan lotsnings- och farledsavgifter har analyserats. Detta på grund av det underskott 

som lotsningsverksamheten har då lotsavgifterna inte täcker utgifterna för 

lotsningsprocessen.  

3.2 Sammanfattning av Optimerad Lotsallokering  
Förstudien Optimerad Lotsallokering (Andersson, 2007) utreder potentialen av ett 

planeringsverktyg för att på så vis effektivisera logistiken kring lotsallokeringen. Detta 

genom att utveckla en algoritm och konstruera ett dataprogram med hjälp av matematiska 

modeller som på så sätt ska kunna planera lotsarnas uppdrag effektivare än hur de planeras 

idag. Man önskar att förkorta lotsarnas restid från ett lotsområde per uppdrag till ett annat 

och då öka tiden för lotsningen. Effektiviteten förbättras då på detta sätt när resurser 

fördelas på bästa sätt. Förstudien visar dock entydigt ett komplext problem och att i 

nuvarande system utan krävs ytterligare insatser för att få fram ett effektivt 

planeringsverktyg.  
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3.3 Sjöfartsverkets prioriterande områden för lotsningens utveckling 
I Sjöfartsverkets styrdokument framgår viljan att utveckla verksamheten inom sina olika 

områden. De lotsrelaterade målen redovisas nedan. 

Sjöfartsverkets affärsplan1 för avdelningen Affärer ger nedanstående uppgifter som 

prioriterade områden för lotsningens utveckling. 

1. Effektivisera lotstransporterna ytterligare  

2. Utreda lotspliktsgränserna efter farledernas svårighetsgrad  

3. Öka flexibiliteten i lotsorganisationen och arbeta över flera områden  

4. Fortsatt effektivisering av lotsplaneringen tillsammans med kunderna  

5. Förhandla fram ett mer flexibelt lotsavtal  

6. Använda lotsarnas kompetens i hela verksamheten, framför allt vid nedgång i antalet lotsningar  

7. Utveckla riskbaserad lotsning  

8. Utreda transferlotsningar och miljölotsningar 

 

Sjöfartsverkets affärsplan för affärsområde Bygg och tekniks utveckling ger nedanstående 

uppgifter som prioriterade områden för infrastruktur och annan verksamhet. 

i. Minska Sjöfartsverkets energiförbrukning i fastigheter och anläggningar. Systematisk 

energiuppföljning.  

ii. Implementera underhållssystemet Poseidon fullt ut  

iii. Genomföra fastighetsavvecklingsplan  

iv. Genomföra elavecklingsplan  

v. Utveckla bojhanteringen, investera i nya moderna mindre underhållskrävande 

sjösäkerhetsanordningar  

vi. Erbjuda andra statliga myndigheter bygg och sjötransporttjänster  

vii. Erbjuda andra myndigheter tjänster både inom teknik och utveckling  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Bilaga 2. 
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3.4 Kostnader för lotsallokering med nuvarande metod och kapacitet 
Kostnaderna för en lotsutkörning anses ligga på ett genomsnitt av ca 3000 SEK per 

lotsning och det täcker kostnader och omkostnader för bunker, lotsbåt och löner för 

båtmän. 

Nuvarande lotsallokeringskapacitet med lotsbåt täcker nuvarande behov på ca 35000 

lotsningar per år, vilket kan tolkas ur den höga måluppfyllnaden för verksamheten 

lotsning. 

3.5 Helikoptertransporter och helikopterns kapacitet 
Vid samtal med MH2 har följande framkommit. 

De helikoptrar som Sjöfartsverket har idag är av typen Sikorsky S76 och har en 

marschhastighet på 145 knop. En vinschoperation kan uppskattas till att ta ca 10 minuter. 

Driftkostnaden ligger på 13750 SEK per flygtimme beräknat på nuvarande flygtidsuttag 

och SAR uppdrag. Denna kostnad innefattar ej kostnaden för besättning. 

Sjöfartsverket håller just på att anskaffa nya helikoptrar av typen Agusta Westland AW39, 

som skall ersätta Sikorsky S79’orna i slutet av 2015. Agusta Westland AW39 har en lite 

högre marschfart på 150 knop och man beräknar att driftkostnaden kommer att ligga på 

15000 SEK/flygtimme beräknat på 2500 flygtimmar/år. 

Personalkostnaderna för en helikopterbesättning kan överslagsräknas till 50000 SEK per 

person och månad med tillägg av 42 % för arbetsgivare och sociala avgifter. En besättning 

består av befälhavare, styrman, vinschoperatör och ytbärgare. 

Helikopterbesättningarna jobbar i ett 7/21 schema vilket innebär att de arbetar 7 dygn och 

sedan är lediga 21 dygn, under året så utgår det även 52 timmar som skall utföras under de 

lediga dygnen. Dessa timmar används framförallt till olika typer av obligatorisk 

utbildning. 

Arbetstiden under de 7 arbetsdygnen innebär 100 % arbetstid mellan 0600-2200 och jour 

50 % mellan 2200-0600. Detta blir tillsammans 16h+4h arbete per dygn. Hela dygnet 

täcks alltså av arbetstid+ jour.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Bilaga 3. 
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Slutsatsen blir att med 4 besättningar om 4 man med en medellön av 50000 SEK/månad så 

blir årskostnaden; 4 besättningar*4 man*50000 SEK/man*12månader*1,42 sociala 

avgifter + 15000 SEK/flygtimme* 2500 flygtimmar = 51 miljoner SEK/år. Kapaciteten är 

då 2500 flygtimmar/år fördelat på dygnets alla timmar. 

 

 

3.6 Vilka besparingar kan göras 
Om man förutsätter att helikoptertransporter helt ersätter lotsutkörning med lotsbåt, kan en 

besparing om 3000 SEK per lotsutkörning med lotsbåt göras, enligt KA och AP. Detta är 

ett snitt som anses gällande i de flesta fall. En kontroll mot båtmanskostnader, 

lotsbåtskostnader och anläggningskostnader redovisat av JR3 ger att denna siffra om 3000 

SEK inte är för lågt räknad, snarare tvärtom, men för att inte göra en glädjekalkyl är den 

lämplig att använda. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Bilaga 4. 
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4 Resultat 

4.1 Betydelsen av en förändrad lotsallokering i Göteborg 
Om lotsallokeringen i Göteborg ersätts av helikoptertransport utfört av Sjöfartsverkets 

SAR-helikopter kommer följande frågor att uppstå: Räcker Göteborgs SAR-helikopters 

kapacitet att klara av lotsallokeringsbehovet? Vilken inverkan får det på avdelningen 

Affärer, avdelningen Sjö- och flygräddning och slutligen hur påverkas Sjöfartsverket som 

helhet? 

4.1.1 Räcker en helikopter för lotsallokering i Göteborg? 
En helikopter har en beräknad kapacitet för 2500 flygtimmar/år. 

Göteborg har 5825 lotsallokeringar/år. 

Detta ger att man har 2500/5825 = 0,43 flygtimmar/lotsallokering. 

En vinschning tar 10 min = 10/60 timmar = 0,1667 flygtimmar. 

Sträckan ut till lotsmärket är 15 NM vilket ger 30 NM flygsträcka. 

30 NM flygsträcka i 150 kn tar 0,2 flygtimmar. 

Totaltiden för en lotsallokering blir då 0,1667+0,2 = 0,3667 flygtimmar. 

0,43 flygtimmar finns att tillgå, alltså klarar en helikopter uppdraget med god marginal. 

Överkapaciteten blir (0,43-0,3667)/0,3667 = 0,17 dvs. 17%. 

En helikopter kan ersätta lotsallokeringen och kommer då att ha 17 % överkapacitet ställt 

mot beräknat antal årsflygtimmar. Dessa 17 % motsvarar 425 flygtimmar/år och bör ej 

belasta avdelningen Affärer utan användas för övning. 

4.1.2 Helikoptertransport ur avdelningen Affärers synvinkel 
För avdelningen Affärer kommer lotsallokeringen att fungera, troligen med en mycket 

lättare planering då transporterna går 10 ggr snabbare än idag (150 kn med helikopter 

jämfört med 15 kn för lotsbåt). Detta leder rimligtvis till en ökad kvalitet gentemot kund 

då allokeringen kan ske över ett större område samt att säkerheten för lotsarna ökar då de 

slipper lita på dåligt riggade och underhållna lotslejdare. 
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Ekonomiskt kommer följande att hända, förutsatt att avdelningen skall stå för egna 

kostnader. 

Totalkostnad per år för lotsallokering med lotsbåt är 3000 SEK/allokering*5825 

allokeringar = 17 475 000 SEK/år. 

Totalkostnad per år för lotsallokering med helikopter är  

(1- 0,17) * 51 132 000 = 42 439 560 SEK/år 

Detta ger en ökad transportkostnad av 42 439 560- 17 475 000 = 24 964 560 SEK/år 

Ur avdelningen Affärers synvinkel blir kostnaderna troligen för höga och alternativet 

lotsallokering med helikopter 2,5 gånger dyrare än med lotsbåt. 

4.1.3 Helikoptertransport i Göteborg ur avdelningen Sjö- och flygräddnings perspektiv 
För avdelningen Sjö- och flygräddning innebär detta att helikopterbesättningarna i 

Göteborg inte kan öva i tillräcklig omfattning, de kommer däremot att spara 0,83*51 132 

000 = 42 439 560 SEK/år då dessa kommer att betalas av avdelningen Affärer. 

Ur avdelningen Sjö- och flygräddnings perspektiv blir helikopterbesättningarna i Göteborg 

otränade och alternativet att ta över hela lotsallokeringen för Göteborg är i detta fall inte 

att rekommendera. Om de kan lägga om sina rutiner och regelbundet växlar med en annan 

helikopterbas för träning så är det möjligt att genomföra denna förändring. 

4.1.4 Helikoptertransport i Göteborg ur Sjöfartsverkets perspektiv 
Sjöfartsverket kommer att kunna göra en besparing eller få en Payback med de 17 475 000 

SEK per år som nuvarande lotsallokering med lotsbåt innebär, kostnaderna för helikopter 

finns fortfarande kvar i samma omfattning. Det som bör undersökas är om alla 

helikopterbesättningar kan rotera med tjänstgöring i Göteborg för att därefter återgå till 

annan bas och tjänstgöra med övningar som idag. Risken att en SAR-operation lamslår 

lotsallokeringen i Göteborg måste också undersökas. Det kan i ett första läge skjutas upp 

någon timme men måste snart lösas av annan enhet. Bedömningen blir att det inte är 

möjligt att helt övergå till helikopterallokerad lotsning utan att förändra affärsområde 

Lotsning och affärsområde SMA SAR Helicopter Units organisation och uppgifter. 
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4.2 Sjöfartsverkets ekonomiska möjligheter enligt Payback-metoden 
För att beräkna enligt Payback-metoden krävs att resultatförbättringen per tidsenhet samt 

investeringskostnad är kända. 

Den teoretiska resultatförbättringen vid användandet av en helikopter för lotsallokering är 

17 475 000 SEK/år 

Investeringskostnaden för 7 st AW-helikoptrar inklusive reservdelar och viss service var 

87 MEUR vilket gör 87/7 = 12,43 MEUR/st vilket motsvarar ca 130 MSEK/st (kurs 10,5 

SEK/EUR) 

Payback-tiden blir för en enskild helikopter:  

130/17,4= 7,5 år 

4.3 Effektivisering  
	  

4.3.1 Lotsningen  
Strikta regler och invanda rutiner är A och O när det gäller att lotsa ett fartyg genom det 

lotspliktiga farvattnet. I SFS (1982:569, § 7, senast ändrad 2008:1128) framgår lotsens 

ansvar:   

”Lotsen ansvarar för lotsningen. Han skall ange och övervaka de åtgärder för navigering och 

manövrering som fordras för fartygets säkra framförande. Lotsning skall ske så att fartyget förs 

med hänsyn tagen till sjösäkerheten och risken för skador på miljön”  

Som det framgår av lagtexten utgår man från hänsynen till sjösäkerheten och risken för 

skador på miljön som primärt uppdrag när det gäller att lotsa ett fartyg. För att kunna 

förkorta tiden för lotsningen till och från lotsmärket till kaj krävs att hastigheten ökas 

vilket i sin tur kräver en utbyggnad av farlederna som då skulle göra en förkortad resväg 

eller färre fartrestriktioner. I många fall som exempelvis i Stockholms skärgård är det inte 

möjligt att bygga ut farlederna vad gäller till exempel bottendjup och bredd till den grad 

det skulle behövas i sådant fall. Ett annat sätt att förkorta tiden vore att helt enkelt flytta på 

befintliga hamnar så att de blir mer lättåtkomliga från kusten. Ett stort projekt som inte 

görs med lotsningstiden med enda anledning.      
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4.3.2 Planeringen  
Förstudien Optimerad lotsallokering (Andersson, 2007) undersöker om det är möjligt att 

effektivisera lotsallokeringen med rådande transportsätt genom en bättre planering. Syftet 

skulle vara att minska lotsarnas tid under transport och öka tiden för lotsning, detta genom 

att utveckla en datorbaserad algoritm för att kunna planera lotsarnas transporter mer 

effektivt. Planeringsprocessen bröts ned i två olika planeringsprocesser, kallade 

huvudproblem respektive subproblem. Huvudproblemets mål var att tilldela varje lots ett 

arbetsschema för att kunna allokera varje uppdrag till en lots och för att hålla 

totalkostnaden nere. På grund av det stora antalet arbetsscheman blev detta inte möjligt. 

Subproblemet tog fasta på de ekonomiska kostnaderna och talade om så kallade lovande 

arbetsscheman. Ett arbetsschema är lovande om marginalintäkten är större än 

övertidskostnaden och transportkostnaden tillsammans. Resultatet föll på tidsaspekten och 

på algoritmen komplexitet. Rapportförfattaren konstaterar att projektet måste ta en ny 

riktning och pekar istället på flera möjliga vägar att gå när man fortsätter undersökningen. 

I dagsläget menar han dock att det är bättre att hålla fast vid den redan befintliga 

lotsplaneringsfunktionen.   

4.3.3 Lotsallokeringen  
För att effektivisera lotsallokeringen krävs kortare och/eller snabbare transporter då lotsen 

förflyttas till eller från det lotspliktiga fartyget. Detta kan genomföras genom att byta till 

ett snabbare transportmedel. Kravet att det nya transportmedlet är snabbare måste också 

åtföljas av att det tillåter embarkering till och från fartyg. 

 

En helikopter har en marschfart som är ca 10 ggr högre än en lotsbåt och kan dessutom 

välja en kortare väg då farleder och andra hinder inte påverkar. Embarkering och 

debarkering är normalt inte något problem då vinsch används för detta syfte. Helikoptrar 

används redan idag fullt ut i Durban i Sydafrika och till stor del på andra platser i världen 

som exempelvis Newcastle i Storbritannien och Dunkerque i Frankrike. Ytterligare en 

vinst med användningen av helikopter är att den ger en större flexibilitet gällande 

positionen för embarkering och debarkering. Varken lotsen eller det lotspliktiga fartyget är 

därmed låst vid lotsmärket. 
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4.4 Måluppfyllnad i affärsplanen 
Av Sjöfartsverkets affärsplan4 för avdelningen Affärer framgår prioriterade områden för 

lotsningens utveckling. Tre av de områdena är att ”effektivisera lotstransporterna ytterligare, 

öka flexibiliteten i lotsorganisationen och arbeta över flera områden och använda lotsarnas 

kompetens i hela verksamheten, framför allt vid nedgång i antalet lotsningar”. En annan 

metod till lotsallokering skulle kunna bidra till att uppnå de målen. Att öka flexibiliteten 

och effektivisera lotstransporterna genom transporttid och bättre fördelning av resurserna. 

Genom att använda lotsarnas kompetens i hela verksamheten kan de snabbt medverka i 

SAR-uppdrag. Ett avvecklande av lotsstationer, minska Sjöfartsverkets energiförbrukning 

i fastigheter och anläggningar samt att göra fastighetsavveckling med tillhörande 

elavveckling, kan bidra till måluppfyllnad för tre av Sjöfartsverkets prioriterade områden i 

avdelningen Bygg och teknik, vilka är: ”minska Sjöfartsverkets energiförbrukning i 

fastigheter och anläggningar. Systematisk energiuppföljning, genomföra 

fastighetsavvecklingsplan och genomföra elavecklingsplan”  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Bilaga 2. 
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5 Diskussion och analys 

Som nämnts tidigare har val av ämne naturligtvis inte varit helt okontroversiellt, då det 

påverkar en hel yrkeskategori. Även om det i dagsläget inte finns mycket fakta ligger det 

förmodligen i Näringsdepartementets intresse att effektivisera på olika sätt. Till syvende 

och sist är säkerhet, effektivitet samt resurser, både personella och ekonomiska, en ständig 

fråga för en myndighet som Sjöfartsverket. Att man där redan lyft frågan visar att tankarna 

finns och det är i vårt intresse att vara med och påverka ett ämne som är av stor vikt för 

vår yrkeskår. 

För att säkerställa en hög SAR-beredskap och samtidigt säkra att lotsverksamheten 

fungerar måste ett nytt arbetssätt implementeras framförallt hos avdelningen SMA SAR 

Helicopter Unit. De måste rotera sina helikopterenheter till Göteborg för att uppnå en 

rimlig utbildningstid för de Göteborgsbaserade enheterna. Beräkningarna grundar sig på 

ett nollsummespel där ingen positiv utveckling räknas in i det nya arbetssättet. Att så 

skulle vara fallet är inte rimligt, normalt höjs effektiviteten vid stora teknikförändringar, 

men det är inget vi tagit med i våra beräkningar. Den stora vinnaren vid ett ändrat 

arbetssätt blir Sjöfartsverket som helhet men även lotsningen i Göteborg som får ett 

snabbare transportmedel som rent logistiskt leder till nya möjligheter för hela 

allokeringsprocessen. Göteborgs lotsningsvolym passar väl överens med vad en SAR-

helikopter med dagens arbetsbeläggning av 2500 flygtimmar per år klarar av. Rent 

säkerhetsmässigt anser vi att en vinschning definitivt höjer säkerheten jämfört med att 

embarkera via lotslejdare.  

Vår tolkning av siffrorna ger att ett försök av lotsallokering med helikopter definitivt bör 

planeras och genomföras någonstans i Sverige så att dess möjligheter kan utredas. Om 

detta genomförs fullt ut i Göteborg skulle det innebära en besparing på 17,5 miljoner SEK 

per år för Sjöfartsverket och med tanke på att avdelningen Affärer och avdelningen Sjö- 

och flygräddning tillsammans har en omsättning på 507 + 319 miljoner SEK per år blir det 

en förbättring med 2 % för dessa två avdelningar. Besparingen kan användas för att göra 

lämpliga investeringar i helikopterverksamheten så att anläggningar och infrastruktur för 

ett nytt arbetssätt optimeras.  
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För att klara lotsallokeringen samtidigt som SAR-operationer uppstår i Göteborgsområdet 

måste en rutin för provisorisk lotsallokering skapas. Det kan ske genom att återgå till 

båttransport eller genom att omdirigera helikopterenheter från andra platser. Om så är 

möjligt anser vi att ett försök bör genomföras i syfte att se hur effektiv lotsallokeringen 

kan bli med ett nytt transportsätt. När hastigheter och aktionsradier ökar bör också 

möjligheterna till utveckling ta ett steg framåt, detta bör utredas av personer med stor 

logistik kompetens och erfarenhet från flygverksamhet. Lotsarna kan allokeras till andra 

platser än lotsmärket och kortare tid kan avsättas för resor. Utnyttjningsgraden av lotsar 

bör öka samt flexibiliteten att lösa uppkomna situationer förbättras avsevärt. Att man 

dessutom kommer att spara in 17,5 miljoner SEK per år samt har möjlighet att avveckla 

fastighetsbestånd och lotsbåtar bör också beaktas. 

En annan positiv effekt blir att lotsar och SAR-enheter samarbetar dagligen vilket gör att 

det blir naturligt att utnyttja lotsars nautiska kompetens vid SAR-uppdrag. SAR- 

besättningarna kan snabbt tillföras denna kompetens och en medföljande lots kan i ett 

tidigt skede allokeras på ett lämpligt fartyg för att bistå SAR-verksamheten vid sjöolyckor. 

Detta bör inte underskattas då lotsens lokalkännedom och vana att kommunicera med 

övrig trafik underlättar räddningsarbetet. 
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6 Slutsats  

Baserat på redovisade undersökningar och beräkningar gällande effektivitet och kostnader 

utnyttjas lotsarna bättre genom en övergång till helikopter som transportmedel. Lotsarna 

kan allokeras till andra platser än lotsmärket och kortare tid kan avsättas för resor. 

Utnyttjandegraden av lotsarna ökar därmed och flexibiliteten att lösa uppkomna 

situationer förbättras avsevärt, då lotsarna kan användas i andra delar av Sjöfartsverkets 

verksamhet.   

Sjöfartsverket bär redan kostnader för SAR-helikoptrarna. Lotsningsfunktionen får genom 

användningen av helikopter vid lotsallokering visserligen högre kostnader för sina 

transporter, men genom att skära ned i lotsbåtsverksamheten, kan man spara totalt ca 17,5 

miljoner SEK per år enbart i Göteborg, vilket kan återinvesteras i helikopterverksamheten. 

6.1 Förslag till fortsatt forskning  
Sjöfartsverkets fortsatta arbete gällande förändrad lotsallokering bör koncentrera sig på att 

undersöka vad som kan göras i syfte att minska utgifter och uppfylla några av sina 

strategiska mål för verksamheten. Om så blir fallet är det av vikt att utreda många andra 

aspekter såsom miljöpåverkan vid ett förändrat transportsätt, säkerheten vid vinschning 

jämfört med säkerheten att embarkera via lotslejdare, vad ett snabbare transportmedel 

skulle innebära för planeringsfunktionen samt hur SAR-funktionen påverkas inom 

Sjöfartsverket. De nya behov som uppstår med de förändrade arbetsuppgifter vad gäller 

personal och kompetens bör granskas liksom vilka lotsområden som kan bli aktuella för 

ett helikopterbaserat allokeringssystem.   
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Bilaga 2  Avdelningen Affärer: affärsplan 

 

                                    Affärsplan för Affärsavdelningens verksamhet 2013  
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Inledning  

Affärsavdelningen arbetar utvecklingsinriktat, med kunden och näringen i fokus och tar avstamp i de 
övergripande uppdrag, mål och strategier som Sjöfartsverket har. Vi arbetar för ett tillgängligt 
transportsystem och en säker och miljösäker sjöfart där våra produkter och tjänster ska göra skillnad.  

Affärsavdelningen har fokus på att skapa förutsättningar för en stabil ekonomi för Sjöfartsverket där 
kunden alltid ska få en högkvalitativ produkt eller tjänst som upplevs som professionellt utförd och rätt 
prissatt. Att arbeta för att optimera vår verksamhet både ur en kvalitativ och kostnadseffektiv synvinkel 
går hela tiden hand i hand.  

Affärsplanen omfamnar avdelningens totala verksamhet och har fokus på Affärsavdelningens sex 
affärsområden. I affärsplanen ges en bild av avdelningens målsättningar på lång sikt samt 
fokusområden på lite kortare sikt, samt verksamhetens huvudsakliga produkter och tjänster.  

Affärsavdelningens verksamhet är certifierad enligt ISO 9001:2008. Verksamheten omfattar 
verksamheterna Lotsning, Farled, Sjögeografisk information samt Sjötrafikkommunikation.  

Sjöfartsverkets styrmodell utgår från balanserade styrkort och i dessa presenteras samtliga mål och 
aktivitetsplaner för alla verksamheter inom Affärsavdelningen. Dessa publiceras på Sjöfartverkets 
intranät Ventilen liksom på Affärsavdelningens Sharepoint-sidor.  

Affärsplanen är ett levande dokument och följs upp i samband med de månatliga resultatdialogerna 
under året. Dessa dokumenteras i form av minnesanteckningar som publiceras löpande på Ventilen i 
anslutning till respektive affärsområdes redovisande dokument. Affärsavdelningen  

Affärsplan 2013 godkänd version  
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Fokusområden för 2013  

Övergripande fokusområden för Affärsavdelningen  

Sjöfartsverket ska vara en affärsmässig organisation genom att:  

1. Räkna rätt  

a. Korrekta kostnadsberäkningar vid egna projekt och externa uppdrag genom 

    uppdaterade kalkyleringsmodeller och rätt uppskattningar av tids- och materialåtgång  

2. Formalisera rätt  

a. Juridiskt- och verksamhetsmässigt korrekta avtal med samarbetspartners  
b. Juridiskt korrekta offertunderlag vid externa arbeten  

3. Utföra rätt  

a. Ständigt professionellt utförda arbeten och tjänster  
b. Arbeta med tydligt kundfokus  

 

Ledningen för Affärsavdelningen kommer 2013 att fokusera på  

· Avdelningens leverans  
· Att skapa förutsättningar för nya affärer  
· Framtiden, dvs. mål och strategier, affärsutveckling som leder till nya produkter och tjänster  
· Givande kunddialog med befintliga och nya kunder  
· Utveckla ledarskapet  
· Formalisera resultatkontrakt genom hela avdelningen för att öka kunskapen och delaktigheten till 
    Sjöfartsverkets övergripande strategiska målsättningar  
· Ett Sjöfartsverk, dvs. skapa effektiva och fruktsamma samarbeten som motverkar stuprörstänk och  
    suboptimeringar inom vår egen organisation  
· Tight verksamhetsuppföljning av ekonomi och leverans  

 

Affärsavdelningen  

Affärsplan 2013 godkänd version  
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Affärsområde Lotsning kommer att 2013 fokusera på  

· Effektivisera lotstransporterna ytterligare  
· Utreda lotspliktsgränserna efter farledernas svårighetsgrad  
· Öka flexibiliteten i lotsorganisationen och arbeta över flera områden  
· Fortsatt effektivisering av lotsplaneringen tillsammans med kunderna  
· Förhandla fram ett mer flexibelt lotsavtal  
· Använda lotsarnas kompetens i hela verksamheten, framför allt vid nedgång i antalet lotsningar  
· Utveckla riskbaserad lotsning  
· Utreda transferlotsningar och ”miljölotsningar”  

 

Affärsområde Transport och farledsservice kommer 2013 att fokusera på  

· Minska bränslekostnader per lotstransport, total bränsleförbrukning ner med 10 %.  
· Minska miljöpåverkan (genom t ex handhavande av lotsbåt)  
· Utreda geografisk täckning vad det gäller lotsstationer  
· Öka det internationella samarbetet i Öresund  
· Ökad samverkan med andra myndigheter (med t ex lokaler, enheter, drift och underhåll)  
· Fastställa SAR-verksamhetens krav på beredskap från Transport och Farledsservice  
· Öka antalet externa serviceavtal  

 

Affärsområde Bygg och teknik kommer 2013 att fokusera på  

· Minska Sjöfartsverkets energiförbrukning i fastigheter och anläggningar. Systematisk  
    energiuppföljning.  
· Implementera underhållssystemet Poseidon fullt ut  
· Genomföra fastighetsavvecklingsplan  
· Genomföra elavvecklingsplan  
· Utveckla bojhanteringen, investera i nya moderna mindre underhållskrävande  
    sjösäkerhetsanordningar  
· Erbjuda andra statliga myndigheter bygg och sjötransporttjänster  
· Erbjuda andra myndigheter tjänster både inom teknik och utveckling  

 

Affärsområde Sjögeografi kommer 2013 att fokusera på  

· Ta fram en strategi för sjögeografi tillsammans med kundsegmentet  
· Arbeta för en ökad samfinansiering av sjömätningen  
· En kostnadsneutral geodatasamverkan  
· En digitaliserad djupdatabas  
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· Ett fördjupat samarbete med myndigheterna HaV, SMHI, SGU m fl  
· Arbeta för att sekretesskraven i djupdatabasen minimeras  
· Ansvara för IHO arbetet  

 

Affärsavdelningen  

Affärsplan 2013 godkänd version  
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Affärsområde Sjökommunikation kommer 2013 att fokusera på  

· Utveckla samarbetet och affärer med nautiska utbildningsinstitut avseende VTS-kompetens  
· Systematisera och fastställa mätpunkter för Sjötrafikinformationsprocessen  
· Integrera delprocesserna VTS, lotsplanering och Port Control i en gemensam anlöpsprocess inom  
    GotApp (Gothenburg Approach)  
· Etablera ”Swedentraffic” i Södertälje som omfattar MSI, TSS-övervakning, SafeSeaNetSweden och  
   nautisk felrapportering  
· Utvärdera kombikonceptet  
· Genomlysning av 24/7 verksamheterna i Södertälje/Stockholm  
· Inleda förstudie för nytt systemstöd för 24/7 verksamheterna  
· Inleda en gemensam kvalitetssäkring av Sound VTS med danska Søværnets Operative Kommando, 
SOK  

Affärsområde Trollhätte Kanal kommer 2013 att fokusera på  

· Genomföra den handlingsplan som togs fram i och med genomlysning av verksamheten under 2012  
· Bevaka utredningen ny slussled (Trafikverket), presentation i början av 2013.  
· Genomföra dammsäkerhetshöjande åtgärder  
· Fortsatt gott samarbete med Göta Kanalbolaget  

 

Affärsavdelningen  

Affärsplan 2013 godkänd version  
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Verksamheten 2013  

AO Lotsning  

Affärsområdet ansvarar för Sjöfartsverkets lotsningsprocess. Affärsområdet planerar att genomföra ca 
35 000 lotsningar. Under året ska man marknadsföra och genomföra öppensjö- och sundslotsningar 
samt erbjuda marknaden expertkompetens vid simuleringar och instruktörer vid maritima utbildningar, 
24/7 service (t.ex. grind, VHF, larm, samt telefon tjänster).  

Inom AO Lotsning är vi organiserade i 9 lotsområden; Lotsområde Luleå, Gävle, Stockholm, 
Södertälje, Kalmar, Malmö, Göteborg, Marstrand, Vänern/Trollhätte kanal och vi bedriver 
lotsplanering i Malmö, Göteborg, Marstrand, Södertälje och Gävle för samtliga lotsområden. Vid 
inledningen av 2013 är vi 213 lotsar, 43 lotsoperatörer, 6 kanaloperatörer i Södertälje, 8 
administratörer, 11 områdes och lotsplaneringschefer, en affärsområdeschef samt en processledare.  

 

AO Transport och farledsservice  

Affärsområde ToF ansvarar för bl.a. delprocessen lotstransport inom lotsningsprocessen. AO ToF 
bidrar även i farledsprocessen.  

Affärsområdet planerar att genomföra de lotsningstransporter som efterfrågas från Affärsområde 
lotsning med lotsbåt och med bil. Affärsområdet planerar vidare att arbeta med koordinering av 
farledsdrift och bidra i det löpande underhållet av farleder och SSA.er.  

Affärsområdet erbjuder marknaden underhållsavtal på bl.a. sjösäkerhetsannordningar, båttransporter, 
mm.  

Vi är organiserade i 6 driftsområden; Bottenviken, Bottenhavet, Norra Ostkusten, Södra Ostkusten, 
Sydkusten och Västkusten. Vi ansvarar även för en koordinering och utförande av farledsarbete. Våra 
farledsstationer finns på följande platser; Rönnäng, Oskarshamn, Södertälje, Rosenvik, Kapellskär och 
Umeå.  

Vi är 196 st. båtmän, 12 st. farledstekniker, 7 st. chefer och 9 st. lokalvårdare.  

AO Sjökommunikation  

Affärsområde Sjökommunikation ansvarar för Sjöfartsverkets process Leverera Sjötrafikinformation. 
Processen innebär att dygnet runt på årsbasis ge sjöfarten den informationsservice om nautiska och 
trafikmässiga förhållanden som krävs för en säker sjöfart i svenska farvatten. Detta sker för VTS inom 
särskilt fastställda geografiska VTS-områden och i övrigt för alla svenska farvatten.  

Affärsområdet ansvarar för huvudfunktionerna VTS och Swedentraffic. Den sist nämnda innefattar 
Nationell operativ nod för Safe Sea Net, MSI Broadcast, TSS-övervakning och nationell nautisk 
felrapportering av SSA i underhållssystemet Poseidon. Vi driver även avdelningsgemensamma projekt 
där sjökommunikation är en väsentlig del, exempelvis Affärsavdelningen  

Affärsplan 2013 godkänd version  
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Sjöfartsverkets operativa delar i Trafikverkets nya Göta Älvförbindelser i Marieholm, Göteborg liksom 
utvecklingsprojektet Det Goda Anlöpet i samarbete med Göteborgs Hamn.  

Vi erbjuder även instruktörer på internationell nivå för VTS-utbildningar, expertstöd vid 
infrastrukturprojekt och sjöfartsnära övervaknings- och kommunikationstjänster.  

Affärsområdet bedriver verksamhet från trafikcentraler i Malmö, Göteborg, Södertälje och Marstrand.  

I Malmö drivs ett IMO Ship Reporting System i samarbete med danska Søværnets Operative 
Kommando, SOK i centralen Sound VTS.  

I Göteborg pågår ett utvecklingsprojekt i samarbete med Göteborgs Hamn där vi tillsammans driver 
centralen Gothenburg Approach (GotApp). I centralen samarbetar Sjöfartsverkets funktioner VTS och 
Lotsplanering med GHAB:s Port Control. GotApp är också navet i uppbyggnaden av ett nytt koncept 
för anlöpsprocesser som är under utveckling fram till 2015.  

I Södertälje är VTS inrättat för Södertälje, Stockholm, Bråviken och Luleå. En ny funktion, 
Swedentraffic är under uppbyggnad som på sikt kommer att få nationell betydelse för sjösäkerheten. 
Här sker nationell koordinering av Safe Sea Net-rapportering, koordinering och utsändning av 
navigationsvarningar (MSI, Marine Safety Information), övervakning av svenska IMO-TSS 
(trafiksepareringssystem) och koordinering av felrapporter över Sjöfartsverkets 
sjösäkerhetsanordningar i underhållsystemet Poseidon.  

I Marstrand drivs en s.k. combicentral i samarbete med Affärsområde Lotsning där Lotsplanering och 
VTS integreras i en ny funktion utförd av en operatör.  

Vi är ca 50 st. VTS operatörer, 1 affärsområdeschef, 1 VTS-chef som förstärkts i Södertälje med en 
arbetsledande supervisor och en projektkoordinator.  

 

AO Sjögeografi  

Affärsområde Sjögeografi ansvarar för Sjöfartsverkets process Sjögeografisk information. Detta 
innebär att vi tar fram sjögeografiska produkter till handelsflottan, båtliv, den kommersiella näringen 
och allmänhet.  

Affärsområdet ansvarar för insamling, förvaltning uppdatering, försäljning och produktifiering av de 
databaser som vi ansvarar för. Djupdatabasen är en nationell databas som innehåller alla djupuppgifter 
som mäts fram genom åren, idag så innehåller djupdatabasen närmare 50 miljarder djuppunkter. Vidare 
har vi även en sjökortsdatabas som vi kan generera ett flertal produkter ur såväl standardprodukter som 
skräddarsydda lösningar. Vi har även en databas där samtliga fartygsrörelser i svenska vatten sparas, 
från fartygets transponder. Denna databas används framför allt för att analysera trafikflöden över tid.  

Vi erbjuder tryckta förlagsprodukter för båtliv och handelsfartyg som säljs via återförsäljare samt 
digitala produkter för navigation och vidarförädling. Vår sjökortsdatabas säljs vidare under licens till 
kommersiella företag som då tar fram följdprodukter till slutkund som betalar royalty till Sjöfartsverket. 
Affärsavdelningen  

Affärsplan 2013 godkänd version  
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Vi skräddarsyr även produkter för många ändamål till exempel detaljerade djupkartor för att avgöra var 
vindkraftsparker ska förläggas, oreducerad djupdata för forskning inom havsmiljö, RAIS data för att 
beräkna svallskador från fartyg eller tryckfiler med sjökort för tapeter.  

Vi har verksamhet främst i Norrköping men vi har även sjömätande enheter som finns ute i landet och 
mäter in objekt både på vatten och på land.  

Vi är 118 st. medarbetare på affärsområde Sjögeografi varav 25 st. arbetar inom sjömätning 
stationerade på våra fartyg.  

AO Bygg och Teknik  

Affärsområde Bygg och Teknik ansvarar för Sjöfartsverkets farledsprocess.  

Affärsområdet ansvarar för Sjöfartsverkets, kanaler, fyrar och fastigheter i övrigt (förutom Trollhätte 
kanal) och flera av verkets operativa tekniska system.  

Vi erbjuder följande produkter och tjänster till andra myndigheter och marknaden: Konsultation och 
projektledning inom fyrteknik, uppförande och drift av vivaanläggningar, strömmad AIS, 
kustradiosystemet, inplaceringar i anläggningar m.m.  

Vi har verksamhet i Norrköping, Höllviken, Kungsbacka och Malmö. Vi har även arbetsfartyget 
Fyrbjörn som operarar längs hela kusten och i Vänern och Mälaren.  

Vi är 75 medarbetare föredelade inom bygg, elkraft, fyrteknik, navigationsel, mekanik, 
radiokommunikation, systemteknik, nautiska handläggare, fastighetshandläggare, 
anläggningsförvaltning och konstruktion.  

 

AO Trollhätte kanal  

Affärsområde Trollhätte kanal bidrar i farledsprocessen.  

Affärsområdet ansvarar för drift och underhåll av farleden Trollhätte kanal samt manövrerar och 
övervakar de slussar och broar som ingår i farleden. Vi ansvarar även för farledsunderhållet på Vänern 
samt drift och underhåll av Säffle kanal.  

Affärsområdet har en stor del fritidsbåtstrafik som ett komplement till den handelssjöfart som trafikerar 
kanalen. Att tillsammans med andra aktörer utveckla turismen på och i anslutning till kanalen är en del 
av Affärsområdets ansvarsområde. Trollhättans slussar är ett av Sveriges mest besökta turistmål. Våra 
gamla slussanläggningar och slussleder från 1800-‐talet är kulturhistoriska byggnadsverk. Vi ska därför 
vårda och utveckla det gamla slussområdet till en turistattraktion som kan utnyttjas året om.  

Vi har största delen av vår verksamhet i Trollhättan. Vi har även verksamhet i Säffle och Åmål.  

Totalt är det 65 anställda i affärsområdet.  

Vår affärsidé är att erbjuda sjöfarten och övriga intressenter en säker och attraktiv farled i Göta Älv. 
Detta ska uppnås genom att vi fortsätter att utveckla Trollhätte kanal till en säker och väl fungerande 
transportled för industrin i Vänerregionen och som en upplevelserik turistled. 
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Bilaga 3  

Svar	  från	  MH	  gällande	  helikopterverksamheten	  

26 Mars 2014; 

Hej 

Jag fick information om ert arbete av KA. Intressant område som diskuterats tidigare men som av olika 
(för mig okända) skäl inte beslutats. Det blir spännande att senare ta del av era slutsatser. 

Er fråga är inte helt lätt att svara på. För ”det beror på” flera olika faktorer. Typ av helikopter? Avses 
nuvarande, den som är under anskaffning eller annan typ? Basering och avstånd till olika punkter för 
pick up resp ombordsättning?  

Jag gör ett försök så får ni räkna själva lite. 

Nuvarande helikoptrar av typen Sikorsky S76 flyger med ca 145 knop. Vindriktning och vindstyrka 
påverkar naturligtvis farten över grund. Vi räknar idag med 13 750 kr/flygtimme. Det inkluderar inte 
några löner eller andra kostnader som är kopplade till besättningen utan endast rena driftkostnader för 
helikoptern med nuvarande totala flygtidsuttag. Jag är osäker på om kostnaden ökar eller minskar om 
man flyger mer för andra uppdrag än SAR och träning för SAR så det är kanske enklast att anta att den 
är relativt konstant. 

En ombordsättning med vinsch kan kanske ha en bedömd snittid på 10 minuter. 

Om ni gör antagandet om sträcka som helikoptern ska flyga från bas till pick upp till fartyg och sedan 
åter basen inklusive 10 min vinschning får ni kostnaden för helikoptertransport. Kanske går att hitta en 
genomsnittlig kostnad för helikoptertransport utifrån lotsningsmönstret? 

För den helikopter som är under anskaffning och som ska ha ersatt samtliga S76 i slutet av 2015, 
AgustaWestland AW139, har vi ansatt en flygtimskostnad på 15 000 kr/timme. Min bedömning är att vi 
inte har facit där än och det kan bli en högre kostnad. Helikoptern är något snabbare så man kan räkna 
med 150 kts men i övrigt samma ingångsvärden. 

Om ni behöver personalkostnader också så får vi nog återkomma om det för att se vad jag kan få fram 
men min bedömning är att om en tilläggsuppgift att transportera lotsar skulle kräva utökade personella 
resurser och fler helikoptrar så blir det inte ekonomiskt försvarbart men det ska ju er utredning visa. 
Vitsen skulle enligt mig vara om man kunde ha det som en tilläggsuppgift inom nuvarande ramar. 

Om jag ändå ska ange någon siffra för fasta personalkostnader så är våra helikoptrar bemannade med 
fyra personer. Två piloter, en vinschoperatör och en ytbärgare. Lönerna är mycket differentierade 
mellan Befälhavare, Styrman, Vinschop och Ytbärgare och är beroende av antal år i befattningen. Ett 
snitt kanske hamnar på 50 000 kr/månad och sedan tillkommer sociala avgifter som är ca 42%. Normalt 
har de även andra fasta och rörliga tillägg men de är svårare att sätta en snittsiffra på och kanske inte 
något som påverkar ert arbete? 
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Vv återkom till mig med tillkommande frågor eller behov av förtydliganden. Kanske behöver jag då ta 
hjälp av någon som har bättre koll på exvis lönesidan. 

Mvh 

MH 

 

 

27 Mars 2014; 

Hej 

Inte helt lätta frågor att svara på för ”det beror på” det också men man kan ju göra antaganden. 

Fasta kostnader inkluderar allt underhåll vilket inkluderar både planerat och uppkommet underhåll pga 
felutfall. Rörliga kostnader utgörs främst av drivmedelskostnaden. 

Den bedömda flygtidskostnaden 15 000 kr/timme bygger på ca 2 500 timmar totalt per år. Det omfattar 
300 flygtimmar per bas för egen träning och 200 timmar per bas för insatser. 

AW139 drar ca 750 l/flygtimme. Flygdrivmedlet kostar ca 9 kr/liter > 6 750 l/flygtimme 

Fasta kostnaderna 8 250 kr/flygtimme. 

(Reservation som tidigare för att vi idag inte har helt klart vad flygtimkostnaden blir.) 

Helikopterbesättningarna jobbar idag i ett 7/21 schema vilket innebär att de är på basen 7 dygn och är 
därefter lediga 21 dygn. Det finns viss tid däremellan som kan användas till olika typer av obligatoris 
utbildning mm men det handlar bara om 52 timmar totalt per år. 

Arbetstiden under de 7 dygnen är i princip 20 timmar per dygn där tiden mellan 0600-2200 är 100% 
arbetstid och tiden mellan 2200-0600 är jour som räknas som 50% arbetstid > 16+4 =20 timmar. 

Den genomsnittliga arbetstiden är 36,1 timmar /vecka men som framgår av beskrivningen ovan går 140 
timmar åt för en beredskapsvecka. 

Återkommer om aktionsradie och aktionstid. Om ni sedan har fler detaljerade frågor får jag sannolikt 
bolla över dem på någon av mina medarbetare. 

Mvh 

MH 
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28 Mars 2014; 

Hej Lars-Erik och Daniel, 

Jag har fått lite kompletterande uppgifter om aktionsradie och aktionstid. 

Teoretisk aktionsradie vid vindstilla och utan att uträtta något vid vändpunkten är ca 210 nm (nautiska 
mil, sjömil, distansminuter eller vilket begrepp ni använder idag J ). Gäller vid visuella förhållanden då 
man flyger enligt visuella flygregler, VFR, och landar med erforderlig bränslereserv. 

Aktionstid ca 3 timmar under motsvarande förhållanden och landning med erforderlig bränslereserv. 

Siffrorna rimmar kanske inte exakt och bränsleförbrukningen är lite olika vid maxfart respektive 
ekonomifart men det stämmer förhoppningsvis tillräckligt bra då 2*210=420 nm och 3*150 kts>450 
nm. Ingen exakt vetenskap och det är alltid en mängd andra faktorer som påverkar dessa data: väder, 
vind, last, temperatur, tryck etc etc men de är förhoppningsvis tillräckligt bra. 

Som information så har vi fått en förfrågan från Lotsområdet på västkusten om att i höst eller till våren 
2015 göra prov och försök med bordning av lots från helikopter i Brofjorden. Det kanske inte 
tidsmässigt stämmer med ert examensarbete men jag har ändå gett dem era kontaktuppgifter så att ni 
kan se vilka kopplingar det kan finnas mellan ert arbete och deras prov. Jag finns tillsvidare med som 
stöd med uppgifter men om det utvecklar sig mer kommer jag att utse en särskild point of contact i det 
fortsatta arbetet. 

Mvh 

MH 

 

1 September 2014; 

Hej 

FYI 

87 miljoner euro för sju helikoptrar (inklusive utb, reservdelar mm enligt tidigare svar) 

Mvh 

MH 
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Bilaga 4	  

Svar	  från	  JR	  gällande	  båtmän,	  lotsbåtar	  och	  lotsstationer	  
 

Ankommet 23 april 2014 

 

Hej, 

Det är svårt att ge ett specifikt svar på era frågor då förutsättningarna skiljer sig åt på olika 
lotsstationer. 

1) De flesta lotsstationer äger Sjöfartsverket men det finns flera platser där vi hyr. Beroende på 
storlek, ort och läge varierar kostnaderna från ca 200 Tkr – 400 Tkr /år. 

2) Här är variationen stor och beror på storlek, typ av skrov och typ av motor. En 
”genomsnittlig” lotsbåt kostar i genomsnitt ca 600 Tkr – 650 Tkr /år. Bunkerkostnad 
tillkommer. 

3) Denna fråga får AP själv svara på. 

4) En båtman kostar ca 650 Tkr / år inkl sociala avgifter men exkl administrationspålägg. 
Administrationspålägg vid beräkning av kalkylpris per timma uppgår till 60 % och beräknas 
före pålägg för sociala avgifter. Det innebär ca 800 Tkr – 850 Tkr / år inkl 
administrationspålägg. 

Mvh 

//JR 
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