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Arvode för detta sammanträde
Innehåll
• Föreslås att som arvode för detta sammanträde utbetalas grundarvode samt
timarvode för den tid sammanträdet tar.
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Ärende 3

Kryssningskaj i Visby
Innehåll
• Regionstyrelsen 2014-06-19, § 221
• Ledningskontoret 2014-06-09 och 2014-06-10
• Avtalsförslag, med bilagor
• Kryssningsturism på Gotland, utredning och analys 2014-02-10
• Swecos rapport ”Att angöra en kaj eller passera en ö”

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-06-19

Rs § 221

Kryssningskaj i Visby
RS 2014/766, KS 2011/680

- Ledningskontoret 2014-06-09

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige
•

Innehåll i avtal mellan Region Gotland och Copenhagen Malmö Port (CMP)
gällande kryssningskaj i Visby godkänns i huvudsak, i överensstämmelse med
ledningskontorets förslag.

Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret får i uppdrag att, i samverkan med teknikförvaltningen,
återkomma med förslag till organisation och finansiering för den fortsatta processen.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett slutligt förslag till avtal inför beslut i
regionfullmäktige.

•

Informationen om externa finansieringsmöjligheterna, enligt uppdrag i
regionstyrelsen § 137 2012-05-31, tas emot.

•

Ledningskontoret får fortsatt uppdrag att bevaka förutsättningarna för EUfinansiering inom ramen för projektet.

•

Ledningskontorets uppdrag enligt ovan avrapporteras vid budgetavstämning hösten
2014.

Frågan om investering i och uppförande av kryssningskaj har diskuterats sedan 2003 då
de första utredningarna gjordes. Sommaren 2013 inledde Region Gotland, genom
ledningskontoret och teknikförvaltningen, en dialog med Copenhagen Malmö Port
(CMP) utifrån ett ömsesidigt intresse av att stärka båda parters marknadspositioner
avseende kryssningsturismen i Östersjön.
Regionstyrelsen godkände den 24 januari 2014 en avsiktsförklaring mellan regionen och
CMP med målsättningen att ett långsiktigt samarbetsavtal ska träffas mellan parterna
innan årsskiftet 2014/2015.
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Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-06-19

Rs § 221 forts
Sedan avsiktsförklaringen godkändes har det pågått en förhandling mellan parterna för
att få fram ett gemensamt och accepterbart förslag till avtal. Detta förslag är i det
närmaste klart, framförallt i de väsentliga delarna rörande ekonomi och avtalslängd, och
sammanfattas nedan.
En viktig utgångspunkt i förhandlingen från regionens sida har varit kostnadsneutralitet
under avtalstiden och ett långt avtal. Kostnadsneutraliteten har varit av avgörande
betydelse för att investeringen i sig inte skall ske på bekostnad av andra regionala
verksamheter så som skola, vård och omsorg, samt det faktum att om regionen skulle
subventionera CMP så skulle detta kunna betraktas som statsstöd. En lång avtalstid har
varit viktigt för att reducera de ekonomiska riskerna för regionen totalt sett.
Bolaget CMP bildades 2001 och ägs av Köpenhamns kommun, danska staten, Malmö
stad och privata investerare. Bolaget bedriver hamn- och terminalverksamhet i
Köpenhamn och Malmö, vari kryssningstrafik är en stor och växande del. År 2012 var
bolagets omsättning 725 miljoner kronor (mnkr) och resultatet 83 mnkr.
Region Gotland avser att hyra ut kryssningskajen i Visby med tillhörande
landanläggningar till CMP från och med april 2018. Avskrivningstiden är 45 år. Med
nuvarande räntesats, investeringsutgift och avskrivningstid skulle hyreskostnaden över
hela avtalstiden bli drygt 9,3 mnkr årligen. CMP erlägger dessutom vid avtalets
ikraftträdande en deposition på 50 mnkr. De löpande driftskostnaderna för
kryssningskajen är inte reglerade i avtalet. De bestäms av de taxor som gäller för
regionens hamnverksamhet alternativt regionens beräknade självkostnad med ett visst
administrativt påslag.
Avtalet innebär även att tenderbåtar från kryssningsfartyg skall hänvisas till att angöra
kryssningskajen. CMP har möjlighet att boka kaj i färjeläge 7 i mån av plats. Vid anlöp
vid kaj i färjeläge 7 och vid kajer i inre hamnen som bokats via CMP i samråd med
Regionen skall täckningsbidrag delas lika mellan CMP och Regionen. Kryssningsfartyg
(yachts) med maximal längd mindre än 50 m berörs ej av detta avtal.
Under ett antal år har ledningskontoret bevakat möjligheterna till EU-finansiering och
investeringsstöd för en kryssningskaj i Visby hamn. Resultatet av utredningen visar att
det inom EU:s programperiod 2007-2013 av olika skäl varit mycket svårt att, utöver de
gotländska infrastrukturprojekt som redan genomförts, finansiera en kryssningskaj i
Visby hamn med stöd från EU. För programperioden 2014-2020 är det sannolikt inte
forts
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Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-06-19

Rs § 221 forts
möjligt att med EU-stöd finansiera en kryssningskaj i sin helhet. Möjligtvis kan däremot
vissa delar av bygget, som bidrar till minskade koldioxidutsläpp, vara stödberättigade i
något eller några av EU-programmen.
Ledningskontoret och teknikförvaltningen bedömer det som mycket angeläget att få till
stånd en kryssningskaj i Visby, detta både ur generellt tillväxtperspektiv för Gotland och
ur ett logistikperspektiv för Visby hamn. Mot bakgrund av den rapport som regionen
beställde från Sweco under hösten 2013 rörande kryssningsturismens utveckling i
Östersjön, där utvecklingen förväntas vara positiv, så finns det starka skäl som talar för
byggandet av en kryssningskaj som kan ta emot de numer allt större kryssningsfartygen
som idag tvingas angöra på Visby på redden. En kryssningskaj skulle dessutom frigöra
plats vid färjelägen i Visby hamn, vilket direkt skulle betyda en ökad tillgänglighet för
linjetrafiken. Mot bakgrund av ovanstående så bedöms de ekonomiska riskerna som
rimliga i förhållande till de positiva effekter en kryssningskaj kan förväntas medföra.
En kraftigt ökad kryssningsturism ställer dock också krav på såväl regionen som det
gotländska näringslivet. För regionens del handlar det bl.a. om utvecklings av den
fysiska infrastrukturen avseende gång- och cykelleder, internationell skyltning etc.
Ledningskontoret bedömer att näringslivets engagemang i frågan är stort och att det
finns fungerande strukturer att bygga upp en samverkan och utveckling på. Det bör
dock understrykas att det kommer att krävas förhållandevis stora och långsiktiga insatser
i näringslivet för att göra Gotland till en exportmogen destination för kryssningsturism,
och att ansvaret för detta i första hand ligger på det gotländska näringslivet.
Ledningskontoret och teknikförvaltningen har berett ärendet för beslut i regionstyrelsen
(enligt ovan) respektive tekniska nämnden. Tekniska nämnden föreslås besluta, inför
slutligt ställningstagande i regionfullmäktige, att:
−

Tekniska nämnden godkänner avtalets innehåll i enlighet med denna tjänsteskrivelse
och föredragning.

−

Tekniska nämnden uppdrar åt teknikförvaltningen att, i samverkan med
ledningskontoret, återkomma med förslag till organisation och finansiering för den
fortsatta processen.

Expedieras:

Ledningskontoret - näringsliv
Tekniska nämnden

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/766; TN 2014/XXX

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Stefan Persson
Patric Ramberg

Datum 9 juni 2014

Regionstyrelsen
Tekniska nämnden

Avtal om nyttjanderätt av kryssningskaj och utveckling av
kryssningsturism
(1 bilaga)
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelsen godkänner avtalets innehåll i enlighet med denna
tjänsteskrivelse och föredragning.

Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

•
•

•

Regionstyrelsen uppdrar åt ledningskontoret att, i samverkan med
teknikförvaltningen, återkomma med förslag till organisation och
finansiering för den fortsatta processen.
Regionstyrelsen uppdrar åt ledningskontoret att ta fram ett slutligt
förslag till avtal inför beslut i regionfullmäktige.
Regionstyrelsen uppdrar åt ledningskontoret att undersöka
förutsättningarna för EU-finansiering för hela eller delar av
kryssningskajens uppförande inklusive landanläggningar.
Regionstyrelsen tar emot informationen om finansieringsmöjligheter av
en kryssningskaj (KS 2011/680) och uppdraget upphör därmed.

Förslag till beslut i tekniska nämnden

•
•

Tekniska nämnden godkänner avtalets innehåll i enlighet med denna
tjänsteskrivelse och föredragning.
Tekniska nämnden uppdrar åt teknikförvaltningen att, i samverkan
med ledningskontoret, återkomma med förslag till organisation och
finansiering för den fortsatta processen.

Bakgrund

Frågan om investering i och uppförande av kryssningskaj har diskuterats sedan
2003 då de första utredningarna gjordes. Sommaren 2013 inledde Region
Gotland, genom ledningskontoret och teknikförvaltningen, en dialog med
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/766

Region Gotland

Copenhagen Malmö Port (CMP) utifrån ett ömsesidigt intresse av att stärka
båda parters marknadspositioner avseende kryssningsturismen i Östersjön.
Regionstyrelsen godkände den 24 januari 2014 en avsiktsförklaring mellan
regionen och CMP med målsättningen att ett långsiktigt samarbetsavtal ska
träffas mellan parterna innan årsskiftet 2014/2015.
Sedan avsiktsförklaringen godkändes har det pågått en förhandling mellan
parterna för att få fram ett gemensamt och accepterbart förslag till avtal. Detta
förslag är i det närmaste klart, framförallt i de väsentliga delarna rörande
ekonomi och avtalslängd, och sammanfattas i tjänsteskrivelsen nedan.
En viktig utgångspunkt i förhandlingen från regionens sida har varit
kostnadsneutralitet under avtalstiden och ett långt avtal. Kostnadsneutraliteten
har varit av avgörande betydelse för att investeringen i sig inte skall ske på
bekostnad av andra regionala verksamheter så som skola, vård och omsorg,
samt det faktum att om regionen skulle subventionera CMP så skulle detta
kunna betraktas som statsstöd. En lång avtalstid har varit viktigt för att
reducera de ekonomiska riskerna för regionen totalt sett.
Bolaget CMP bildades 2001 och ägs av Köpenhamns kommun, danska staten,
Malmö stad och privata investerare. Bolaget bedriver hamn- och
terminalverksamhet Köpenhamn och Malmö, vari kryssningstrafik är en stor
och växande del. År 2012 var bolagets omsättning 725 mkr och resultatet 83
mkr.
Avtalets innehåll

Region Gotland hyr ut kryssningskajen i Visby med tillhörande
landanläggningar till CMP från och med april 2018. Hyran skall utgöras av en
bashyra som definieras som en annuitet beräknat på följande:
• Regionens investeringsutgift, som preliminärt beräknas till 250 mkr
exkl. ränta under byggtid i 2014 års prisnivå.
• En ränta på Stibor90 + 1,6 procent, vilket motsvarar regionens
inlåningsränta.
• En avskrivningstid på 45 år.
Med nuvarande räntesats, investeringsutgift och avskrivningstid skulle
hyreskostnaden över hela avtalstiden bli drygt 9,3 mkr årligen. CMP erlägger
dessutom vid avtalets ikraftträdande en deposition på 50 mkr.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/766

Region Gotland

De löpande driftskostnaderna för kryssningskajen är inte reglerade i avtalet. De
bestäms av de taxor som gäller för regionens hamnverksamhet alternativt
regionens beräknade självkostnad med ett visst administrativt påslag.
Parterna har enats om en avtalstid om 10+10 år. Det vill säga att parterna är
överens om att betrakta detta som ett 20-årigt avtal, men att parterna var för
sig har rätt säga upp avtalet efter 10 år. Uppsägning skall då ske 3 år innan
avtalstidens utgång. Att säga upp avtalet efter 10 år har dock ett pris för
vardera part:
• Om CMP säger upp avtalet i förtid så tillfaller en deposition på 50 mkr
regionen, det vill säga den återbetalas inte till CMP. Regionen kan då
från år 11 gå vidare med en annan operatör eller i egen regi.
• Om regionen säger upp avtalet i förtid så ska depositionen återbetalas
till CMP och avtalet förlängas med 5 år. Regionen kan då från år 16 gå
vidare med en annan operatör eller i egen regi.
Om avtalet inte sägs upp av någon av parterna så ska regionen efter 10 år
återbetala depositionen på 50 mkr till CMP. Motivet till konstruktionen med
10+10 år har att göra med CMP:s bolagsordning och ägarstruktur.
Avtalet innebär även att tenderbåtar från kryssningsfartyg skall hänvisas till att
angöra kryssningskajen. CMP har möjlighet att boka kaj i färjeläge 7 i mån av
plats. Vid anlöp vid kaj i färjeläge 7 och vid kajer i inre hamnen som bokats via
CMP i samråd med Regionen skall täckningsbidrag delas lika mellan CMP och
Regionen. Kryssningsfartyg (yachts) LOA< 50 m berörs ej av detta avtal.
Bedömning

Ledningskontoret och teknikförvaltningen bedömer det som mycket angeläget
att få till stånd en kryssningskaj i Visby, detta både ur generellt
tillväxtperspektiv för Gotland och ur ett logistikperspektiv för Visby hamn.
Mot bakgrund av den rapport som regionen beställde från Sweco under hösten
2013 rörande kryssningsturismens utveckling i Östersjön, där utvecklingen
förväntas vara positiv, så finns det starka skäl som talar för byggandet av en
kryssningskaj som kan ta emot de numer allt större kryssningsfartygen som
idag tvingas angöra på Visby på redden. En kryssningskaj skulle dessutom
frigöra plats vid färjelägen i Visby hamn, vilket direkt skulle betyda en ökad
tillgänglighet för linjetrafiken. Mot bakgrund av ovanstående så bedöms de
ekonomiska riskerna som rimliga i förhållande till de positiva effekter en
kryssningskaj kan förväntas medföra.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/766

Region Gotland

En kraftigt ökad kryssningsturism ställer dock också krav på såväl regionen
som det gotländska näringslivet. För regionens del handlar det bl.a. om
utvecklings av den fysiska infrastrukturen avseende gång- och cykelleder,
internationell skyltning etc. Regionen kommer också att behöva delta i och
engagera sig finansiellt i marknadsutvecklingsinsatser tillsammans med den
gotländska näringen och med CMP. I första hand bör här anslaget för
regionala tillväxtåtgärder användas. Ledningskontoret bedömer också att
näringslivets engagemang i frågan är stort och att det finns fungerande
strukturer att bygga upp en samverkan och utveckling på.
Det bör dock understrykas att det kommer att krävas förhållandevis stora och
långsiktiga insatser i näringslivet för att göra Gotland till en exportmogen
destination för kryssningsturism, och att ansvaret för detta i första hand ligger
på det gotländska näringslivet.

Ledningskontoret

Jan Björinge
Regiondirektör
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Ärendenr KS 2011/680

Ledningskontoret

Handlingstyp Pro Memoriam

Sofia Nordström

Datum 10 juni 2014

Regionstyrelsen

Utredning av finansieringsmöjligheter av kryssningskaj
Sammanfattning

Under ett antal år har ledningskontoret bevakat möjligheterna till EUfinansiering och investeringsstöd för en kryssningskaj i Visby hamn. Resultatet
av utredningen visar att det inom EU:s programperiod 2007-2013 av olika skäl
varit mycket svårt att, utöver de gotländska infrastrukturprojekt som redan
genomförts, finansiera en kryssningskaj i Visby hamn med stöd från EU. För
programperioden 2014-2020 är det sannolikt inte möjligt att med EU-stöd
finansiera en kryssningskaj i sin helhet. Möjligtvis kan däremot vissa delar av
bygget som bidrar till minskade koldioxidutsläpp vara stödberättigade i något
eller några av EU-programmen.

Bakgrund

Ledningskontoret har under de senaste åren bevakat möjligheterna till extern
finansiering i form av EU-stöd. Nedan följer en redogörelse för det arbetet.
EU:s programperiod 2007-2013
Slutsatsen är att det inom föregående programperiod 2007-2013 inte har varit
möjligt att finansiera en kryssningskaj i Visby hamn med EU-stöd, utöver de
satsningar som redan gjorts på Gotland inom ramen för det regionala
strukturfondsprogrammet Småland och Öarna (ERUF). Region Gotland har
erhållit ca 45 miljoner kronor till insatser i Visby och Klintehamns hamnar av
dessa regionalfondsmedel (projekten Resecentrum och Hamnserviceterminal).
Det finns emellertid ett annat program vars huvudsyfte är stora
infrastrukturprojekt, TEN-T. Det har dock inte varit aktuellt för Gotland då
fokus här legat på redan utpekade transeuropeiska transportnätverk och korridorer som Gotland inte varit del av. Finansiering har därtill lagts på
godstrafik och intermodala lösningar (exempelvis omlastning av gods från båt
till järnväg) och här skulle inte en kryssningskaj på Gotland ha passat in.
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Ledningskontoret

Ärendenr KS 2011/680

Region Gotland

Förutom ovanstående program har enbart mindre investeringar av
kompletterande slag varit stödberättigade i övriga program. Med det menas att
investeringen inte fått vara huvudtemat för projektet. Fokus ska oftast vara
transnationella ”serviceprojekt” av olika slag (turism, logistik, tillgänglighet,
näringslivsutveckling, forskning etc.) Investeringen kan då enbart vara ett
komplement till helheten. För mer information, se bilaga nedan.
Budgetperioden 2014-2020
Både EU-kommissionen och Sveriges regering har varit svala eller rent av
ovilliga att fortsätta finansiera infrastrukturinsatser inom ramen för kommande
regionalfondsprogram för 2014-2020 såsom man gjort tidigare. Detta på
grund av att Sverige tillhör de rikare länderna inom EU och således ska ha råd
att lägga egna pengar på nödvändig infrastruktur. Genom ihärdigt arbete från
regional nivå (inkl. Region Gotland) har detta emellertid luckrats upp en aning,
men det är ändå inte särskilt sannolikt att en kryssningskaj på Gotland som
helhet ska kunna erhålla regionalfondsmedel i någon större utsträckning.
Region Gotland är aktiva i framtagande av ett nytt operativt program för
Regionalfonden Småland och Öarna vilket beräknas vara beslutat och klart till
senhösten 2014. Inget annat val har funnits gällande infrastruktur än att följa
de överenskommelser som gjorts mellan regeringen och EU-kommissionen.
Således blir infrastruktur en väldigt liten del av programmet, men det kommer
att finnas visst stöd till infrastrukturprojekt som syftar till att reducera
koldioxidutsläpp.
Inför den nya programperioden har EU lanserat ett förnyat TEN-T-nätverk
och regleringar genom Connecting Europe Facility, CEF. I denna nya struktur
ingår både Visbys flygplats och hamn i det s.k. övergripande nätverket. Vad det
innebär i praktiken är emellertid svårt att säga i dagsläget. Ledningskontorets
bedömning av den nya bidragslagstiftningen är att ett gotländskt
infrastrukturprojekt sannolikt kan räknas som stödberättigat, däremot måste
det klaffa med kommande utlysningar. Den 28 mars 2014 offentliggjorde EUkommissionen de första sk. work programmes som leder till projektutlysning i
september senare i år, och först när den är offentliggjord får potentiella
projektägare helhetsbilden av vilka typer av projekt som är stödbara. Beslut
beräknas därefter tas av EU-kommissionen i slutet av 2015. Primärt fokuseras
på det s.k. stomnätet och andra redan identifierade projekt (fortsättningsvis gods
och transport). Det övergripande nätet kan totalt enbart erhålla cirka fem procent
av den totala budgeten. Trafikverkets nyligen inrättade EU-kansli är i första
hand informationsgivare för svenska projektägare, och fortsatt dialog mellan
dem och Region Gotland är önskvärd i frågan framöver.
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Ledningskontoret

Ärendenr KS 2011/680

Region Gotland

Interregprogrammen Central Baltic och Östersjöprogrammet syftar båda inom
programperiod 2014-2020 att förbättra infrastrukturen i området (förebygga
flaskhalsar etc.). Motsvarande intentioner har till viss del funnits under
programperiod 2007-2013, men där har rena investeringsmedel inte varit
stödberättigade i någon större grad. Det är däremot viktigt att fortsätta
undersöka möjligheterna till finansiering i dessa program.
Baserat på utredningsarbetet för båda programperioderna är slutsatsen är att
det inte är sannolikt att en kryssningskaj i Visby hamn kan erhålla EU-stöd i
någon större utsträckning. Det kan vara så att vissa delar av investeringen kan
vara stödberättigade i någon mån, särskilt inom miljöområdet. Däremot är det
svårt att avgöra vad ett program kan komma att få för praktisk tillämpning
efter hand som ny praxis utvecklas. Därför är det viktigt med fortsatt
bevakning på området.
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Ledningskontoret

Ärendenr KS 2011/680

Region Gotland

Bilaga - Redogörelse för utredning programperiod
2007-2013
Utredningen nedan gjordes under programperioden 2007-2013 och har tidigare
delgivits regionstyrelsen inom ramen för detta ärende, KS 2011/680, senast i
samband med vårbudgetarbetet 2012.
Undersökta EU-program och möjligheter
1. Regionalfonden Småland och Öarna
2. Framtida strukturfonder
3. Stockholmsregionens Europaförening
4. Trans-European Transport Network, TEN-T
5. Central Baltic Programme, Interreg IVA
6. Östersjöprogrammet (Baltic Sea Region Programme), Interreg IVB
7. Europeiska Investeringsbanken, EIB
8. Marco Polo-programmet
9. Diverse övriga program
1. Regionalfonden för Småland och Öarna (EU:s strukturfond, före detta
Mål 2 Öarna) hade varit det mest lämpliga alternativet att finansiera en
kryssningskaj i Visby hamn med då programmet både stödjer turism- och
infrastruktursatsningar samt investeringar. Emellertid är programmets budget
begränsad och i dagsläget finns inga pengar kvar inom nuvarande
programperiod för Småland och Öarna som kan finansiera de 40 procent av de
ca 250 miljoner som krävs. För att detta alternativ skulle ha varit möjligt skulle
Region Gotland ha planerat för denna satsning tidigt i eller före
programperioden och prioriterat bort andra infrastrukturprojekt som pågår idag,
nämligen Hamnserviceterminalen och Resecentrum, två stora infrastrukturoch intermodalitetsprojekt i Visby och Klinthamns hamnar. De finansieras
med drygt 18 resp. 27 miljoner kronor vardera i EU-stöd. Därtill skulle man ha
behövt bedriva någon form av lobbyverksamhet mot de tre smålandslänen som
är med och beslutar om pengarna.
2. Framtida strukturfonder. EU-kommissionen har under hösten 2011 lagt
fram ett förslag till hur de framtida strukturfonderna ska organiseras och vilket
innehåll de ska ha. Kommissionens förslag placerar Sverige i kategorin mer
utvecklade regioner, och som förslaget till Regionalfondens innehåll ser ut i
dagsläget skulle det innebära att inga pengar kan gå till grundläggande infrastruktur.
Näringsdepartementet tillsammans med andra berörda departement förhandlar
nu med Kommissionen om förslaget. Här är alla regioner, inklusive Region
Gotland, inblandande i remissvaren till departementen, ett exempelvis på det är
det så kallade Länsuppdraget. Gotländskt lobbyarbete mot departementen sker
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från olika håll. Exempelvis jobbar SKL med eget underlag till
Näringsdepartementet och här finns Region Gotland med (workshops,
nätverksträffar, operativa arbetsgrupper etc.). Parallellt sker arbete inom
Region Gotland med att dra slutsatser av nuvarande programperiod. Region
Gotland kan även föra fram sina åsikter via organisationer som B7 och Baltic
Sea Commission, något man gjort tidigare.
3. Stockholmsregionens Europaförening i Bryssel (SEF) har till uppgift att
bevaka sina värdorganisationers intressen på EU-nivå. Region Gotland har ett
associationsavtal till SEF och får således ta del av en del av deras arbete. SEF
säger sig inte känna till något sätt att få en kryssningskaj i Visby hamn
finansierad via EU-medel. Man nämner godstransportprogrammet Marco Polo
samt en del turismsatsningar, men de gör bedömningen att inga EU-medel av
detta slag kan gå till en kryssningskaj. Men SEF säger samtidigt att de kan
erbjuda mer skräddarsydd hjälp mot betalning utöver regionens medlemsavgift
i vissa frågor.
4. Trans-European Transport Network, TEN-T, är ett EU-program för
mycket stora, strategiskt viktiga infrastrukturprojekt. Sjöfartsfrågor är
prioriterat område. Fokus ligger på gods, intermodala lösningar och miljö. Så
kallade Call for proposals utlyses varje vår, och aktuell deadline just nu är den 13
april. Finansiering kan ges till projekt som syftar till minskade koldioxidutsläpp
inom gods- och transportsektorn, exempelvis genom intermodala satsningar
för omlastning från ett energitungt transportsätt till ett klimatsmartare sådant.
Vidare, för att ett projekt ska erhålla finansiering måste Näringsdepartementet
godkänna ansökan innan den skickas till TEN-T Executive Agency för
handläggning. Näringsdepartementet är väldigt restriktiva i sina bedömningar
och oftast är det enbart mycket stora projekt som godkänns. Exempelvis fick
Norra länken i Stockholm TEN-T-medel. Stödet från TEN-T till Norra länken
var på 6 procent av totalsumman och räknas som ett mindre projekt. Större
infrastrukturprojekt kan få upp till 20 procent av totalsumman. Exempelvis har
Malmö hamn fått ett TEN-T-projekt beviljat och drog igång i maj 2009. Där
ligger budgeten på nästan en miljard kronor varav TEN-medlen uppgick till ca
60 mnkr. Region Gotland skulle möjligtvis med god lobbying mot
Näringsdepartementet och åtminstone erfarenhetsutbyte med ”systerhamn”
eller motsvarande kunna göra en ansträngning. Sannolikt är dock en
kryssningskaj i Visby hamn i det här fallet inte vara stödberättigat i nu
pågående call. Det är troligt att kajen också är ett för litet projekt i
sammanhanget, exempelvis fick Värtahamnen i Stockholm nej från
Näringsdepartementet på grund av dess litenhet. TEN-T kommer att göras om
inför nästa programperiod, och ska förslagsvis heta Connecting Europe
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Facility, CEF. Vad programmet kommer att kunna finansiera är inte klart, men
ledningskontoret kommer att bevaka detta.
5. Inom Central Baltic - Interreg IVA – finns som mål att förbättra den
interna och externa tillgängligheten. Här tillåts investeringar i mindre skala om
de bedöms som gränsöverskridande enligt Central Baltics kriterier. De har
särskilda prövningsblanketter som fokuserar på just investeringar. En sådan har
inom ramen för denna utredning skickats in med frågan om stödberättigande.
Svaret var nekande mot bakgrund att Central Baltic bedömer investeringen
vara av lokal karaktär. De menar också att investeringen är alldeles för stor för
att kunna finansieras via Central Baltic, dels på grund av summan i sig och dels
på grund av att det i dagsläget inte finns särskilt mycket pengar kvar. Troligtvis
blir det ingen mer ansökningsomgång resten av denna programperiod.
6. Östersjöprogrammet – Baltic Sea Region Programme, Interreg IVB – har i
sin Prioritet 2 Internal and external accessablility vissa utrymmen för investeringar i
infrastruktur. På BSR:s sekretariat i Rostock säger man i december 2011 att det
fjärde callet som utlystes i november i princip slukat återstoden av medlen
denna period. Blir det ett nytt call kommer det att vara specialinriktat och
budgeten ytterst begränsad. Investeringar kan som sagt vara stödberättigade,
det beror på vad det är för typ av projekt. Med tanke på hur man svarade inom
Central Baltic kan vi anta att vi får liknande svar om vi genomgår motsvarande
prövning. Det beror på att de har samma förordning och att vi måste kunna
motivera ett gränsöverskridande projekt med partner inom Östersjöområdet. I
dagsläget finns inga sådana planer och skulle vi satsa på det behöver mycket
arbete utföras innan vi är där.
7. Europeiska investeringsbanken, EIB. Via kontakter med EIB:s Alexander
Schenk som sitter på statsrådsberedningen meddelar han att en kryssningskaj i
Visby hamn faller väl in på deras målsättning utifrån deras kriterier för
infrastruktur, stadsutveckling och miljö. Projektsumman på cirka 250 miljoner
är lämplig för lån, och de lånar ut 50 procent av kostnaderna. Det går bra att
kombinera med egna investeringsmedel, statliga medel och eventuella EU-stöd.
Storlek på lånet inklusive ränta och amorteringar avtalas med EIB. Vad gäller
tidsaspekten tar det mellan 3-9 månader att få ett lån beviljat. För ett relativt
”enkelt” projekt som infrastruktur brukar det inte ta så lång tid. Alexander
kommer gärna till Gotland för att diskutera våra förutsättningar för ett lån. Här
bör man ta i beaktande att ett lån visserligen kan möjliggöra en kryssningskaj
men att det blir en merkostnad på grund av ränta.
8. Marco Polo-programmet som sköts av EU-kommissionens Executive
Agency for Competitiveness och Innovation stödjer enbart godstrafik eller delar av ett
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transportprojekt som handlar om gods och miljö. Detta ger att Marco
Poloprogrammet inte är applicerbart på en kryssningskaj i Visby hamn
eftersom det i första hand handlar om turismnäring och inte gods.
9. Övrigt. Det finns andra EU-program som på olika sätt vill främja forskning,
innovation, näringslivsutveckling och miljömässighet. Exempel: CIP – EU:s
program för konkurrenskraft och innovation, IEE – Intelligent Energy
Europe (del av CIP), FP7 – Sjunde ramprogrammet (forskning). Nu är det
tämligen långsökt men om man kunde skifta fokus från den praktiska
investeringen av kryssningskajen i sig till ett större projekt kring exempelvis
forskning kring klimatsmarta lösningar för sjöfart (FP7), och främja
transportsektorns energieffektivitet (IEE) kanske det finns utrymme för
investeringar. Men det är som sagt långsökt och gör investeringen till en bisak
(en kompletterande åtgärd) och då är investeringskostnaderna sannolikt för
stora.
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Protokoll

Tekniska nämnden 2014-08-13

TN §

161

Beslut om avtal om kryssningskaj i Visby hamn

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden godkänner avtalets innehåll i enlighet med RS § 221 beslut samt
denna föredragning.

•

Tekniska nämnden uppdrar åt teknikförvaltningen att, i samverkan med
ledningskontoret, återkomma med förslag till organisation och finansiering för den
fortsatta processen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerat.
Ledningskontoret och teknikförvaltningen har berett ärendet för beslut i regionstyrelsen
respektive tekniska nämnden. Ärendet beslutades i regionstyrelsen 2014-06-19 § 221.
Vid dagens sammanträde har nämnden att besluta om uppdraget till teknikförvaltningen
enligt regionstyrelsens § 221 att tillsammans med ledningskontoret återkomma med förslag
till organisation och finansierig för den fortsatta processen.
Vidare att nämnden ska godkänna avtalets innehåll såsom det beskrivs i RS § 221 och
ledningskontorets skrivelse RS 2013/766 dat 9 juni 2014 .
Föredragande; näringslivschef Stefan Persson från Ledningskontoret om avtalet.
Föredragningen, som tekniska nämnden får vid dagens sammanträde, av Stefan Persson, är
samma som föredrogs på regionstyrelsen 19/6.
Slutlig version av Nyttjanderättsavtal, dat 2014-08-08, utdelas vid sammanträdet.
Föredragande; hamnchef TKF, Mats Eriksson, om teknik och miljö för kryssningskajen.
Arbetsdokumentet PM-kryssningskaj, dat rev. 2014-01-23, utdelas på sammanträdet.
___
Protokollsutdrag:
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Slutlig version 2014-08-08
Mellan
Region Gotland, org.nr 212000-0803, Visborgsallén 19, 621 81 Visby, nedan benämnd
”Regionen”
och
Copenhagen Malmö Port AB, org.nr 556027-4077, Box 566, 201 25 Malmö, nedan
benämnt ”CMP”
har slutits följande

NYTTJANDERÄTTSAVTAL
1

BAKGRUND OCH AVSIKT

1.1

I syfte att stimulera en tillväxt i turism- och besöksnäringen på Gotland avser
Regionen att investera i en ny kryssningskaj med tillhörande landanläggningar
för att kunna hantera kryssningsanlöpen på ett fullgott sätt. Kryssningskajen
med tillhörande landanläggningar skall upplåtas med nyttjanderätt till CMP.

1.2

Regionens investering beräknas till cirka 250 miljoner kronor i 2014 års
penningvärde. Anläggningarna skall vara färdigställda till kryssningssäsongen
våren 2018, d.v.s under april månad.

1.3

Avsikten är att hyrorna enligt detta avtal till fullo skall täcka Regionens
samtliga omkostnader för kryssningskajen.

1.4

Avsikten från CMPs sida är att vidareutveckla den kryssningstrafik som
företaget bedriver.

2

SYFTE

2.1

Detta avtal syftar till att beskriva och reglera nyttjandet av en ny
kryssningskaj i Visby.

2.2

Regionen investerar i en kryssningskaj och därtill hörande landanläggningar.
CMP förhyr kajen med tillhörande landanläggningar i syfte att bedriva
kryssningstrafik.

3

HYRESOBJEKT

3.1

Hyresobjektet utgörs av de fasta anläggningar i form av kaj,
markanläggningar, allmänna anläggningar samt kryssningscenter och ISPSarrangemang enligt den närmare specifikation som redovisas med karta och
teknisk beskrivning i bilagorna 1 och 2.
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3.2

Hyresobjektet skall användas till kommersiell hamnverksamhet och därmed
förenlig verksamhet.

4

HYRESOBJEKTETS SKICK

4.1

Hyresobjektet uthyrs i befintligt och av CMP besiktigat och godkänt skick på
Tillträdesdagen.

5

HYRA

5.1

Hyra för Hyresobjektet skall utgöras av en bashyra definierad såsom en
annuitet på Hyresobjektets ekonomiska livslängd baserad på en
avskrivningstid om 45 år, med en årlig förräntning om stibor90, eller om
denna ej finns noterad, någon annan motsvarande marknadsnoterad ränta, +
1.6 procent, baserad på Regionens investeringsutgift för Hyresobjektet, se
räkneexempel i bilaga 3, dock med undantag för vad som följer av punkt 5.2.

5.2

Från och med Tillträdesdagen till och med den 31 december 2022 skall
bashyran enligt punkt 5.1 beräknas med en årlig förräntning om i dagsläget
2,5 procent (stibor90 + 1.6% enheter). Räntan ska vara bunden under
ovanstående period.

5.3

Från och med den 1 januari 2023 skall hyran bestämmas enligt punkt 5.1.
Räntenivån skall då och därefter vart femte år under hela avtalstiden
fastställas, genom en avstämning i oktober månad föregående år (första
gången i oktober 2022). Räntenivån skall bestämmas utifrån ett genomsnitt
av gällande räntenivå enligt stibor90 under de tre, vid
avstämningstidpunkten, föregående månaderna (första gången juli-september
2022), med tillägg av 1,6 procentenhet.

5.4

Skulle Regionens slutliga investeringsutgift bli lägre eller högre än beräknade
250 miljoner kronor påverkar det bashyran. Regionen ska redovisa samtliga
utgifter hänförliga till investeringen till CMP.

5.5

Om investeringsutgiften blir högre till följd av Regionens beställda ändringseller tilläggsarbeten som avviker från vad som framgår från punkt 3.1 måste
dessa arbeten i förväg ha godkänts av CMP i enlighet med punkterna 5.6-5.7.

5.6

Regionen svarar för att upprätta en aktuell lista över ändrings- och
tilläggsarbeten (ÄTA-listan) som upptar de av parterna påkallade ändringarna
till utförandet av hamnanläggningen enligt punkt 3.1. ÄTA-listan skall dels
specificera aktuella ändringar och tillägg under utredning, dels beslutade
ändringar och tillägg inklusive överenskommen reglering av åtagandet enligt
punkt 5.7. ÄTA-listan skall kontinuerligt stämmas av på projektmöten som
skall avhållas månadsvis mellan parterna under entreprenadtiden.

5.7

Påkallas uppförande av ärende på ÄTA-listan skall Regionen ta fram en
prisuppgift för arbetenas utförande för CMPs granskning av kostnadernas
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rimlighet. Om parterna är överens om att ändringen eller tillägget är generellt
värdehöjande d.v.s. sannolikt ger högre hyresintäkter eller lägre kostnader
vid uthyrning till någon annan för fastigheten typisk hyresgäst, skall parterna
skriftligen underteckna en överenskommelse om att ändringen eller tillägget
skall inkluderas i investeringsutgiften vilken är bestämmande för bashyran.
5.8

Ändringar eller tillägg som inte uppförts på ÄTA-listan eller som inte godkänts
genom skriftlig överenskommelse får inte belasta den hyresbestämmande
investeringsutgiften.

5.9

CMP skall erlägga hyra från och med Tillträdesdagen. Intill dess Regionens
slutliga investeringsutgift fastställts skall CMP betala en à conto bashyra
beräknad utifrån en investeringsutgift om 250 miljoner kronor uppräknad
utifrån den årliga förändringen av KPI (totalindex med basår 1980) från
oktober 2014 till Tillträdesdagen. Avräkning mellan erlagd à conto bashyra
och bashyra beräknad utifrån slutlig investeringsutgift skall äga rum så snart
slutlig investeringsutgift fastställts. Skillnadsbeloppet skall förräntas med
ränta motsvarande den årliga förändringen av KPI.

5.10

Höjd hyra
Om Regionen på begäran från CMP bekostar gata, väg eller annan trafikled,
ledning, reningsanläggning eller dylikt och kostnaden kommer hyresobjektet
tillgodo är CMP skyldigt att vidkännas en däremot svarande skälig förhöjning
av hyran.
Skulle under avtalstiden kostnadsökningar uppkomma för Hyresobjektet på
grund av införande eller höjning av för Hyresobjektet gällande skatt, avgift
eller pålaga varom regering, riksdag eller myndighet kan komma att besluta,
skall CMP med verkan från inträdd kostnadsökning erlägga ersättning till
Regionen med belopp motsvarande denna kostnadsökning.

6

BETALNING

6.1

CMP skall månadsvis i förskott erlägga hyra enligt punkt 5.1 i enlighet med
Regionens avisering.

7

DEPOSITION

7.1

CMP ska erlägga en deposition om 50 mkr i samband med den första
hyresbetalningen.

7.2

För det fall CMP väljer att utnyttja uppsägningsmöjligheten enligt punkt 16.2
skall depositionen anses förverkad och tillfalla Regionen.

7.3

Om CMP väljer att inte utnyttja uppsägningsmöjligheten enligt punkt 16.2
skall Regionen sju (7) år och tio (10) dagar efter Tillträdesdagen återbetala
depositionen jämte en årlig förräntning av depositionsbeloppet med ränta
motsvarande den årliga förändringen av KPI.
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8

CMPS ANVÄNDNING AV HYRESOBJEKTET

8.1

CMP skall bedriva sin verksamhet på Hyresobjektet så att omgivningen
skyddas mot skador och olägenheter. CMP skall hantera miljöfrågor i
samverkan med Regionen och i den mån CMPs verksamhet på Hyresobjektet
är föremål för tillståndsprövning åligger det CMP att uppfylla samtliga villkor
och åtaganden som må föreskrivas i tillståndsbeslutet eller som uppställs i
andra beslut av myndigheter. Det åvilar dock Regionen, såsom
fastighetsägare, att ansöka om sådant eventuellt tillstånd och CMP åtar sig att
biträda Regionen samt medverka till genomförandet av eventuellt ansökningsförfarande.

8.2

CMP är berättigat att erhålla alla intäkter från Hyresobjektet.

8.3

Tenderbåtar från kryssningsfartyg skall hänvisas till att angöra Hyresobjektet.
CMP har möjlighet att boka kaj i färjeläge 7 i mån av plats. Vid anlöp vid kaj i
färjeläge 7 och vid kajer i inre hamnen som bokats via CMP i samråd med
Regionen skall nettointäkt (intäkter minus rörelsekostnader) delas lika mellan
CMP och Regionen. Kryssningsfartyg (yachts) LOA< 50 m berörs ej av detta
avtal.

9

CMPS ANSVAR

9.1

CMP är ansvarigt för att Hyresobjektet, efter det tillträtts av CMP, uppfyller
vid var tid gällande myndighetsföreskrifter. CMP skall underrätta Regionen om
eventuella nya ansökningar som görs till myndigheter med anledning av
ändrade myndighetsföreskrifter efter att CMP tillträtt Hyresobjektet.
Informationen skall lämnas i anslutning till att ansökan görs.

9.2

Ändrad användning av Hyresobjektet som innebär att någon form av
myndighetsgodkännande behövs, kräver också godkännande av Regionen.
Regionen skall i rimlig omfattning bistå CMP i dennes strävan att erhålla
myndighetsgodkännande om Regionens bistånd är nödvändigt för att erhålla
sådant godkännande. Bestämmelserna i detta Nyttjanderättsavtal innebär
ingen inskränkning i de befogenheter som tillkommer Regionens
tillsynsmyndigheter och myndighetsutövande nämnder att självständigt utöva
sina uppgifter.

9.3

Skulle under avtalstiden uppkomma krav från myndigheter som medför behov
av tilläggsinvesteringar i Hyresobjektet skall parterna träffa ett tilläggsavtal
avseende dessa.

9.4

CMP är skyldigt att hålla Regionen skadeslös och betala de kostnader som
Regionen kan belastas med till följd av förorening som orsakats av CMPs
verksamhet och efterbehandlingsåtgärd som uppkommer på Hyresobjektet
och hänför sig till tiden efter CMPs tillträde av Hyresobjektet.

9.5

Ansvaret gentemot tredje man beträffande Hyresobjektet åvilar CMP till
den del ansvaret kan hänföras till CMPs användning av Hyresobjektet.
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9.6

CMP ansvarar för och står för alla kostnader för föroreningar och emissioner,
som kan hänföras till CMPs verksamhet. Detta gäller även efter
Nyttjanderättsavtalets upphörande.

10

REGIONENS ANSVAR

10.1

Regionen ansvarar för och skall med medverkan av CMP (jmfr pkt 8 ovan)
ansöka om och erhålla eventuellt tillstånd för den verksamhet som skall
bedrivas på Hyresobjektet innan CMP tillträder Hyresobjektet. Regionen är
vidare ansvarig för att Hyresobjektet uppfyller alla villkor i tillståndsbeslutet.

10.2

Regionen är ansvarig för alla kostnader till följd av domstolsbeslut eller
myndighetsföreläggande, inklusive efterbehandling av förorenad mark, till
den del föreläggandet avser förhållanden som uppkommit före CMPs tillträde
av Hyresobjektet.

11

PLANFRÅGOR

11.1

Regionen skall verka för att planer som rör arealer som Regionen disponerar
omkring Hyresobjektet utformas så att miljömässiga och fysiska konflikter
med CMPs verksamhet så långt möjligt undviks.

12

UNDERHÅLLS- OCH DRIFTSSKYLDIGHET

12.1

CMP har ansvaret för allt löpande underhåll och reparationer av
Hyresobjektet. Hyresobjektets funktionalitet och standard skall upprätthållas
så att Hyresobjektets återstående tekniska livslängd svarar mot vad som
skäligen kan förväntas med hänsyn till Hyresobjektets ålder och bruk och så
att Hyresobjektets restvärde inte påverkas negativt av bristande underhåll.

12.2

Skulle det visa sig att Hyresobjektet vid nyttjanderättsavtalets upphörande
har uppenbara och betydande brister i sin standard, och bristen kan hänföras
till CMPs försumlighet, så skall CMP bära kostnaderna för en renovering av
Hyresobjektet till en standard som följer enligt punkt 12.1.

12.3

Vid Nyttjanderättsavtalets upphörande skall CMP återlämna Hyresobjektet i
samma skick som Hyresobjektet hade när CMP började hyra Hyresobjektet,
dock med undantag av sedvanlig förslitning och åldrande.

12.4

CMP är ansvarigt för driften av Hyresobjektet och därmed sammanhängande
kostnader och är skyldigt att följa de villkor och myndighetsbestämmelser
som från tid till annan gäller för driften av Hyresobjektet.

12.5

CMP skall årligen upprätta en underhållsplan som täcker kommande
5-års period för Hyresobjektet. Underhållsplanen skall tillställas Regionen.
Regionen har möjlighet att begära komplettering av underhållsplanen om det
finns brister i planen som utgör risk för att Hyresobjektet inte uppfyller
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de krav som enligt punkt 12.1 gäller i fråga om funktionalitet, standard och
teknisk livslängd.
12.6

CMP skall i första hand nyttja Regionens tjänster för löpande drift och
underhåll å anläggningarna. Parterna skall teckna särskilt avtal för detta och
priserna för tjänsterna skall vara marknadsmässiga.

13

FÖRSÄKRINGAR

13.1

CMP skall betala samtliga kostnader hänförliga till sedvanliga försäkringar för
Hyresobjektet. Försäkringsskyddet skall på förslag av CMP godkännas av
Regionen. Regionen bestämmer i vilken utsträckning försäkringarna för
Hyresobjektet skall tecknas av CMP eller Regionen.

14

ANDRAHANDSUTHYRNING

14.1

Upplåtelse i andra hand av byggnader och anläggningar får ej ske utan
Regionens föregående godkännande.

15

VILLKOR FÖR CMPS TILLTRÄDE AV HYRESOBJEKTET

15.1

CMP skall tillträda Hyresobjektet (Tillträdesdag) när;
i)

godkänd slutbesiktning föreligger för den entreprenad som svarar mot
Regionens investering enligt punkt 3.1, och

ii)

eventuellt lagakraftvunnet tillstånd för verksamheten enligt punkt 9.1
föreligger.

16

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

16.1

Avtalstid
Detta Nyttjanderättsavtal börjar gälla från Tillträdesdagen och löper i tjugo
(20) år. Om detta avtal inte skriftligen sägs upp av endera parten senast tre
(3) år före avtalstidens utgång skall detsamma anses förlängt med tio (10) år
i
sänder
med
tillämpning
av
samma
uppsägningstid
på
förlängningsperioderna.

16.2

CMP äger, oaktat vad som föreskrivs enligt punkt 16.1, med beaktande av en
uppsägningstid om tre (3) år, ensidigt säga upp Nyttjanderättsavtalet efter tio
(10) år från Tillträdesdagen.

16.3

Regionen äger, oaktat vad som föreskrivs enligt punkt 16.1, med beaktande
av en uppsägningstid om åtta (8) år, ensidigt säga upp Nyttjanderättsavtalet
efter femton (15) år från Tillträdesdagen.
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17

ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR

17.1

I händelse av att förutsättningarna avseende tid och/eller kostnader förändras
av väsentlig betydelse för part äger envar part rätt, att fram till tidpunkt för
tecknande av avtal med entreprenörer för Hyresobjektets uppförande, med
omedelbar verkan säga upp avtalet utan rätt till ersättning för någondera
parten.

17.2

Om CMP eller Regionen efter det att avtal tecknats med entreprenör eller av
annat skäl än det som anges under punkt 17.1 inte fullföljer avtalet fram till
Tillträdesdagen, skall part erlägga ersättning till den andra parten
motsvarande samtliga de kostnader som uppkommit och eventuellt
skadestånd som kan uppkomma till följd av avtalets upphörande.

18

AVTRÄDESERSÄTTNING

18.1

Parterna har i särskilt upprättad handling överenskommit att hyresrätten inte
skall vara underkastad bestämmelserna i 12 kap 57 – 60 §§ jordabalken.
Parterna ska gemensamt ansöka om godkännande av överenskommelsen hos
Hyresnämnden.

18.2

Oavsett om avtalet är att beteckna som hyresavtal eller inte är parterna
överens om att CMP inte äger rätt till någon ersättning av Regionen då avtalet
på grund av uppsägning upphör att gälla.

19

BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETEN

19.1

CMP är skyldigt att inom Hyresobjektet bedriva en framåtsyftande och aktiv
verksamhet.

19.2

Särskilda föreskrifter för Hamnen
CMP är medvetet om att Hyresobjektet ligger inom hamnområde. CMP har att
rätta sig efter de förordningar och regler som är utfärdade eller kommer att
utfärdas av hamnmyndigheten.

20

KONTRAKTSBROTT

20.1

På detta Nyttjanderättsavtal skall 12kap 42 § jordabalken äga tillämpning.
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ÄNDRINGAR

21.1

Ändringar av och tillägg till detta Nyttjanderättsavtal skall, för att vara
bindande, upprättas skriftligen och undertecknas av Parterna.

21.2

Om någon av bestämmelserna i Nyttjanderättsavtalet eller del därav anses
ogiltig, skall detta inte innebära att Nyttjanderättsavtalet i dess helhet är
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ogiltigt men det skall, om ogiltigheten väsentligen påverkar Parternas utbyte
av eller prestationer till följd av avtalet, ske en skälig jämkning av avtalet.

22

MERVÄRDESSKATT

22.1

Alla belopp i Nyttjanderättsavtalet är angivna exklusive mervärdesskatt. I
förekommande fall skall mervärdesskatt utgå på beloppet.

23

ÖVERLÅTELSE AV NYTTJANDERÄTTSAVTALET

23.1

CMP äger rätt att, efter information och lämnat skriftligt godkännande av
Regionen, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt
Nyttjanderättsavtalet till bolag vari CMP äger minst 50 % av kapitalet och
rösterna under förutsättning att CMP går i borgen såväl som för egen skuld
som för det övertagande bolagets rätta fullgörande av Nyttjanderättsavtalet
under en period av 10 år från att övertagande bolaget inträtt i
Nyttjanderättsavtalet.

23.2

Sedan avtalet löpt i 10 år äger CMP rätt att efter lämnat skriftligt
godkännande av Regionen även överlåta detta Nyttjanderättsavtal till juridisk
person utanför koncernen.

23.3

Regionen skall inte utan beaktansvärda skäl kunna neka sådana överlåtelser
av rättigheterna som avses i punkterna 23.1-23.2.

24

MEDDELANDEN

24.1

Alla meddelanden i förbindelse med detta Nyttjanderättsavtal skall ske
skriftligen och anses ha kommit mottagaren tillhanda vid mottagandet om
det är personligt överlämnat och tre dagar efter avlämnat till postbefordran
såsom rekommenderat brev.

24.2

Meddelanden skall tillställas Part på nedan angivna adresser med mindre Part
ändrat sin adress och meddelat den andra Parten i enlighet med dessa
bestämmelser.
Nyttjanderättshavaren

Upplåtaren

Copenhagen Malmö Port AB

Region Gotland

Att: Verkställande direktören

Att: Regiondirektören

Box 566

Visborgsallén 19

201 25 MALMÖ

621 81 VISBY
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25

RÄTTSFÖLJD AV UNDERLÅTENHET

25.1

Parts underlåtelse att utnyttja en rättighet enligt Nyttjanderättsavtalet och
underlåtenhet att påtala den andra Partens eventuella avtalsbrott innebär
inte att Part på något sätt frånfallit sina rättigheter.

26

VILLKOR FÖR NYTTJANDERÄTTSAVTALET

26.1

Avtalet är för sin giltighet villkorat av lagakraftvunnet beslut av Region
Gotlands fullmäktige och CMPs styrelses beslut att godkänna detta avtal.

26.2

Villkoren skall vara uppfyllda senast 2014-12-31 vid äventyr att
Nyttjanderättsavtalet till alla delar är förfallet.

27

TVISTER OCH SKILJEFÖRFARANDE

27.1

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom
skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut (SCC).

27.2

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om det omtvistade värdet
är mindre än 1 miljon kronor och om det omtvistade värdet uppgår till 1
miljon kronor eller mer ska Skiljedomsregler tillämpas. Skiljenämnden ska
bestå av en skiljeman om det omtvistade värdet uppgår till mer än 1 miljon
kronor men mindre än 10 miljoner kronor. Om det omtvistade värdet uppgår
till 10 miljoner kronor eller mer ska skiljenämnden bestå av tre skiljemän. Det
omtvistade värdet omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt
genkäromål som framställts i svaret över påkallelseskriften.

27.3

Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara
svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

27.4

Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul skall
omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer
under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av
förfarandet, med undantag för det fall informationen används för att kunna
kräva sin rätt. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form
vidarebefordras till tredje person utan den andre partens samtycke.

27.5

Utan hinder av vad ovan angivits äger Regionen vid domstol föra talan om
utkommande av förfallet hyresbelopp jämte ränta.

27.6

Bestämmelsen ovan inskränker inte vad som gäller ifråga om Regionens enligt
tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet
med beaktande av vad som upptas i offentlighets- och sekretesslagen.

27.7

Skulle det mellan Parterna framkomma meningsskiljaktigheter, huvudsakligen
av kommersiell karaktär, skall frågan på begäran av endera Part hänvisas till
en snabb och icke bindande rådgivning av utomstående expert.
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1. Introduktion
Kryssningstrafiken till Gotland nådde 2005 det hittills största antalet anlöp, ca 150
st, och därefter har antalet anlöp stadigt minskat.
Redan 2004-05 så insåg hamnavdelningen att så skulle bli fallet och ett
utredningsarbete som avsåg att säkra kryssningstrafiken i framtiden startades.
I det första skedet togs ett förslag fram som innebar att en ny kryssningskaj skulle
anläggas på utsidan av den norra vågbrytaren. Endast ett fartyg åt gången skulle
kunna angöra kajen. Se bild

Bild norr läget

Efterhand som arbetet fortskred så framkom fördelar med att förlägga kajen söder
om nuvarande hamn. Två fartyg kan angöra samtidigt, de nautiska förhållandena är
bättre än det norra läget m.m.
Det södra läget blev det som slutligen förordades vid ansökan om tillstånd hos
Mark- och miljödomstolen. Ansökan beviljades med 7 års verkställighetstid.
Arbetet omfattar muddring i kalksten, utfyllnad samt anläggning av ny kaj.

Bild södra läget
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2. Byggteknik

kasunkonstruktion

I ett första skede genomfördes en förstudie av en kasunkaj placerad vid den norra
vågbrytaren.
Förslaget innebar,
-

En muddrad hamnbassäng med ca 35 000m2 area och 10,5 m vattendjup

-

En 150 m lång kaj med 16 m bredd

-

En angöringsdykdalb på var sida om kajen

-

En gångbro mellan kajen och angöringsdykdalber

-

Sex stormpollare i befintligt vågbrytarkrön

-

En ca 320 m lång tillfartsväg
Se bilaga 1 ritning k-001
2 ritning k-002
3 ritning k-003

Grundläggningen och detaljkonstuktionen diskuterades och alternativ med
betongkasuner eller stålkonstruktioner i kasunform togs fram.
Svagheten i förslaget är även om de nautiska förhållandena är goda, endast ett
fartyg åt gången kan angöra kajen. Detta medförde att fokus flyttades till ett läge
söder om nuvarande hamn.

Pelarkonstruktion

I det södra läget genomfördes en förstudie med följande förutsättningar.
- En kaj i princip enligt de typskisser som ligger till grund för kryssningskajen i
Tallin med tillfartsyta, dykdalber och plattformskaj
-

Plattformskaj med planmåtten 150x20 m med överyta 3,0 m över MW

-

Två kryssningsfartyg skall samtidigt kunna angöra kajen

-

Vattendjup 11,5 m vid MW

-

Fendrar typ Yokohama
Se bilaga 4 ritning M-001
bilaga 4B
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Region Gotland har förordat pelarkonstruktionen i det miljötillstånd som
föreligger. Anledningen är att detta förslag bedömts vara det bästa och bygger på
förutsägbar teknik men enklare grundläggning m.m. i förhållande till ett
kasunalternativ.

Entreprenadform

Olika entreprenadformer och deras för- och nackdelar har diskuterats inom
hamnavdelningen och med ledningskontoret.
Generalentreprenad/delad generalentreprenad
Entreprenadformen innebär att hela anläggningen skall projekteras i detalj och
samtliga handlingar skall ingå i förfrågningsunderlaget. Entreprenaderna kan vara
flera, t.ex.
- Kajdelen
- Muddringen
- Landanordningar
Fördelar: Svårt att se dessa när det gäller den aktuella typen av byggprojekt.
Eventuellt så kan det vara till fördel att stor del fakta finns redan vid
upphandlingstillfället.
Nackdelar: Beställaren har fullt ansvar för val av metoder, material m.m. Vid en
uppdelning i flera entreprenaddelar har beställaren ett samordningsansvar för de
olika delentreprenaderna vilket kan ge upphov till problem om t.ex. muddringen
inte blir klar i tid.
Totalentreprenad
Entreprenadformen innebär att arbetena upphandlas med hjälp av översiktliga
ritningar och textdokument. Styrningen mot viss konstruktion och material kan
genomföras med hjälp av materialföreskrifter o.dyl. Upphandling av flera
entreprenader är även i denna entreprenadform möjlig.
Fördelar: Totalentreprenören upprättar själv nödvändiga handlingar och de
utredningar som behövs för arbetets genomförande. Val av metoder och maskiner
ligger helt på totalentreprenörens ansvar. Funktionsgarantier kan föreskrivas i
upphandlingsdokumenten. Tidsaspekten är också en viktig faktor. För att hinna
med ett genomförande av projektet är totalentreprenaden en fördel.
Nackdelar: Om upphandlingen av arbetena sker i delar så har beställaren ansvar för
samordningen. Val av material m.m. måste särskilt granskas så att anläggningarna
får den långsiktiga hållbarhet som behövs. ”Enkla” lösningar kan vara en fara.
Region Gotlands förslag till entreprenadform
Teknikförvaltningens hamnavdelning samt Ledningskontorets förslag till
entreprenadform är en Styrd totalentreprenad för den nya kajen med
uppfyllnad av markområdet vid landfästet. Landfästet skall vara färdigt så tillvida
att ledningar, ytskikt m.m. ingår i totalentreprenaden. Muddringen ingår i
entreprenaden.
För landanordningar såsom terminalbyggnad, ISPS anordningar och
markkompletteringar är förslaget att dessa ingår i en separat entreprenad som kan
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genomföras som antingen en general- eller totalentreprenad. Denna del
upphandlas i ett senare skede. Se förslag till tidplan. Bilaga 8

3. Nautisk utredning

En grundlig nautisk utredning har genomförts av SSPA på uppdrag av Region
Gotland. I detta arbete har även Sjöfartsverket deltagit.
De båda förslagen till läge för en ny kryssningskaj har analyserats genom
beräkningar och realtidssimuleringar där gotländska lotsar deltagit.
Fördelarna för det södra läget kan summeras enligt följande,
- mera skyddat läge för nordliga vindar och vågor
-

ej exponerat för vågreflektion från bakomliggande vågbrytare

-

större tillgänglighet

-

större kapacitet

-

större manöverutrymme, fritt vatten runt om

-

fler angöringsstrategier

-

friare reträttalternativ, full fram eller back

-

enklare avgång

Nackdelar,
- mer störande trafik, läget ligger nära farled och hamninlopp
-

något mera utsatt för sydvästliga vindar

Sammantaget har SSPA bedömt det sydliga läget som det mest fördelaktiga av de
totalt fyra delalternativ som utretts. SSPA rapport 2008 4979-5 rev 1
SSPA har även på uppdrag genomfört en inledande riskidentifiering (HAZID) som
främst syftar till att belysa den nya kajens läge och fartygsrörelser i förhållande till
hamninloppet. SSPA rapport 2010 5602

4. Marinarkeologi

Det planerade området för en ny kaj ligger inom ett stort förlisningsområde med
föremål från 1500-talet. Det danska viceamiralsfartyget Hannibal förliste
tillsammans med 14 fartyg ingående i den Dansk-Lybska flottan söder om Visbys
nuvarande hamn.
Detaljerade anvisningar för en fältundersökning innan entreprenadarbetena kan
igångsättas finns och ingår i de åtgärder som regleras av miljötillståndet för
anläggningen.
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5. Geoteknik

Sjömätning med multibeamteknik har genomförts för området.
Sjömätningen ligger till grund för de antaganden om muddringsvolymer som
angetts i handlingarna för miljödomen.
Massorna består till övervägande del av kalkstensberg som måste lossgöras med
sprängning även om en viss muddringsbarhet kan förekomma. Massorna lämpar
sig väl för att ingå i uppfyllanden av landfästet.
För att få en fullständig bild av bergets utsträckning och hårdhet behövs en relativt
omfattande geoteknisk undersökning där hårdhet, sprickbildning m.m. undersökes
och redovisas som deldokument i upphandlingen. Denna utredning är avsedd att
genomföras i ett tidigt skede av projektet, se förslag till tidplan.

6. Försörjning

Svartvatten
Region Gotland har skissat på två alternativa lösningar på svartvattensystemet. I
båda alternativen pumpas vattnet till det näraliggande reningsverket vid Färjeleden.
enligt uppgift från CMP är fartygens pumpkapacitet 200-250m3/tim och den totala
volymen svartvatten kan vara mellan 600-1200m3
Alternativ 1
Fartygen pumpar vattnet till en nyanlagd pumpstation som därefter pumpar vattnet
till avloppsreningsverket via en mellanlagringsbassäng där utjämning av flödet till
avloppsreningsverket kan justeras beroende på totalt inflöde.
Skiss bilaga 6
Alternativ 2
Fartygen pumpar svartvattnet direkt till den nära liggande pumpstationen
”Lergraven”. Pumpstationens kapacitet och hur inflödet i avloppsreningsverket
kan hanteras måste utredas. Därutöver behöver svartvattnets sammansättning och
mängden av svavelväte utredas med tanke på betongagressivitet i befintlig
pumpstation och ledningssystem.
Skiss bilaga 7
Färskvatten
Kajen utrustas med vattenuttag anslutna till regionens ordinarie
vattenledningssystem. Dimensioner och anslutningspunkt utredes separat.
Elanslutning
Kajen föreslås utrustas med kanalisation i markytor och kajdäck som möjliggör en
enkel framtida anslutning av kryssningsfartygen

7. Kalkyler

Kaj och landfäste
Kostnadsbedömningar har skett av extern konsult vid två tillfällen, den senaste
kalkylen har upprättats av Port Engineering Göteborg AB. 2013-09-25
Underlaget för kostnadsbedömningen har varit ovan angivna handlingar där
medelhårt kalkberg förutsatts.
Kostnadsbedömningarna vid de olika tillfällena med av varandra oberoende
konsulter är i stort sett jämförbara och med samma kostnadsmassa.
När byggherrekostnader m.m. adderats blir kalkylen enligt följande,
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Muddring
Kaj inkl landfäste
Svartvatten m.m.
Projektering, upphandling
Utredningar, undersökningar
Oförutsett
Byggherrekostnader
Summa

56 Mkr
107 Mkr
10 Mkr
2 Mkr
7 Mkr
20 Mkr
15 Mkr
ca 217Mkr

Landanordningar
De landanordningar som diskuterats är främst en terminal för passagerarna och
utrymme för besättningarna. En tidig skiss för en ytkontroll har upprättats och
ytorna har kontrollerats med CMP. Skissen visar ca 300 m2 yta men möjlighet till
utökning finns. Byggnaden föreslås placeras på den norra delen av landfästet med
ena långsidan mot färjeleden.
Kostnaderna eller förslag till gångstråk från landfästet till den befintliga
infrastrukturen vid färjeterminalen ingår inte i denna redovisning.
Totalt har kostnaderna för landanordningar såsom terminal m.m. bedömts till 35
Mkr. Detta måste utredas ytterligare inför ett skissarbete och framtagande av ett
separat upphandlingsmaterial om detta sätt av genomförande väljs. Se punkt 2

8. Tidplan

Region Gotland har upprättat ett förslag till tidplan baserat på ett
projektgenomförande enligt alternativet ”styrd totalentreprenad”. Vid genomgång
av tidplanen kan anmärkas att genomförandetiden är relativt begränsad och med
de ledtider som föreligger finns ingen möjlighet till att tidigarelägga ibruktagandet
av en ny kaj.
Bilaga 8, förslag till tidplan

9. Övrigt

Bilagor 1-8

Ledningskontoret
Bertil Klintbom

Bilaga 3 - Annuitetsberäkningar
ANNUITETSLÅN
SEK
LÅNEBELOPP
RÄNTA
ÅTERBET.TID / ÅR
PERIODER / ÅR
ANNUITET

PERIODER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ING. SKULD
250 000 000
246 933 122
243 789 573
240 567 434
237 264 743
233 879 484
230 409 593
226 852 955
223 207 401
219 470 709
215 640 599
211 714 736
207 690 727
203 566 118
199 338 393
195 004 975
190 563 222
186 010 425
181 343 808
176 560 525
171 657 661
166 632 225
161 481 153
156 201 304
150 789 459
145 242 318
139 556 498
133 728 533
127 754 868
121 631 862
115 355 781
108 922 798
102 328 991
95 570 338
88 642 718
81 541 909
74 263 579
66 803 291
59 156 495
51 318 530
43 284 616
35 049 853
26 609 222
17 957 575
9 089 637

250 000 000
2,50
45
1
9 316 878

RÄNTA
6 250 000
6 173 328
6 094 739
6 014 186
5 931 619
5 846 987
5 760 240
5 671 324
5 580 185
5 486 768
5 391 015
5 292 868
5 192 268
5 089 153
4 983 460
4 875 124
4 764 081
4 650 261
4 533 595
4 414 013
4 291 442
4 165 806
4 037 029
3 905 033
3 769 736
3 631 058
3 488 912
3 343 213
3 193 872
3 040 797
2 883 895
2 723 070
2 558 225
2 389 258
2 216 068
2 038 548
1 856 589
1 670 082
1 478 912
1 282 963
1 082 115
876 246
665 231
448 939
227 241

AMORTERING
LÅNEKOSTNAD
3 066 878
9 316 878
3 143 550
9 316 878
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1. Sammanfattning och slutsatser
Kryssningsbranschen i världen är en växande marknad som beräknas öka från
dagens ca 18 miljoner passagerare till 25 miljoner år 2020. Den amerikanska
kontinenten är den största marknaden för kryssningar (53 procent av marknaden),
följt av Europa (37 procent) och Asien (10 procent).
Större fartyg med mer komfort och bekvämlighet, intressanta destinationer med
tydligt och genomtänkt tjänsteutbud samt hög servicenivå gör att
Kryssningsbranschen tar andelar från annat resande som t.ex. charterbranschen.
Östersjöregionen erbjuder idag 28 destinationer som aktivt arbetar med
kryssningstrafik. Störst sett till antalet anlöp är Köpenhamn med 372 anlöp 2012
följt av S:t Petersburg (307), Tallinn (294), Stockholm (274) samt Helsingfors (265).
Om vi jämför antalet passagerare så är även här Köpenhamn störst med 840000
passagerare 2012 följt av Stockholm (470000), S:t Petersburg (452000), Tallinn
(440000), samt Helsingfors (368000).
Gotland och Visby har lång tradition av att arbeta med kryssningstrafik och att ta
emot kryssningsgäster. Under 2013 gjordes 62 anlöp varav 41 var anlöp till kaj.
Totalt besökte 49000 kryssningspassagerare Gotland under samma tid.
Med sitt starka varumärke, unika positionmitt i Östersjön samt speciella läge där
hamnen i stort sett ligger direkt i anslutning till stadskärnan i Visby finns mycket
goda förutsättningar för att utveckla kryssningsturismen på Gotland.
En förutsättning för detta är dock att Gotland och Visby kan erbjuda helt andra
möjligheter för de allt större kryssningsfartygen att anlöpa hamnen. I dagsläget
passerar dessa fartyg Gotland för att ta sikte på andra destinationer.
En annan förutsättning är att Gotland samarbetar med aktörer som arbetar med
kryssningstrafik professionellt för att därigenom kunna locka hit fler fartyg och fler
passagerare.
Därför har en avsiktsförklaring med CMP (Copenhagen Malmö Port) undertecknats
med intentionen att utveckla kryssningsturismen på Gotland genom att investera
och bygga en kryssningskaj men också genom att utveckla ett kryssningskoncept
tillsammans med det gotländska näringslivet.
En undersökning gjord av Cruise Baltic 2013 visar att två av tre
kryssningspassagerare med stor sannolikhet kan tänka sig att återvända till
kryssningsdestinationen. Därför är kryssningsturismen också viktig för den
gotländska besöksnäringen i stort.
En ny kryssningskaj kommer att ge möjligheter att förlänga säsongen och ta emot
större fartyg som kan ligga vid kaj längre tid än idag.

2. Inledning
Den 2:a maj 2018 anlöper det första kryssningsfartyget till Gotlands och Visbys nya
kryssningskaj. Kryssningskajen och dess tillhörande affärskoncept är resultatet av
ett framgångsrikt samarbete mellan Region Gotland, CMP och det gotländska
näringslivet.
2020, två år efter invigningen, får Gotland och Visby hamn det ärofyllda priset
”Cruise International Award” som det mest attraktiva kryssningsresmålet
framröstade av kryssningsgästerna i hård internationell konkurrens.
Att skapa en vision och en gemensam målbild för den satsning som beskrivs i denna
rapport är avgörande för projektets totala framgång och förankring framförallt på
Gotland men även internationellt.
Arbetet med denna rapport har varit intensivt och roligt och arbetsgruppens
förhoppning är att den ska bidra till en saklig och engagerad debatt så att
beslutsprocessen får bästa möjliga förutsättningar.
Trevlig läsning/Peter Lindvall, projektledare

3. Bakgrund
Frågan om behovet av att investera i en kryssningskaj har varit aktuell vid flera
tillfällen de senaste tioåren. Grundfrågan har dock alltid handlat om hur
investeringen ska finansieras för att inte riskera övriga nödvändiga investeringar och
kostnader i den gotländska välfärden.
Under 2013, i samband med Almedalsveckan, inleddes en diskussion mellan
företrädare för Region Gotland och CMP, (Copenhagen Malmö Port). Grundidén
som båda parter diskuterade senare under hösten 2013 är att Region Gotland
bygger kryssningskajen och hyr sedan ut den till CMP som ansvarar för den
kommersiella driften av kryssningskajen samt tillhörande service- och tjänsteutbud i
samverkan med det gotländska näringslivet.
Under 2013 analyserade Sweco på uppdrag av Region Gotland och Visby Centrum
kryssningstrafiken i Östersjön samt vilken affärspotential som finns i att etablera
Visby och Gotland på ett mer påtagligt sätt som en attraktiv kryssningsdestination.
Den 24 januari 2014 antog regionstyrelsen den avsiktsförklaring som arbetats fram i
samarbete med CMP. Den 27 januarigenomfördes en gemensam presskonferens
mellan Region Gotland och CMP där avsiktsförklaringen presenterades.

En styrgrupp med representanter från båda parter har nu etablerats för det
fortsatta arbetet och styrgruppen har utsett en arbetsgrupp vars uppdrag är att till
styrgruppsmötet den 13 februari återkomma med ett underlag för fortsatt
diskussion. Mer om arbetsgruppens uppdrag längre fram i dennarapport.

4. Kryssningsutvecklingen i Östersjön och till Gotland
4.1 Allmänt
Utvecklingen av kryssningstrafik till Gotland har förändrats markant de senaste
åren. Med större kryssningsfartyg i Östersjön och fler passagerare har anlöpen till
Gotland blivit färre. Under toppåret 2005 gjordes 150 anlöp. De senaste åren har
antalet anlöp legat på mellan 50 – 65 st. Ungefär en tredjedel av alla anlöp är anlöp
till redd vilket kraftigt begränsar möjligheterna för passagerarna att spendera tid
och pengar i land.
Antalet anlöp till Visby under toppåret 2005 motsvarade då en marknadsandel om 6
procent av det totala antalet anlöp i Östersjön. 2012 sjönk antalet anlöp till 62 vilket
ger en marknadsandel om 2 procent av det totala antalet anlöp i Östersjön.
Nedan ser ni utvecklingen under perioden 1995-2015. Siffrorna för 2014 och 2015
avser de nu kända bokningarna.
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Antalet kryssningspassagerare följer i stort utvecklingen av antalet anlöp. Toppåret
är även här 2005 med 113000 passagerare. De senaste åren har antalet passagerare
varierat mellan 40000 – 55000 st. Siffrorna för 2014 och 2015 avser de nu kända
bokningarna.
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Om vi tittar på det genomsnittliga antalet passagerare per anlöp så ser vi följande
utveckling. Siffrorna för 2014 och 2015 avser de nu kända bokningarna.
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4.2 Kryssningsdestinationer
Om vi tittar på den totala utvecklingen av kryssningstrafiken i Östersjön så är
tillväxten i antalet kryssningsbesökare i snitt 4.7 procent per år sedan år 2000. Om
vi tittar på motsvarande siffra för antalet anlöp så är tillväxten i snitt 4.4 procent per
år för motsvarande period.
Det totala antalet anlöp i Östersjön uppgick 2013 till 2573st och antalet
kryssningsbesökare uppgick till 4.3 miljoner.
De nio största destinationerna i Östersjön uppvisar samtliga en stor tillväxt den
senaste tolv åren. Visby redovisas som referens.
Nedan visas utvecklingen av antalet passagerare för dessa destinationer.

Nedan visas utvecklingen av antalet anlöp.

För kännedom så kommer Stockholm att under 2014 att investera ca 50 mkr i en ny
flytande kryssningskaj.

4.3 Kryssningsfartyg i Östersjön
Man kan grovt dela in kryssningsfartygen i tre klasser:
 Super Yacht segmentet med fartyg i spannet 40 ‐ 100 meter, vanligen mellan
50‐ 80 meter
 Små‐ och medelstora kryssningsfartyg mellan 100 – 160 meter
 Stora kryssningsfartyg med fartyg över 160 meter
Den nya kryssningskajen inriktas på kryssningsfartyg på över 140 meter. Fartyg som
understiger detta mått erbjuds anlöp i inre hamnen.

4.4 Svaveldirektivet och dess konsekvenser
4.4.1 Beskrivning av direktivet

Svaveldirektivet innehåller EU:s gemensamma regler om vilken svavelhalt vissa
bränslen får innehålla.
Den senaste ändringen av direktivet innebar att EU genomförde de skärpningar av
kraven på svavelhalten i marina bränslen som 2008 antogs av FN:s sjöfartsorgan
IMO (International Maritime Organisation) genom en ändring av bilaga VI i
MARPOL-konventionen. Konventionen och direktivet innehåller preciserade
begränsningar för högsta tillåtna svavelinnehåll i fartygsbränsle, vilket från 2012
skall vara 3,5 procent och gälla globalt.
Från den 1 januari 2015 skärps kraven på svavelhalten i marina bränslen i Östersjön
och Nordsjön (SECA). Svavelhalten får uppgå till max 0,1 viktprocent svavel.
Regeringen står bakom svaveldirektivet som anpassats till det beslut som IMO:s
miljökommitté fattade år 2008. Halten av svavel i bränslet påverkar utsläppen på
flera olika sätt.
Förutom att den är avgörande för hur mycket svaveldioxid som släpps ut påverkar
svavelhalten även utsläppen av partiklar och kväveoxider. Skärpningen av kraven på
svavelhalten är därför en åtgärd som minskar påverkan på människors hälsa och
skador på miljön i form av försurning och övergödning.
För sjöfarten betyder beslutet att fartygen måste ersätta dagens högsvavliga
bunkerbränslen med destillatbränslen som är väsentligt dyrare. Som alternativ till
renare bränsle kan redarna välja att använda utrustning som i motsvarande grad
avlägsnar svaveldioxid ur fartygens rökgaser, t.ex. så kallade scrubbers. Scrubbers
sänker även utsläppen av kväveoxider och partiklar.
Det vanligaste bränslet för sjöfarten kommer till en början att vara LSMGO,
lågsvavlig marin dieselbrännolja. I Swecos rapport om konsekvenserna av det nya

direktivet antas priset på denna öka med 5-20 procent år 2015, det motsvarar en
ökning av bränslepriset med 50-75 procent. Anpassningar som förväntas reducera
bränslekostnadsökningen är lägre hastighet, ruttplanering och förändrat utbud. Det
är svårt att förutse tillgången på LSMGO.
Med Gotlands strategiska läge i Östersjön kan kryssningsfartygen anpassa rutterna
med fler anlöp vilket möjliggör lägre utsläpp av svavel och lägre driftskostnad.

5. Uppdraget
5.1 Beskrivning
Som beskrivits tidigare har frågan om ny kryssningskaj levt länge. Det innebär att det
sedan tidigare finns flera viktiga utredningar och analyser gjorda vilka har kunnat
användas även i detta arbete.
Syftet med uppdraget har varit att, utifrån de tekniska beskrivningarna, bedöma
storleken på investeringen samt också beskriva hur investeringen kan finansieras
utan att det riskerar övriga satsningar inom regionen. Syftet har också varit att
uppskatta kostnader och intäkter under en tänkt avtalsperiod för att kunna avgöra
hur pass lönsam investeringen är.
Uppdraget har slutligen också varit att samla alla intressenter till en gemensam
arbetsgrupp där frågorna har diskuterats och analyserats.

5.2 Tidplan
Uppdraget i denna fas initierades vid styrgruppens möte den 10 januari och
slutlevereras vid styrgruppens möte den 13 februari. Eventuell fortsättning
diskuteras och beslutas efter det.

5.3 Slutleverans
Slutleveransen består av detta dokument inklusive tillhörande bilagor samt en
powerpointpresentation som presenteras på styrgruppsmötet.

5.4 Styrgrupp och arbetsgrupp
Styrgruppen består av följande personer;
Lennart Pettersson
Arnt Möller Pedersen
Mats Eriksson
Patric Ramberg
Stefan Persson

CMP
CMP
Region Gotland
Region Gotland
Region Gotland

Utöver dessa engageras CMPs VD Johan Röstin samt Region Gotlands Regiondirektör
Per Lindskog vid behov.
Arbetsgruppen består av följande personer;
Bertil Klintbom
Mats Eriksson
Conny Johansson
Åke Wennerberg
Sofia Nordström
Thomas Zielinski
Tomas Ängshammar
Peter Lindvall

Ledningskontoret/Samhällsbyggnad
Tekniska förvaltningen/Hamnkontoret
Serviceförvaltningen/Ekonomi och upphandling
Ledningskontoret/Ekonomi
Ledningskontoret/Näringsliv
Serviceförvaltningen/Information
Ledningskontoret/Ledning och kommunikation
Extern och sammankallande

5.5 Process
Arbetsgruppen har sammanträtt 4 gånger. Utöver detta har ett antal intervjuer
genomförts. Löpande avstämningar har gjorts med såväl CMP som med ledande
tjänstemän inom Region Gotland.

5.6 Avgränsningar
Arbetet i denna fas berör inte de politiska beslutsprocesserna eller förankring hos
dessa. Arbetet berör heller inte interna prioriteringar i Regionen eller hur detta
initiativ ska ses i förhållande till andra stora investeringar. Utgångspunkten för
arbetet är den avsiktsförklaring som parterna skrev under och presenterade den
27/1.
Rapporten kommer att beskriva kopplingen till det gotländska näringslivet men i
övrigt tas denna fråga vidare efter frukostmötet den 14/2 vilket fokuserar på hur
Gotlands näringsliv kan rusta för en expansion av framtida kryssningsturism.

6. Ekonomi och finansiering
6.1 Inledning
Som nämnts tidigare är den grundläggande frågan hur en investering i en
kryssningskaj ska göras och hur det säkerställs att investeringeninte påverkar övriga
nödvändiga investeringar och kostnader för välfärden på Gotland. Den finansiella
risken för skattebetalarna måste minimeras.
Den interna hanteringen i Region Gotland utifrån ett budgetperspektiv ger två
alternativ; antingen drivs frågan i den ordinarie budgetberedningen i maj eller så
drivs frågan i ett separat spår. Det slutgiltiga beslutet fattas av regiondirektören och
regionstyrelsen.

6.2 Region Gotlands ekonomiska situation
Resultatet för regionen för 2013 kommer att vara positivt vilket till stora delar beror
på extraordinära intäkter genom bl.a. fastighetsförsäljningar. Regionens löpande
drift har dragits med betydande ekonomiska utmaningar de senaste åren. Även
framåt kommer den ekonomiska situationen att vara ansträngd och det begränsade
utrymmet för investeringar kvarstår.
Behovet av betydande investeringar såväl av engångskaraktär som löpande inom
regionen är påtagligt. Vid sidan av diskussionen om en eventuell kryssningskaj finns
bl.a. beslut att investera ca 90 mkr i en ny idrottshall samt att investera ca 250 mkr i
en ny gymnasieskola.
Prioriteringen mellan dessa initiativ är en politisk fråga.

6.3 Region Gotlands lånesituation
Region Gotlands totala upplåning per 31/12 2013 uppgår till 405 mkr. Av detta är
325 mkr hänförligt till affärsverksamheten. Under 2013 amorterades 292.5 mkr av
låneskulden bl.a. genom att betydande fastighetsförsäljningar genomfördes.
Region Gotlands låneskuld finns idag främst hos Kommuninvest med 355 mkr.
Utöver detta finns ett lån på 50 mkr hos Nordea. Den genomsnittliga räntan för den
totala skulden uppgår till 3.39% vilket avser både rörlig och fast ränta.
Bedömningen från Region Gotlands ekonomidirektör Åsa Högberg är att regionen
har möjlighet att på finansmarknaden öka belåningen för att kunna genomföra
investeringar i t.ex. en kryssningskaj.

6.4 Möjliga långivare
Som nämnt ovan är dagens låneskuld till stora delar allokerad till Kommuninvest
och övriga delar hos en affärsbank. Utöver dessa finns möjlighet att låna upp hos
internationella investeringsbanker. Två banker vana att finansiera europeiska
infrastrukturprojekt är Europeiska Investeringsbanken, EIB, samt Nordiska
Investeringsbanken, NIB. Inom ramen för en pågående utredning av
finansieringsmöjligheter (dnr: KS 2011/680) har kontakt tagits med dem båda.
Europeiska Investeringsbanken meddelade i januari 2012 att en kryssningskaj är ett
lämpligt projekt för dem. De kan låna ut upp till 50 procent av kostnaderna. Ränta
och amortering avtalas med EIB. Lånet kan kombineras med EU-, statliga, och/eller
egna investeringsmedel. Nordiska investeringsbanken har gett liknande respons vid
kontakt i januari 2014. Även de kan låna upp till 50 procent av totalkostnaden.
Båda bankerna behöver mer information om investeringen och gör därefter sina
egna separata undersökningar. En eventuell belåning blir föremål för upphandling.
Båda bankerna har inledningsvis ställt sig positiva till att föra vidare dialog.

6.5 Möjligheter till EU-stöd
Ledningskontoret har under de senaste åren bevakat möjligheterna till extern
finansiering i form av EU-stöd. Bevakningen är även ett pågående ärende i
regionstyrelsen, dnr: KS2011/680, som beräknas avslutas under
våren/försommaren 2014.
Slutsatsen är att det inom dåvarande budgetperiod 2007-2013 inte har varit möjligt
att finansiera en kryssningskaj i Visby hamn med EU-stöd, utöver de satsningar som
redan gjorts på Gotland inom ramen för det regionala strukturfondsprogrammet
Småland och Öarna (ERUF). Region Gotland har erhållit ca 45 miljoner kronor till
insatser i Visby och Klintehamns hamnar av dessa regionalfondsmedel (projekten
Resecentrum och Hamnserviceterminal).
Det finns emellertid ett annat program vars huvudsyfte är stora
infrastrukturprojekt, TEN-T. Det har dock inte varit aktuellt för Gotland då fokus här
legat på redan utpekade transeuropeiska transportnätverk och -korridorer som
Gotland inte varit del av. Finansiering har därtill lagts på godstrafik och intermodala
lösningar (exempelvis omlastning av gods från båt till järnväg) och här skulle inte en
kryssningskaj på Gotland ha passat in.

Förutom ovanstående program har enbart mindre investeringar av kompletterande
slag varit stödberättigade i övriga program. Med det menas att investeringen inte
fått vara huvudtemat för projektet. Fokus ska oftast vara transnationella
”serviceprojekt” av olika slag (turism, logistik, tillgänglighet, näringslivsutveckling,
forskning etc.) Investeringen kan då enbart vara ett komplement till helheten.
Budgetperioden 2014-2020
Både EU-kommissionen och Sveriges regering har varit svala eller rent av ovilliga att
fortsätta finansiera infrastrukturinsatser av liknande slag inom ramen för
kommande regionalfondsprogram för 2014-2020. Detta på grund av att Sverige
anses tillhöra de rikare länderna inom EU och således ska ha råd att lägga egna
pengar på nödvändig infrastruktur. Genom ihärdigt arbete från regional nivå har
detta emellertid luckrats upp en aning, men det är ändå inte särskilt sannolikt att en
kryssningskaj på Gotland som helhet ska kunna erhålla regionalfondsmedel i någon
större utsträckning.
Region Gotland är aktiva i framtagande av ett nytt operativt program för
regionalfonden Småland och Öarna vilket beräknas vara klart till sommaren 2014.
Inget annat val har funnits gällande infrastruktur än att följa de överenskommelser
som gjorts mellan regeringen och EU-kommissionen. Således blir infrastruktur
därför en väldigt liten del av programmet.
Inför den nya programperioden har EU lanserat ett förnyat TEN-T-nätverk. I denna
nya struktur ingår både Visbys flygplats och hamn i det s.k. ”övergripande
nätverket”. Vad det innebär i praktiken är emellertid svårt att säga i dagsläget.
Genom kontakter på näringsdepartementet och Trafikverket befarar man att de
utlysningar som beräknas öppnas under våren 2014 primärt kommer att fokusera
på det s.k. ”stomnätet” och andra redan identifierade projekt (fortsättningsvis gods
och transport). Ledningskontorets bedömning vid genomläsning av den nya
lagstiftningen är att ett gotländskt infrastrukturprojekt sannolikt kan räknas som
stödberättigat, däremot måste det klaffa med kommande utlysningar. Som det ser
ut idag kan det bli svårt sett till nuvarande prioriteringar inom EU. Detta samt vad
övriga program som utreddes för föregående programperiod kommer att kunna ge
stöd till under 2014-2020 kommer att fortsätta bevakas av ledningskontoret.
Slutsatsen är att det inte är sannolikt att en kryssningskaj i Visby hamn kan erhålla
EU-stöd i någon större utsträckning. Det kan vara så att vissa delar av investeringen
kan vara stödberättigade i någon mån, särskilt inom miljöområdet. Däremot är det
svårt att avgöra vad ett program kan komma att få för praktisk tillämpning efter

hand som ny praxis utvecklas. Således kommer ledningskontoret fortsätta bevaka
området under hela den planerade tillblivelsen av en ny kryssningskaj.

6.6 Storleken på investering i ny kryssningskaj
De analyser och beräkningar som gjorts av den totala investeringen visar på en
totalkostnad som uppgår till 249 mkr i 2013 års prisnivå. Beräkningarna har gjorts av
såväl medarbetare inom regionen men också av externa konsulter.
Under 2009 gjorde Sweco en första analys av kostnaderna för att bygga en
kryssningskaj. Detta följdes upp under 2013 då Port Engineering gjorde
motsvarande analys.
Observera att konsulternas estimeringar endast avser kryssningskajen och inte de
landanordningar som också planeras. Kostnad för landanordningar motsvararca 35
mkr i nedanstående sammanställning.
Fördelningen av den totala investeringenpå betydande poster är enligt nedan;

Byggkostnad
Byggherrekostnad
Oförutsedda kost
Totalt

2014
1 mkr

1 mkr

2015
8 mkr
5 mkr
2 mkr
15 mkr

2016
92 mkr
5 mkr
10 mkr
107 mkr

2017
107 mkr
5 mkr
5 mkr
117 mkr

2018
9 mkr

9 mkr

Totalt
217 mkr
15 mkr
17 mkr
249 mkr

Utöver dessa kostnader kommer det att finnas ett investeringsbehov för att ansluta
exempelvis gång- och cykelvägar vilket beräknas uppgå till mellan5-10 mkr. Denna
post måste specificeras och hanteras av samhällsbyggnadsförvaltningen i den
ordinarie budgetprocessen kommande år.
I det kryssningscenter som föreslås byggas och som finns med i sammanställningen
ovan är det också möjligt att bygga till en övervåning där dagens hamnkontor kan
inrymmas. Kostnaden för hamnkontorets del i kryssningscentret är inte med i
ovanstående sammanställning. Beslut avseende detta måste hanteras av
teknikförvaltningen i den ordinarie budgetprocessen kommande år.

6.7 Komponenter vid bedömning av hyresnivå
6.7.1 Ränta

Den internränta som används som schablon vid analys av räntekostnad inom
regionen är 4%. Mot bakgrund av att dagens snittränta på den totala låneskulden i
regionen uppgår till 3.39% används 4% och 6% som grund i kommande
räkneexempel.


Räknat på den totala investeringen om 249 mkr blir den årliga
räntekostnadenvid 4% ränta 9.96 mkr. (denna sjunker givetvis när
totalskulden amorteras ner)

6.7.2 Avskrivningar

Av den totala investeringen på 249 mkr är bedömningen att 35 mkr avser
landanordningar och byggnader vilka kan skrivas av på mellan 20-33 år. Övrig del av
investeringen på 214 mkr vad avser själva kajen kan skrivas av på mellan 33-50 år.
Vid avstämning med revisorskompetens inom regionen ges preliminärt besked att
33 samt 50 år sannolikt kommer att godkännas som avskrivningstid.
Räkneexempel



214 mkr avskrives på 50 år
35 mkr avskrives på 33 år

= 4.28 mkr/år
= 1.06 mkr/år

6.7.3 Amorteringar

Region Gotland använder normalt metoden ”rak avskrivning” vilket ger en högre
total kapitalkostnad initialt vilken sedan avtar allt eftersom det bokförda värdet
minskar. Alternativet i detta fall är att använda annuitetsmetoden vilket då ger en
fast total kapitalkostnad per år. Även här har avstämning gjorts med
revisorskompetens inom regionen och då ges preliminärt positivt besked för båda
alternativen.
Inriktningen är att hela låneskulden ska vara amorterad senast vid
avskrivningstidens utgång.

6.7.4 Drift och underhåll

Kostnader för drift och underhåll av kryssningskajen kalkyleras var för sig.
Kostnaderna för underhåll/reinvestering bör sättas som en fast kostnad i års
intervaller medan driftkostnaderna är en rörlig kostnad som beror pånyttjandegrad.

Underhåll/Reinvestering
Innefattas bl.a. av följande:
 Ned- och återmontering samt underhåll av utrustning efter/inför säsong.
 Korrosionsskydd av stålpålar, bryggor m.m.
 Fenderverk, beräknad livslängd för fendertyp (psgfoam fender) är
ca 20 år.
 Rensmuddring
 Belysning/belysningsmaster. Belysningsmaster kräver ett ökat underhåll för att
klara kajens livslängd.
 Underhåll av kryssningscenter gemensamma utrymmen för crew, t.ex. WC,
dusch)
Kostnad per år
Kostnader för underhåll/reinvestering av en ny kajanläggning kan, räknade i 2014
års kostnadsläge, erfarenhetsmässigt kalkyleras i intervaller enligt nedan:
År 0-10, beräknas till 0,5 Mkr/år
År 11-20, beräknas till 0,75 Mkr/år
År 21-50, beräknas till 1 Mkr/år
Detta ger en total kostnad för underhåll på 42,5 Mkr för 50 år.

Drift/skötsel
Då drift/skötsel är direkt kopplat till nyttjandegrad så bör dessa kostnader vara
rörliga. Huvuddelen av dessa finns i Region Gotlands fastställda hamntaxa och där
taxa i dagsläget saknas bör sådan utarbetas enligt självkostnadsprincipen.
Innefattas bl.a. av följande:
 Fartygsanlöp
 Elförbrukning
 Svartvatten
 Vatten
 Sopor
 Sludge, (oljeblandat vatten från fartyg)

 ISPS, (international ship and port security code)
 Trossföring (utförs externt av Gotlandsstuveri AB)
För kryssningscenter, de delar som inte hyrs ut, kan ytterligare följande
drift/skötselkostnader identifieras:
 Elförbrukning
 Uppvärmningskostnader
 Vatten och avlopp
 Städkostnader
 IT kostnader
 Renhållning av kaj och landområden
 Blomsterarrangemang
 Övrig förbrukning, flaggor etc.

7. Konstruktion och byggteknisk beskrivning
Arbetet påbörjades 2004 med framarbetande av förslag till en ny kryssningskaj i
Visby. Nautiska och tekniska förutsättningar ligger som grund för arbetet.
Två förslag arbetades då fram, ett vid norra vågbrytaren och ett söder om
nuvarande hamn. Efterhand som arbetet fortskred så framkom fördelar med att
förlägga kajen söder om nuvarande hamn. Två fartyg kan angöra samtidigt och de
nautiska förhållandena är bättre än det norra läget.
Det södra läget blev också det som slutligen förordades vid ansökan om tillstånd
hos Mark- och miljödomstolen. Ansökan beviljades 2012 med 7 års
verkställighetstid och har vunnit laga kraft. Arbetet omfattar muddring i kalksten,
utfyllnad samt anläggning av ny kaj.
Två konstruktionsprinciper har utretts, kasunkaj och pelarkaj. Region Gotland har
förordat pelarkonstruktionen i det miljötillstånd som föreligger. Anledningen är att
detta förslag bedömts vara det fördelaktigaste och bygger på förutsägbar teknik
med enklare grundläggning i förhållande till ett kasunalternativ.
En grundlig nautisk utredning har genomförts av SSPA på uppdrag av Region
Gotland. I detta arbete har även Sjöfartsverket deltagit.
Teknikförvaltningens hamnavdelning samt ledningskontorets förslag till
entreprenadform är en ”styrd totalentreprenad”för den nya kajen inklusive
uppfyllnad av markområdet vid landfästet.
Landfästet skall vara färdigt så tillvida att ledningar och ytskikt ingår i
totalentreprenaden. Muddringsarbetena ingår i entreprenaden. De åtgärder som

behövs vid landfästet såsom framförallt terminalbyggnad upphandlas i separat
entreprenad.
Region Gotland har upprättat ett förslag till tidplan baserat på ett
projektgenomförande enligt alternativet ”styrd totalentreprenad”.
För ytterligare detaljer angående de tekniska förutsättningarna hänvisas till bilaga 1.

8. Region Gotlands möjligheter att ingå avtal
Utgångspunkten som nämnts tidigare är att Region Gotland hyr ut kryssningskajen
till CMP. Frågan blir då om Region Gotland kan skriva ett hyresavtal med en direkt
part utan att avtalet omfattas av LOU.
Enligt ett utlåtande från Region Gotlands jurist Patrik Pettersson är det möjligt för
regionen att skriva ett hyresavtal direkt med CMP utan att LOU blir aktuell.
Hyresavtalet får maximalt skrivas på 25 år.
Övriga delar som rör själva uppförandet och eventuell lånefinansiering av
kryssningskajen kommer att hanteras på sedvanligt sätt av regionens
upphandlingsavdelning.
Patrik Pettersson beskriver det juridiska perspektivet enligt följande;
Ren uthyrning av mark omfattas inte av LOU för närvarande. Däremot kan regler
om statsstöd bli aktuella. Utgångspunkten att regionen bygger en specialanpassad
anläggning åt ett företag kräver beslut i fullmäktige (jfr Nordstream och Slite
hamn). När det gäller lokaler åt ett företag krävs särskilda skäl (se
https://lagen.nu/2009:47#K3P6). Det finns anledning anta att vad som gäller för
lokaler får gälla för andra anläggningar som specialbyggs åt ett företag. För detta
finns ett krav på affärsmässighet (d.v.s. som minimum att transaktionen inte ger
underskott), se https://lagen.nu/2009:47#K1P3
En avtalsförutsättning är att området inte utgör offentlig plats enligt ordningslagen,
se https://lagen.nu/1993:1617#K1P2
Möjligen bör man fundera om det rimliga att privatisera hela anläggningen under
avsevärd tid. Möjligen kan man se att det är någon annan nyttighet än markarrende
som blir avtalsföremålet.

9. Den framtida driften
9.1 Inledning
För att beskriva hur den löpande driftsekonomin kan se ut under de första 20 åren
har vi utgått ifrån att vi under det första driftsåret 2018 får 45 anlöp till den nya
kryssningskajen. Detta motsvarar ungefär samma antal anlöp till kaj som blev
utfallet 2013.
Vi har sedan räknat med en 15 procentig ökning av antalet anlöp per år de första 5
åren vilket sedan avtar till en 10 procentig ökning de följande 6 åren innan nivån
stabiliseras med en tillväxt på 5 procentig ökning per år.
Vi har utgått ifrån att totalinvesteringen på 249 mkr räknas upp med motsvarande 2
procent per år för prisökningar för åren 2015-2017 och att kryssningskajen skrivs av
på 30, 40 respektive 50 år.

9.2 Intäkter
De direkta intäkterna för kryssningskajen består av hamnavgifter vilka i sin tur
består av en fartygsavgift på 3.50 kr/bruttoton och en passageraravgift på 24
kr/passagerare. Detta är enligt hamnkontorets prislista exklusive rabatter.
Intäkterna baseras på ett snittvärde på dagens nivå om 49 000 bruttoton per fartyg
och ett snittvärde av 1 200 passagerare per fartyg.
Vid en jämförelse med andra hamnar ligger Gotlands prisnivå för hamnavgifter
ungefär i mitten.
Övriga intäkter som t.ex. försäljning av ”aktivitetspaket” och andra
intäktsmöjligheter under passagerarnas landtid har inte räknats med i detta läge.

9.3 Kostnader
Kostnaderna för kryssningskajen består av hyra till Region Gotland i vilken ränta och
avskrivningar ingår. Till detta kommer drift och underhållskostnader.

9.4 Sammanfattning av driftsekonomi
Givet ovan beskrivna antaganden vilka bedöms som försiktiga samt 4 resp 6% i
ränta skulle investeringen vid ett tjugoårigt avtal ge ett totalt positivt resultat enligt
följande;







50 års avskrivningstid och 4% i ränta
50 års avskrivningstid och 6% i ränta
40 års avskrivningstid och 4% i ränta
40 års avskrivningstid och 6% i ränta
30 års avskrivningstid och 4% i ränta
30 års avskrivningstid och 6% i ränta

= 275 mkr
= 155 mkr
= 228 mkr
= 144 mkr
= 200 mkr
= 126 mkr

(beräkningarna är gjorda utifrån 2017 års prisnivå och rak avskrivning)

10. Näringslivets medverkan
Avtalet mellan Region Gotland och CMP/driftsbolag förutsätts innebära att regionen
hyr ut kryssningskajen till CMP/driftsbolag för en årlig hyreskostnad.
CMP/driftsbolag tar ansvar för att bygga upp ett affärskoncept kring kryssningskajen
där man själva eller tillsammans med en eller flera parter sköter den kommersiella
driften.
Det gotländska näringslivet förutsätts ge möjligheter att delta i affärskonceptet
kring kryssningskajen. På vilket sätt detta ska ske i detalj återstår att lösa. En viktig
milstolpe är den dialog som påbörjas vid frukostmötet den 14/2.
Redan tidigare har framförallt Visby Centrum AB visat intresse för att delta i arbetet
med kryssningskajen. Visby Centrum AB har idag 174 medlemmar vilka omsätter ca
1.5 mdr per år samt sysselsätter ca 940 anställda. Swecos bedömning är att
intäktsmöjligheterna för näringslivet kan uppgå till 90-130 mkr per år när
kryssningskajen är i full drift.
Idag finns en ”kryssningsgrupp” etablerad för att planera och följa upp dagens
anlöp. Gruppen ses två gånger per år och leds av Inspiration Gotland.
Om opinionen kring kryssningskajen ska bli positiv och affärskonceptet ska bli
framgångsrikt måste ansatsen vara att detta är bra för hela Gotland vilket innebär
att det inte bara är företagare i Visby med omnejd som ska se nyttan med
satsningen.
Därför måste stafettpinnen tas omgående efter frukostmötet så att näringslivets
medverkan tydliggörs. Ett sätt att göra detta på är att Region Gotland t.ex. ger
Inspiration Gotland uppgiften att driva frågan vidare och samla det gotländska
näringslivet tillsammans med CMP/driftsbolag.

11. Kommunikation
11.1 Inledning
Under den inledande fasen har CMPs kommunikationsbyrå tillsammans med Region
Gotland arbetat fram en kommunikationsstrategi inför offentliggörandet av
avsiktsförklaringen. Parterna har även gemensamt tagit fram en FAQ som ger svar
på de vanligaste frågorna om projektet. Dokumentet kan med fördel användas i det
fortsatta kommunikationsarbetet. FAQ samt kommunikationsstrategi bifogas.
Under perioden har parterna hållit en gemensam presskonferens i Visby den 27
januari. Presskonferensen blev välbesökt och projektet beskrevs uteslutande med
positiva ordalag, såväl i lokalpress som i fackpress. Den skiss/illustration som togs
fram inför presskonferensen bidrog till större genomslag och har använts flitigt av
många medier. Skissen ska användas i den fortsatta kommunikationen. Lista över
artiklar bifogas.

11.2 Fortsatt kommunikationsarbete
Region Gotland kommer att ta fram en kommunikationsplan för det fortsatta
kommunikationsarbetet under projekttiden. I mångt och mycket handlar det om att
säkerställa den fortsatta kommunikationsprocessen för regionens målgrupper.
Syftet är bland annat att tydliggöra roller och ansvar mellan regionen, CMP,
turistbyrån och andra aktörer. Planen ska sedan förankras och synkroniseras med
CMP.
För att säkra det fortsatta kommunikationsarbetet är det av vikt att det fortsatta
projektet budgeterar för kommunikationsinsatser. En uppskattning är att det för
2014 kommer att behövas cirka 100 egna arbetstimmar + insatser från externa
underleverantörer för framtagande av bl.a. utställningsmaterial.

Den 14 februari kommer ett frukostmöte att arrangeras av Region Gotland. Syftet
med mötet är att få med det gotländska näringslivet i arbetet med att utveckla
Gotland som en attraktiv kryssningsdestination.
Inför frukostmötet har Region Gotland tagit fram en hemsida som kortfattat
presenterar projektet. Tanken är att sidan ska byggas ut efterhand som arbetet
fortsätter.
Vid mötet medverkar representanter från CMP, Sweco, lokala
näringslivsorganisationer, enskilda företagare samt ledande politiker och

tjänstemän från Region Gotland. Frukostmötet väntas locka cirka 100 besökare och
tilldra sig medialt intresse.
Förslag på kommunikationsaktiviteter under 2014:
- Framtagande kommunikationsplan
- Utveckling av webbplats
- Presskommunikation i samband med: politiskt beslut, avtalsskrivande och
näringslivssamverkan
- Omvärldsbevakning
- Framtagande av bl.a. utställningsmaterial inför sommaren 2014
- Eventuell annonsering

12. Risker och riskbeskrivning
12.1 Riskområden
12.1.2 Byggtekniska risker

Detaljplanen
Regionstyrelsen förutsätts ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att under
kvartal 1 2014 påbörja arbetet med att detaljplanera området där kryssningskajen
ska uppföras. Bedömningen är att planprocessen kommer att ta minst ett
kalenderår. Eventuella förseningar kan påverka den totala projekttiden.
Hantering av svartvatten
Två olika alternativ beskrivs i den tekniska bilagan. Oavsett val så kommer behovet
av en mellanlagringsbassäng att finnas vilket måste planeras och hanteras i en
separat besluts- och budgetprocess.
Elförsörjning
Ny elförsörjning av hamnen måste vara klar senast januari 2018 för all linjetrafik.
Den nya kryssningskajen påverkas och omfattas av detta. Investeringen för detta
belastar inte detta projekt utan hanteras av teknikförvaltningen.
Upphandlingsförfarandet
Upphandlingen av kajbygget kommer att skötas av teknikförvaltningens
projektenhet i samverkan med serviceförvaltningens upphandlingsenhet samt
ledningskontorets juridiska kompetens.

Överklagande
Dels kan detaljplanen överklagas och dels kan resultatet av upphandlingen
överklagas. Överklagandena är en viktig del av den demokratiska processen men
kan fördröja processen vilket kan äventyra premiärsäsongen 2018.
Tillkommande investeringsbehov
Kryssningskajen är ett omfattande byggprojekt och även om det i kalkylen finns
utrymme för oförutsedda kostnader finns risk att det uppkommer ytterligare
kostnader utöver grundkalkylen.
Höga anbud
När anbuden för byggandet kommer in finns risk att anbudsgivarna gjort andra
bedömningar och beräkningar vilket kan påverka projektets totalkostnad.

Tidsaspekten
Om kryssningskajen invigs i maj 2018 så behöver införsäljningen av kryssningar
starta ett par år före det. Om bygget då skulle försenas så att anlöp måste ställas in
kan det få stora konsekvenser både vad avser ekonomi och badwill.
12.1.3 Ekonomiska risker

Ränteutveckling
Även om räntan idag och de senaste åren legat på historiskt låga nivåer så behöver
vi inte gå längre tillbaka än 20 år och till 1994 för att få uppleva räntenivåer på
betydligt högre nivåer. Detta är en investering med en avskrivningstid på upp till 50
år vilket gör att ränteutvecklingen över tid är en osäkerhetsfaktor.
Prisutveckling
Prisutvecklingen och inflationsnivåerna har liksom räntan legat på hanterbara nivåer
de senaste åren. Även här kan både prisutveckling och inflation över tid flukturera
kraftigt.
Lönsamhet i drift
En förutsättning för en långsiktigt framgångsrik kryssningsverksamhet är att det
uppnås lönsamhet i den löpande driften. Hur långsiktiga är
driftsoperatören/operatörerna?
Kredittillgång
Som beskrivits tidigare bör detta inte vara ett problem för Region Gotland.

Ekonomisk utveckling i omvärlden
Kan påverka dels Region Gotlands ekonomi men framförallt efterfrågan på
kryssningar i Östersjön.
Politisk utveckling i omvärlden
Kan påverka dels Region Gotlands ekonomi men framförallt efterfrågan på
kryssningar i Östersjön.
12.1.4 Miljömässiga risker

Miljötillstånd
Bygget av kryssningskajen har fått erforderliga miljötillstånd av Länsstyrelsen. Dessa
går ut 2019. Om bygget försenas kan miljötillståndet behöva sökas om.
Miljötillbud
Med en ökande kryssningstrafik ökar också risken för miljökatastrofer av olika slag.
Oljeutsläpp eller annat som påverkar havsmiljön negativt skulle få oerhörda
konsekvenser.
12.1.5 Övriga risker

Nya lagar
Nya lagar som påverkar kryssningstrafiken. Som t.ex. svaveldirektivet som påverkar
all färjetrafik fr.o.m. 2015.
Klimatförändring
Långsiktiga förändringar som påverkar havsmiljö och trafikeringen av stora fartyg i
Östersjön.
Opinionen på Gotland
Som nämnts tidigare står Gotland inför flera stora investeringar de kommande åren.
Intressena varierar och det viktiga för politiken är att värna skattebetalarnas pengar
och välfärdens utveckling. Nyttan med investeringen omfattar hela Gotland och inte
bara Visby.
Politiken på Gotland
Just nu är det politisk enighet kring investering i kryssningskaj. Vid andra stora
investeringar har den politiska enigheten ibland varierat.
CMP
Vad är ambitionen från ägarna med CMP på lång sikt? Hur ser den ekonomiska
stabiliteten ut för CMP?

Tillbud
Alla former av tillbud där passagerarnas liv kommer i fara utgör både en direkt och
indirekt risk. Ett ökat antal anlöp gör att risken för incidenter med t.ex. ordinarie
linjetrafik ökar. Dock kommer situationen att bli bättre eftersom färre fartyg
kommer att ligga på redden.
Näringslivet på Gotland
Klarar näringslivet på Gotland att leva upp till de förväntningar som ställs både från
CMP och från rederierna och deras passagerare?

13. Bör utredas vidare
Detta arbete och denna rapport är inte heltäckande utan arbetsgruppen
rekommenderar att nedanstående områden utreds vidare för att ge ett heltäckande
beslutsunderlag
 Detaljerad projektkalkyl av hela konstruktions- och byggfasen. Vilka risker finns i
nuvarande kalkyl om 249 mkr?
 Detaljerad beskrivning av landanordningar samt anslutning av gång- och
cykelbanor.
 Utarbeta direktiv för näringslivets medverkan i det fortsatta arbetet och utveckla
det lokala kryssningsnätverket. (localcruisenetwork)
 Utreda risker i olika finansieringsalternativ
 Utreda roll- och ansvarsfördelning vad avser marknadskommunikation

14. Förteckning över gjorda analyser och rapporter
1. Arkeologisk utredning vid Kopparsvik
Rapporterad 2011-08-19 och genomförd av Aqua Arkeologen Sverige - Göran
Ankarlilja
2. Övergripande maritim riskanalys samt riskidentifiering
Rapporterad 2009-12-02 och genomförd av SSPA
3. Beslut om ansökan om utökning av hamnområde för Visby hamn
Rapporterad 2012-04-03 av Sjöfartsverket
4. Sjömätning genom multibeam-ekolodning i syfte att fastställa djup
Rapporterad 2009-03-27 och genomförd av Marin Miljöanalys AB
5. Analys avseende nybyggnadskostnad för ny kryssningskaj i Visby hamn
Rapporterad 2013-09-25 och genomförd av Port Engineering
6. Förstudie avseende ny kryssningskaj
Rapporterad 2009-04-08 och genomförd av Sweco
Ovanstående rapporter biläggs inte denna rapport. Dessa finns såväl digitala som
fysiska hos Bertil Klintbom.

15. Bilageförteckning
1. Teknisk specifikation med bilagor
2. Ekonomiska scenarios fr.o.m. 2018
3. Kommunikationsmaterial

ATT ANGÖRA EN KAJ ELLER PASSERA EN Ö
Betydelsen av en kryssningskaj för kryssningstrafik
och besökare till Gotland

SAMMANFATTNING
Sweco Eurofutures AB har på uppdrag av Region Gotland studerat betydelsen
av en kryssningskaj för kryssningstrafik och besökare till Gotland. I studien konstateras att kryssningstrafiken i Östersjön visat på en stark positiv tillväxt under
2000-talet medan kryssningstrafiken mot Visby gått i motsatt riktning, under flera
år.
Generellt i Östersjön har antalet passagerare vuxit snabbare än antalet anlöp.
Mönstret för Gotland har istället varit att antal passagerare och antal anlöp följt
varandra. Detta tyder på att fartygens storlek blivit större generellt sett i Östersjön, medan detsamma inte kan sägas gälla för fartyg som anlöper Visby.
En förklaring som kan ges till att Gotland inte klarat av att hålla jämna steg med
utvecklingen i Östersjön, är att Visby idag saknar möjlighet att ta emot de allt
större kryssningsfartyg som börjat trafikera Östersjön under 2000-talet.
Resultaten från studien pekar entydigt på att Gotlands framtida position som
kryssningsdestination i Östersjön, är avhänget dess möjlighet att kunna presentera tillfredställande och stabila angöringsmöjligheter för de allt större kryssningsfartygen.

__________________________________________________________
Omslagsfoto: Thomas Westerberg
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1

INLEDNING
Visby är en stark kryssningsdestination. Antalet besökande kryssningsfartyg har
dock minskat successivt under ett antal år när kryssningstrafiken i Östersjön i
övrigt visar på god tillväxt. Mot den bakgrunden är det för Gotland som region
viktigt att fundera kring vad som krävs för att Visby ska kunna stärka sin ställning
som kryssningsdestination. Frågan har betydelse då fler resenärer, som kommer
till ön via kryssningsfartyg, har positiva effekter för samhällsekonomin i termer av
ökad handel, restaurangbesök och aktiviter direkt kopplat mot besöksararrangemang samt till sådana arrangemang stödjande branscher.
Aktörer på Gotland och generellt inom rederibranschen bedömer att en kryssningskaj i Visby skulle bidra till att fler fartyg anlöper Gotland, istället för att fartygen bara passerar ön mot destinationer där angöringsmöjligheterna är bättre.

Utvecklingen av kryssningstrafiken i Östersjön som går emot allt större kryssningsfartyg gör att hamnen i Visby på grund av längd och djup inte kan möta upp
dagens och framförallt inte framtidens behov av angöringsplatser för en stärkt
kryssningsturism i regionen. Att lägga sig på redden utanför Visby och via barkasser transportera passagerare i land, bedöms bland rederierna som riskabelt,
men utgör i nuläget ett alternativ vid tillfredställande väderförhållanden.
Mot bakgrund av ovanstående resonemang har Region Gotland gett Sweco
Eurofutures AB i uppdrag att studera hur kryssningsturismen i Östersjön ser ut
och mer specifikt hur en framtida kryssningskaj i Visby kan påverka kryssningsflödet till och från Gotland. Resultaten i studien baseras på intervjuer med rederier, branschorganisationer och till kryssningsfartygen relaterade branscher och
aktörer, turistorganisationer och till besöksnäringen relaterade företag samt representanter för handel och utveckling i Visby. I studien har också statistik och
rapporter från tillgänga publika källor, samt till denna studie speciellt framtagna
data, avseende kryssningar i Östersjön och mot Gotland analyserats.

Thomas Westerberg (uppdragsledare), Ulf Johansson (kvalitetsansvarig) och
Terese Strenger vid Sweco Eurofutures AB har genomfört studien.

2

KRYSSNINGSTRAFIKEN I ÖSTERSJÖN
VÄXER

2.1 Ökat antal passagerare och anlöp
Kryssningstrafiken i Östersjön har under de senaste dryga tio åren utvecklats
starkt. Under perioden 2000-2012 ökade antalet passagerare från 1.1 miljon till
4.2 miljoner passagerare. Under 2013 förväntas antalet passagerare fortsatt öka
med ytterligare 200 000 resenärer. Intresset för kryssningar i Östersjön har således vuxit med 3.2 miljoner passagerare sedan år 2000 vilket motsvarar en årlig
genomsnittlig tillväxt av kryssningsbesökare på Östersjön, med 4.7 %.

Figur 1: Antal kryssningspassagerare i Östersjön 2000-2013

Källa: Cruise Baltic (2013)

Antalet anlöp till Östersjöns hamnar har ökat från 1 536 fartyg år 2000 till 2 535
fartyg år 2012. Under 2013 förväntas antalet anlöp öka till 2 578 stycken. Antalet
anlöp mellan 2000-2013 har därmed ökat med 1 042 fartyg, vilket innebär en
årlig genomsnittlig tillväxt med 4.4 %.
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Figur 2: Antal anlöp med kryssningsfartyg till hamnar i Östersjön, 2000-2013

Källa: Cruise Baltic (2013)

Tillväxten i antal passagerare (4.7%) och antal anlöp (4.4%) ligger nära varandra
i storlek, under perioden 2000-2013. Trots det har antalet passagerare ökat med
drygt 3 miljoner resenärer medan antalet anlöp endast ökat med drygt 1000
fartyg. Dessa siffror indikerar att storleken på fartygen i Östersjön har vuxit sedan år 2000. I början av 2000-talet hade kryssningsfartygen i Östersjön i genomsnitt 720 passagerare, för att under 2012 i genomsnitt ha 1 640 passagerare.
Figur 3: Genomsnittligt passagerarantal per fartyg i Östersjön

Källa: Cruise Baltic (2013), bearbetning Sweco

Beskrivningen av färjornas passagerarantal skall ses som en indikation på att allt
större fartyg börjat segla på Östersjön efter 2005. Antalet passagerare som
fartygen i Östersjön kan ta emot, varierar dock, i relativt stor omfattning. Från de
största fartygen som Emerald Princess med nära 3 800 passagerare till mindre
fartyg som Albatros, med knappt 540 passagerare.

2.2 De största hamnarnas betydelse för
kryssningar i Östersjön
Östersjöns fem största hamnar; Köpenhamn, St. Petersburg, Stockholm, Tallinn
och Helsingfors står för drygt 60 procent av den totala ökningen av passagerarvolymen sedan år 2000, där Köpenhamn presenterar den markant största tillväxten under perioden.

Bland dessa fem hamnar är det också Köpenhamn som visar på den största
ökningen av antalet anlöp mellan åren 2000-2012; från 193 anlöp år 2000 till 372
anlöp år 2012, följt av Tallinn (+113) och Stockholm (+94) vilka år 2012 välkomnade 294 respektive 274 fartyg. Figur 4 illustrerar antal passagerare medan figur
5 visar antal anlöp i Östersjöns fem största hamnar under perioden 2000-2013
(uppskattade värden för år 2013).

Figur 4: Antal passagerare mot Östersjöns största hamnar 2000-2012 (2013 (p))

Källa: Cruise Baltic (2013)
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Figur 5: Antal anlöp mot Östersjöns största hamnar 2000-2012 (2013 (p))

Källa: Cruise Baltic (2013)

En förklaring till att passagerarantal och anlöp ökar mest i huvudstäderna och St.
Petersburg beror framförallt på det utbud av kultur, shopping, sevärdheter och
aktiviteter som de stora städerna kring Östersjön erbjuder. Ytterligare en anledning som påverkat i synnerhet Köpenhamn men även Stockholm, är ett växande
antal turnarounds i hamnen.1

Antalet turnarounds vid hamnar i Östersjön har ökat från 106 till 437 stycken
under perioden 2000-2012. Dock förväntas antalet turnarounds minska under
2013 till 417 stycken. Köpenhamn och Kiel är tillsammans med Stockholm och
Rostock de största ”turnaround hamnarna” i Östersjön.2

Till Köpenhamn anlöpte drygt 170 turnarounds under 2012, vilket är en ökning
med 28 % från 2010 och en ökning med 66 % från år 2006. I Stockholm genomfördes under 2012, 50 stycken turnarounds, vilket är en ökning med 59 % jämfört
med 2010 och en ökning med 78 % från 2006. Tabell 1 visar turnaround hamnarna i Östersjön respektive antal anlöp, turnarounds samt antal passagerare vid
Östersjöns turnaroundhamnar år 2006 respektive 2012.

1

En turnaround destination är en hamn varifrån kryssningen utgår destination som utgår
från en hamn (t ex Köpenhamn) Resenärerna kommer dit med flyg, tåg eller bil och åker
sedan vidare med kryssningsfartyget. Fördelen för den stad som utgör turnaround för
kryssningen är att turisterna ofta väljer att stanna en eller flera nätter extra i staden.
2
Statistik från Cruise Baltic, 2013

Tabell 1: Anlöp, turnarounds och passagerar i Östersjöns turnaroundhamnar, 2006 och
2012

Anlöp

Turnarounds

Passagerare
(1000-tal)

Hamn

2006

2012

2006

2012

2006

2012

Köpenhamn

280

372

104

173

458

840

Göteborg

18

69

1

13

11

83

Kiel

93

137

89

125

154

348

Oslo

156

166

2

9

206’

303

Rostock

138

181

48

53

173

386

Stockholm

260

274

28

50

287

470

Tallinn

289

294

1

5

305

440

Källa: Cruise Baltic
Not: Valet av år 2006 baseras på att 2006 är det första år där samtliga turnaround hamnar år
2012 var turnaround hamn.

2.3 Kryssningarnas fortsatta utveckling i
Östersjön
Enligt de företrädare för kryssningsbranschen som intervjuats inom ramen för
innevarande studie, förutspås kryssningarna i Östersjön också framöver uppvisa
en stark tillväxt. De aktörer som Sweco talat med understryker dock att tillväxten
kommer att avmattas något och inte vara lika exceptionellt stark som hittills under 2000-talet.

Destinationer runt Östersjön bedöms av aktörerna också framöver vara intressanta resmål. Regionen betraktas som relativt säker och inkluderar ett flertal
destinationer med kultur, historia, upplevelser m.m. som är efterfrågat på en
internationell marknad. Cruise Baltics passagerarundersökning för 2013 visar
också på att närmare 60 % av de tillfrågade passagerarna har ambitionen att
återvända för kryssningar i Östersjön och att närapå 90 % av kryssningspassagerarna upplever en övergripande hög tillfredställelse från kryssningen.3
3

Cruise Baltic Guest Survey 2013
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Den internationella målgrupp som besöker Östersjön – 150 olika nationaliteter
bedöms kryssa i Östersjön – förväntas bli fler. Kryssningsaktörerna pekar också
på att besökarna, blir allt yngre. Tidigare var den vanliga kryssningsresenären i
Östersjön runt 60 år och företrädelsevis från USA och England. Dessa besökare
finns kvar men de personer som Sweco talat med menar att de ser alltfler passagerare i 50-årsåldern och en ökning av passagerare från Italien, Tyskland och
Australien. En bedömning bland aktörerna är att det också sker en ökning av
generationer som reser tillsammans, samt att passagerarna efterfrågar en mer
aktiv kryssningssemester.
Enligt aktörer som Sweco intervjuat har fartygen i transithamnarna4 tidigare legat
på mellan 8-10 timmar i snitt, men att den tiden nu har minskat (4,8 timmar i snitt
för europeiska hamnar5). Denna tid kommer att fortsatt minska enligt flera av de
intervjuade. Detta medför enligt respondenterna att tillgängligheten att nå hamn
och säkerheten/stabiliteten att kunna angöra destinationen blir allt viktigare faktorer för rederiernas val av rutter. Samtidigt menar flera av de intervjuade att
destinationerna också måste bli bättre på att paketera sina erbjudanden och vara
synliga vid konferenser, mässor etc. Kryssningsrederierna söker i allt större
utsträckning exportmogna destinationer. Ska man lyckas positionera sig som en
attraktiv destination räcker det inte endast med en bra hamninfrastruktur, menar
en av de aktörer som Sweco pratat med. Det krävs en genomtänkt och långsiktig
strategi som offentliga och privata aktörer kan samlas kring och gemensamt
kommunicerar. I strategin bör framgå hur destinationen vill möta kryssningsrederier-, fartyg och passagerare.

Sett till den framtida kryssningstrafiken finns det många som lyfter EU:s svaveldirektiv som en faktor som kan komma påverka kryssningarna i Östersjön. Svaren
bland de tillfrågade aktörerna är dock blandade. Vissa hävdar att svaveldirektiven knappast kommer få några effekter på just kryssningstrafiken medan andra
menar att det kommer få stora negativa konsekvenser. Det nya direktivet som
träder i kraft år 2015 innebär att halten av svavel i fartygsbränslen ska sänkas
från 3,5 procent till 0,5 procent till år 2020. I Östersjön, Nordsjön och Engelska
kanalen, gäller hårdare krav. Där får fartygens bränsle innehålla maximalt 0,1
procent svavel år 2015. I dag tillåts ett svavelinnehåll på 1 procent i dessa vatten.6

4

Med transithamn avses en hamn där fartygen lägger till under ett antal timmar för att
möjliggöra för passagerarna att besöka en destination. Tillskillnad från turnaroundhamnar
sker här normalt inget skifte av passagerare.
5
G.P Wild International Ltd.
6
Directive 2012/33/EU of the European Parliament and of the Council of 21 November
2012 amending Council Directive 1999/32/EC as regards the sulphur content of marine
fuels

Vissa av de intervjuade pekar på att kryssningsbranschen i Östersjön har goda
möjligheter att klara mer kostsamma bränslealternativ och tekniska lösningar
utan att det genererar några större skillnader i utbud eller ökade konsumentkostnader. Andra pekar istället på att ökade kostnader för alternativa bränslen kommer att slå hårt på kryssningsbranschens lönsamhet. Ytterligare några pekar på
att svaveldirektivet kan ge möjligheter för fler destinationer att ta del av kryssningsturismen i Östersjön. Detta eftersom fartygen kommer tjäna på att sänka
sina hastigheter vilket sannolikt leder till fler stopp vid destinationer som ligger på
rutter mellan de stora hamnsstäderna.

Ytterligare en restriktion som vissa av de intervjuade lyfter som en utmaning för
kryssningstrafiken i Östersjön är förbudet att släppa ut toalettavfall till sjöss från
och med 1 januari 2016 och 1 januari 2018 från nya passagerarfartyg respektive
från befintliga passagerarfartyg. Anlöpande hamnar blir skyldiga att ta emot
avfallet.7 Vid en investering i en kryssningskaj i Visby, bör därför kajen anläggas
på sådant sätt att den har tekniska lösningar som möter kommande krav. I och
med en eventuell investering i en kryssningskaj, har aktörer på Gotland goda
möjligheter att i marknadsföringen mot rederierna visa att destinationen har angöringsmöjligheter som möter de riktlinjer som kommer fr. om 2016.

2.4 Fler kryssningar ger mer intäkter till
destinationerna runt Östersjön
Fler kryssningar i Östersjön leder primärt till ökade intäkter till regionens hamnbolag och hamnförvaltningar samt till vissa yrkeskategorier som turisguider och
företag som nischat sig mot service till kryssningsfartygen.8

Därutöver genererar fler kryssningsresenärer ökade intäkter för handel, restaurang och företag kopplat till besöksnäringen. Hur stor påverkan som kryssningsturismen har på destinationernas ekonomi diskuteras dock.

Det finns relativt få studier som analyserar konsumtionsbenägenheten bland de
passagerare som går i land i de hamnstäder som kryssningsfartygen anlöper.
Några av de aktörer som Sweco intervjuat menar också att det är svårt att dra
några generella slutsatser kring hur mycket en kryssningspassagerare verkligen
konsumerar. Respondenterna menar att mycket beror på den destination som

7

Förbudet baseras på IMO resolution MEPC.200(62).
Larsen, S., Wolff, K., Marnburg, E., Ögard, T., (2013), “Belly full, purse closed: Cruise line
passengers' expenditures”, Tourism Management Perspective, volym 6, s. 142-148.
8
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studeras, om det är en transit- eller turnaround-hamn, finns det arrangemang
kopplat till besöket på destinationen eller går passagerarna fritt omkring i staden
etc.

Några av de studier som försökt uppskatta konsumtionsbenägenheten hos
kryssningsgäster visar att spridningen i resultat i stor utsträckning beror på vilken
destination som beaktas. I en studie kring kryssningstrafiken i Bohuslän visar
Göteborg & Co att varje passagerare spenderar 980 kronor per passagerare ifall
resenären deltar i arrangemang och 480 kronor per passagerare ifall de tar sig
runt själva9. I en studien gjord av Stockholms utrednings- och statistik kontor från
2006 presenteras att en kryssningsresenär i Stockholm konsumerar för 860
kronor vid ett besök i staden och för närmare 3 000 kronor ifall passageraren är
en turnaround besökare10. I en studie gjord av G. P Wild under 2013 visar att den
genomsnittliga kryssningspassageraren i Europa konsumerar för 53.13 Euro
(omkring 465 kronor med rådande valutakurs september 2013) medan konsumtionen i Tallinn uppgår till 57 Euro per dag (motsvarande cirka 500 kronor, med
rådande valutakurs september 2013).11 I en stor norsk studie från 2013 avseende kryssningspassagerares konsumtionsbenägenhet vid norska destinationer,
framgår att snittpassageraren konsumerar för 329 norska kronor (motsvarande
omkring 370 svenska kronor, med motsvarande valutakurs september 2013).12
Observationerna i den norska studien är i nivå med de resultat som Turismens
utredningsinstitut (TUI) presenterar avseende kryssningsbesökares konsumtion
på Gotland år 2008. TUI presenterade i sin studie att kryssningspassagerare
som besöker Gotland i snitt konsumerar för 350 kronor.13

Kryssningspassagerarnas konsumtion i land avser främst entréer/biljetter (exklusive organiserade utflykter), organiserade utflykter, restaurang/café, shopping,
livsmedel/kiosk och lokala transporter enligt den fördelning som illustreras i figur
6.

9

Öjerskog, A-K., Svedberg, A., (2012), ”Förstudierapport – Kryssningstrafik i Bohuslän (2012),
Västsvenska turistrådet
10
Svenska Dagbladet, 24 maj, 2006
11
http://www.portoftallinn.com/news?art=321, (130929)
12
Larsen, S., Wolff, K., Marnburg, E., Ögard, T., (2013), “Belly full, purse closed: Cruise line
passengers' expenditures”, Tourism Management Perspective, volym 6, s. 142-148
13
Gilbertsson, K., (2008), Kryssningstrafiken på Gotland, Turistekonomisk analys, Turismens
utredningsinstitut

Figur 6: Kryssningspassagernas konsumtionsinriktning

Källa: Gilbertsson, K., (2008), Kryssningstrafiken på Gotland, Turistekonomisk analys, Turismens
utredningsinstitut, bearbetning Sweco

Flera av de aktörer som Sweco talat med, menar att konsumtionsbenägenheten
hos passagerarna sannolikt tenderar att öka då passagerarna blir allt mer aktiva
på destinationerna. Aktörerna menar dock att för att attrahera passagerarna till
olika aktiviteter, krävs att destinationen har en genomtänkt strategi kring hur
aktiviteterna paketeras och hur passagernas välkomnas på destinationen.

Att presentera en siffra på hur mycket intäkter som kryssningstrafiken generellt
genererar i Östersjön är utifrån ovanstående resonemang svårt. På vissa destinationer som i turnaround hamnarna och i de större städerna konsumerar passagerarna mer än i de mindre städerna där fartygen också vanligen ligger i hamn
kortare tid. För att ändå få en känsla för hur mycket kryssningarna i Östersjön
genererar i form av intäkter i regionen (exklusive hamnintäkter), presenteras
nedan tre scenarier. I det första scenariot antas att passagerarna konsumerar i
enlighet med det europeiska snittet på 465 kronor, medan det andra scenariot
baseras på att passagerarna i snitt konsumerar i enlighet med den gotländska
och norska studien, här satt till 360 kronor. Då flera av de aktörer Sweco intervjuat menar att dagens tid i hamn på 8-10 timmar sannolikt blir kortare i framtiden, väljer vi som ett tredje alternativ, att presentera ett scenario där passagerarna i snitt endast konsumerar 260 kronor. Detta antagande bygger vi på de
slutsatser som presenteras i den stora norska studien, som menar att den begränsade tiden i hamn är en viktig faktor för att förklara skillnaden i konsumtion
mellan kryssningsturister och andra turistgrupper14.

14

Larsen, S., Wolff, K., Marnburg, E., Ögard, T., (2013), “Belly full, purse closed: Cruise
line passengers' expenditures”, Tourism Management Perspective, volym 6, s. 142-148.
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Tabell 2 redovisar de intäkter som passagerare i Östersjön under 2012 bedöms
ha genererat i form av konsumtion av varor och tjänster när de är i land utifrån
ovanstående tre scenarier.15 Tabell 3 illustrerar hur intäkterna fördelas mellan
konsumtion på olika varor och tjänster. De aktörer som Sweco intervjuat menar
att mellan 90 % och 100 % av passagerarna går av på destinationen förutsatt att
båten ligger vid kaj. Uppskattningsvis endast 60 % till 70 % då fartygen ligger på
redden utanför destinationen. I nedanstående scenarier förenklar vi presentationen genom att anta att samtliga passagerare går i land vid destinationen.

Tabell 2: Intäkter till Östersjöregionen utifrån olika antaganden om
kryssningspassagerarnas konsumtion i land

260 SEK/PAX

360 SEK/PAX

465 SEK/PAX

1.1 miljarder

1.5 miljarder

1.9 miljarder

År
2012
Källa: Sweco

Tabell 3: Konsumtion av varor och tjänster bland kryssningsturister i Östersjön utifrån
antaganden om konsumtionsbenägenheten

260 SEK/PAX

360 SEK/PAX

465 SEK/PAX

Entréer/biljetter (exklusive
organiserade utflykter)
Organiserad utflykt
Restaurang/café
Shopping
Livsmedel/kiosk
Lokala transporter
Övrigt

33 000 000

45 000 000

57 000 000

253 000 000

345 000 000

437 000 000

385 000 000

525 000 000

665 000 000

385 000 000

525 000 000

665 000 000

11 000 000

15 000 000

19 000 000

22 000 000

30 000 000

38 000 000

11 000 000

15 000 000

19 000 000

Källa: Sweco

Utifrån antagandena ovan kan kryssningsturismen bidragit med mellan 1.1 miljarder och 1.9 miljarder kronor under år 2012. Den kraftiga tillväxten av kryssningspassagerare i Östersjön under 2000-talet har enligt antagandena ovan ökat
intäkterna för handel, restaurang, besöksverksamhet m.m. från omkring 290 till
515 miljoner kronor år 2000 till mellan 1.1 och 2 miljarder kronor år 2013 (baserat på förväntade passagerarantal för år 2013). Tillkommer gör den konsumtion
15

Antal passagerare i Ösersjön uppgick enligt Cruise Baltic (2013) år 2012 till 4 351 592
stycken.

som besättningen ombord på fartygen gör när de går i land. Andelen av besättningen som går i land bedöms visserligen bara uppgå till mellan 10 – 20 procent
av den totala besättningen, men besättningens konsumtionsbenägenhet bedöms
vara mellan 20-30 procent högre än passagerarnas.16 Under antagande om att
andelen besättning uppgår till omkring 35 % av passagerarnas storlek skulle
besättningens konsumtion under 2012 genererat ytterligare intäkter på mellan 70
och 125 miljoner kronor, beroende vilket av de tre scenariorna i tabell 2 som
används.17

2.5 Kryssningstrafiken i Östersjön –
summerande punkter
Ovanstående avsnitt har översiktligt belyst kryssningsbranschens utveckling i
Östersjön under 2000-talet. Sammanfattningsvis kan konstateras att:
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Antal passagerare och anlöp till hamnar i Östersjön har uppvisat en
mycket stark tillväxt under 2000-talet. Bedömningen från aktörer i
branschen är att tillväxten kommer vara fortsatt god, om än på något
lägre nivåer.



Intresset bland passagerare och rederier för de fem största hamnarna i Östersjön bör ses som betydelsefullt för kryssningsdestinationer
i hela regionen. Genom de stora städerna skapas internationellt intresse för att kryssa i Östersjön.



Svaveldirektivet från år 2015 en utmaning för kryssningsbranschen i
Östersjön. Samtidigt en möjlighet för destinationer mellan de större
hamnstäderna som ges miljömässiga och kostandsmässiga argument kan positionera sig som delmål.



Kryssningsbranschen ger upphov till väsentliga intäkter för den samlade försäljningen av varor och tjänster vid destinationer i Östersjön.

Bedömningar gjorda av CMP (Copenhagen- Malmö-Port)
Besättningens storlek uppgår generellt till mellan 30-40 procent av passagerarantalet. I
beräkningarna har andelen av den besättning som landstiger satts till15 procent och att
deras konsumtionsbenägenhet är 25 procent större än passagerarnas.

17

18
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GOTLANDS STRATEGISKA LÄGE FÖR
KRYSSNINGSTRAFIKEN I ÖSTERSJÖN
Gotland har en gynnsam position som destination för kryssningstrafiken i Östersjön. Med tanke på de större hamnarnas och turnaround hamnarnas betydelse
för kryssningstrafiken i Östersjön utgör Gotlands geografiska läge i förhållande
till dessa, en stark konkurrensfördel för Gotland som destination. Alla kryssningsfartyg i södra Östersjön, som seglar i nord-sydlig riktning och vice versa, seglar
inom fartygskorridorer som samtliga passerar Gotland (se figur 7 nedan). Detta
medför att Gotland som destination, har ett läge som möjliggör för rederierna att
nå ön, oavsett hur deras val av rutt ser ut i övrigt. Gotland har inte heller någon
skärgård att ta hänsyn till vilket gör att kryssningsfartygen enkelt och tidsmässigt
effektivt, kan nå Visby hamn.

Visby hamn ligger också nära själva staden vilket flera av dem som Sweco talat
med ser som en stark konkurrensfördel. Passagerarna tar sig snabbt in till de
centrala delarna av Visby vilket upplevs som positivt. Däremot lyfter några av
respondenterna upp utmaningen kring hur övriga delar av Gotland kan ta del av
kryssningsturismen utifrån de relativt korta tider som fartygen ligger i hamn. Här
betonas vikten av att paketera och arrangera aktiviteterna på ett tilltalande och
attraktivt sätt. I den undersökning rederiet Holland American Line gjorde bland
sina passagerare under 2013, placerar sig dock Visby i toppskicket avseende
hur nöjd passagerarna är efter besök vid destinationer i Östersjön. Visby placerade sig här på andra plats, endast slagen av Stockholm.18

Att välja Gotland som delmål på rutter mellan Östersjöns större hamnar, innebär
att fartygen kan segla från exempelvis Köpenhamn eller Rostock, till Visby på
natten. Besöka Gotland under dagen för att därefter under nästkommande natt
fortsätta mot t ex. Stockholm eller Tallinn. Fartygen kan med Visby hamn som
delmål gå med lägre fart, något som innebär sänkta kostnader för rederierna och
miljömässiga vinster för Östersjöregionen. Med bäring mot de skärpta miljökrav

18

Holland American Line Customer Survey, 2013

som utifrån EU:s svaveldirektiv kommer åligga trafiken i Östersjön från 2015, ger
detta konkurrensfördelar för Gotland.

Figur 7: Passagerarfartygens rörelser i Östersjön

Källa: Cruise Baltic (2013), bearbetning och layout Sweco
Not: Kartan visar anlöp och passagerare i hamnar med mer än 50 000 passagerare under 2013.
Kartan indikerar även de större farlederna i Östersjön. Noteras bör att kartan inte illustrerar
samtliga rutter i Östersjön och gör inte heller anspråk på att vara helt exakt i sin beskrivning av
farledens sträckning.

Figur 7 illustrerar kryssningsflöden i Östersjön och det stora antal fartyg som
passerar Gotland på väg norrut alternativt söderut från bland annat de stora
hamnarna Köpenhamn, St. Petersburg, Stockholm, Helsingfors, Rostock och
Kiel. Under 2013 fanns totalt 49 rederier som trafikerade Östersjön med totalt 89
fartyg. Av dessa anlöpte 25 rederier med 28 fartyg Visby hamn.19 Då varje fartyg
19

Birka Cruises (Birka Stockholm), Compagnie Du Ponant (Le Boréal), Costa (Costa
neoRomantica), Crysal Cruises (Crystal Serenity), Fred.Olsen Cruise Line (Boudicca), FTI
Cruises (FTI Berlin), Hansa Touristik (Delphin), Hapag Lloyd Cruises (Europa), Holland
American Line (Ryndam, Rotterdam), Kristina Cruises (Kristina Katarina), National Geographic (National Geographic Explorer), MSC Cruises (MSC Poesia), Noble Caledonia
(Island Sky, Serenissima), P&O Cruises (Adonia), Plantours (Hamburg), Regent Seven
Seas Cruises (Seven Seas Voyager), Royal Caribbean International (Vision of the Seas),

20

gör ett flertal rutter under perioden maj-september och en majoritet av dessa
passerar Gotland två gånger under en rutt (först norrut sedan söderut från t ex
Köpenhamn) resulterar det i att hundratals fartyg passerar Gotland på en säsong. Ställs den stora mängd fartyg som passerar Gotland mot de 64 anlöp som
besökte Visby under 2012, finns en stor potential att kunna öka antalet anlöp till
Gotland.

3.1 Kryssningstillväxten i Östersjön
relativt kryssningens utveckling mot
Gotland
Visby som kryssningsdestination har ingen anledning att jämföra antalet anlöp
och passagerarvolymer med Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors eller St. Petersburg. Däremot bör Gotland och hamnen i Visby utifrån sitt strategiska läge i
Östersjön se sig som en viktig del av kryssningssystemet Östersjön. Gotland har
kvaliteter såsom bl. a ringmuren och varumärket Visby, som gör destinationen till
en positiv kontrast, till det övriga utbudet av kultur och upplevelser som de större
hamnstäderna erbjuder. Att Gotland kan nå ökad tillväxt inom bl. a besöksnäring,
handel och restaurang, utifrån kryssningsturismens utveckling i Östersjön är fullt
realistiskt.
Många av de kryssningsaktörer som Sweco talat bedömer att passagerare från
Storbritannien och USA trendmässigt minskar som andel av det totala antalet
passagerare i Östersjön. Istället ökar andelen passagerare från Tyskland och
Italien men även antalet australierna har vuxit. De intervjuade understryker
också Australien, som ett viktigt land med stor potential att attrahera framtida
besökare till Östersjön.
Sett till fördelningen av nationaliteter som besöker Gotland stämmer bilden delvis
med den generella trenden för Östersjön. Under de senaste åren har andelen
tyska passagerare som besöker Gotland ökat medan andelen brittiska passagerare minskat. Andelen passagerare från Australien har ökat men ligger fortfarande på en relativt låg nivå. Däremot har andelen italienska passagerare minskat medan andelen passagerare från USA ökat.

Saga (Quest of Adventure), Seabourn (Seabourn Pride), Silversea (Silver Cloud, Silver
Whisper), Star Clippers (Star Flyer), Thomson Cruises (Thomson Spirit), TransOcean
(Astor), Viking Line (Viking Cinderella), Windstar Cruises (Wind Surf) – Källa AB AB Carl E
Ekman

Figur 8 illustrerar andelen kryssningspassagerare som landsteg Gotland, fördelat
efter nationalitet för åren 2008-2012. Nya nationaliteter sedan 2010 är italienare,
kanadensare och australiensare. Nationaliteter som besökte Gotland 2008 men
som i princip har upphört med detta är italienare, ryssar och estländare.
Antalet passagerare år 2008 var 64 326, år 2009; 36 224, år 2010; 51 626, år
2011; 44 779 och år 2012; 51 713. Genomsnittet för antalet passagerare var
under denna period ca 49 700. Krisåret 2009 syns tydligt med en märkbar nedgång i antalet passagerare.

Figur 8: Andel passagerare som besöker Gotland fördelat på nationalitet
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Källa: Carl E. Ekman (2013), bearbetning Sweco

Kryssningstrafikens utveckling mot Gotland och
totalt för Östersjön efter 2005
Trots det strategiska läget i Östersjön och det utbud av aktiviteter som Gotland
har att erbjuda, har antal passagerare och anlöp till Visby under 2000-talet uppvisat en svagare tillväxt än utvecklingen i Östersjön som helhet. Framförallt har
passagerartillväxten i Visby varit betydligt svagare från 2005 relativt utvecklingen
generellt för Östersjön.
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Mellan 2006-2010 minskade tillväxten av passagerare till Visby för att under åren
2011 och 2012 visa på en viss återhämtning. Figur 9 illustrerar passagerartillväxten i Visby respektive totalt i Östersjön under 2000-talet.

Figur 9: Passagerartillväxt Visby och totalt för Östersjön, 2000-2012

Referens: Cruise Baltic (2013), bearbetning Sweco

Att antalet passagerare minskar är en konsekvens av att antalet anlöp blir färre.
Tillväxten i antal anlöp till Visby var starkare i början av 2000-talet, relativt efter
2005. Antalet anlöp till Visby liksom till övriga hamnar generellt för Östersjön,
minskade under perioden 2006-2010. Det minskade antalet anlöp under perioden kan enligt aktörer Sweco talat med härledas till den globala ekonomiska
tillbakagång som startade 2008. Mellan 2011-2012 återhämtar sig dock tillväxttakten och blir positiv vad det avser anlöp i Östersjön, medan tillväxttakten i antal
anlöp mot Visby är fortsatt negativ, om än på en lägre nivå.

Att kryssningsutvecklingen efter 2005 inte följer samma mönster som generellt
för Östersjön bedöms av samtliga branschföreträdare, rederier och experter som
Sweco talat med, till stor utsträckning bero av Visbys brist vad det avser att ta
emot de allt större fartyg som börjat trafikera Östersjön under senare delen av
00-talet. Figur 10 illustrerar tillväxten i antal anlöp i Visby och totalt för Östersjön
2000-2012. Figur 11 visar utvecklingen avseende anlöp, medan figur 12 presenterar utvecklingen avseende passagerare sett över tid till Visby, hamnar i liknande storleksklass som Visby respektive hamnar totalt i Östersjön

Figur 10: Tillväxt antal anlöp Visby och totalt för Östersjön, 2000-2012

Referens: Cruise Baltic (2013), bearbetning Sweco

Figur 11: Passagerarantalets utveckling avseende Visby, hamnar med 79-140 anlöp samt
hamnar totalt i Östersjön, 2000-2012
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Referens: Cruise Baltic (2013), bearbetning Sweco
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Figur 12: Utvecklingen av antalet anlöp till Visby, hamnar med 79-140 anlöp samt hamnar
totalt i Östersjön, 2000-2012
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Referens: Cruise Baltic (2013), bearbetning Sweco

Utveckingen sett till anlöp och passagerare har som ovan presenterats varit
starkare generellt i Östersjön än för Gotland. I figur 11 och 12 visas att utvecklingen sett till hamnar med liknande antal anlöp som Visby också generellt sett
haft en starkare utveckling än Gotland både till antal anlöp och passagerare20.

20

Definitionen av hamngrupp baseras på antalet anlöp som hamnarna haft under 2000talet. I gruppen hamnar med i genomsnitt 79-136 anlöp per år återfinns förutom Visby (86
anlöp) också Riga (79), Gdynia (80) Kiel (100) Rostock (103) Oslo (136). Då visa av hamnarna är turnaround hamnar och andra transithamnar samt vissa hamnar är huvudstäder
skall grupperingen endast ses som en illustration av utvecklingen bland hamnar med snarlika antal anlöp. Anledningen till att Oslo inkluderades i denna grupp är att steget till nästa
anlöpssegment är relativt stort. I den grupp av hamnar som ligger över Visby-gruppen i
antal medelanlöp återfinns Helsingfors (230), Stockholm (238), Tallinn (257), Köpenhamn
(279), St. Petersburg (286).

3.2 En kryssningsdestination som vill
växa behöver möta de stora fartygens behov
Att antalet passagerare till Östersjöns hamnar ökar snabbare än antalet anlöp
indikerar att storleken på fartygen vuxit. Möjligheten att idag kunna välkomna
kryssningsgäster till Gotland från dessa fartyg är ett problem då det nuvarande
kajläget i Visby, inte är tillräckligt stort eller djupt.21

I figur 13 och 14 syns hur passagerarantalet i Östersjön vuxit betydligt snabbare
än antalet anlöp medan antal anlöp och passagerare trendmässigt följer
varandra vad det avser Gotland. Detta är en tydlig indikator på att den tillväxt av
besökare som skett i Östersjön kan relateras till att fartygen blivit större. På liknande sätt kan den samvariation som finns mellan passagerare och anlöp till
Visby hamn tolkas så att Gotland inte kunnat ta del av det växande antalet
kryssningsbesökare i Östersjön, då angöringsmöjligheterna i Visby begränsat
storleken på de fartyg som Gotland kan ta emot.

Figur 13: Anlöp och passagerare i Östersjön, 2000-2012
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Källa: Cruise Baltic (2013), bearbetning Sweco
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Gilbertsson, K., (2008), Kryssningstrafiken på Gotland, Turistekonomisk analys, Turismens utredningsinstitut
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Figur 14: Anlöp och passagerare till Visby, 2000-2012
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Källa: Cruise Baltic (2013), bearbetning Sweco

3.3 På redden utanför Visby
Avsaknaden av kryssningskaj i Visby tvingar många fartyg att lägga sig på redden utanför Gotland, och via mindre båtar (barkasser) transportera passagerare
in till Visby. Detta är en riskabel manöver där möjligheten att lyckas i stor utsträckning beror på rådande väderförhållanden. Under perioden 2000-2005 lade
31 % av kryssningsfartygen som besökte Visby sig på redden utanför staden.
Under perioden 2006-2012 hade andelen vuxit till 47 %.22

Figur 15: Andel fartyg på redden utanför Visby, 2000-2005 och 2006-2012
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Källa: Skeppsmäklare Carl E. Ekman, bearbetning Sweco
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Data från Skeppsmäklare Carl E. Ekman, bearbetning Sweco

Att Visby i nuläget saknar en kryssningskaj gör att väderförhållandena blir en
nyckelfaktor för hur många kryssningspassagerare som faktiskt besöker Gotland.
Bland de rederier Sweco pratat med uppskattas att cirka 60 % - 70 % av passagerarna går i land då fartygen lägger sig på redden utanför en destination. Om
fartygen istället kan lägga sig vid hamn är andelen 90 % - 100 %.
Vid dåligt väder ökar dessutom risken att fartygen helt passerar Gotland då de
inte kan lägga sig på redden utanför Visby. Under perioden 2009-2012 har 12 %
av förväntat antal anlöp till Visby tvingats avbokats på grund av dåliga väderförhållanden.23 Detta har inneburit att antalet besökare under perioden minskat med
omkring 34 000 passagerare, något som vid antagandet om att 70 % av passagerarna landstiger Visby och att varje passagerare konsumerar 350 kronor24
inneburit ett bortfall på intäktssidan för bland annat handeln och restaurangnäringen med omkring 8.5 miljoner kronor. Uteblivna planerade stopp medför också
att rederierna drar sig för att fortsättningsvis ha med destinationen i rutten. På
samma sätt skapar osäkerheten om det går att angöra Visby, från gång till annan, tvivel bland potentiella nya rederier att ha med Gotland i ruttplaneringen.

3.4 Gotlands strategiska läge – summerande punkter
Ovanstående avsnitt har översiktligt belyst de möjligheter och utmaningar som
kryssningstrafik på Gotland står inför. Sammanfattningsvis kan konstateras att:

23



Gotland har ett ytterst konkurrenskraftigt läge mellan de större hamnarna i Östersjön. Samtliga kryssningsfartyg som rör sig i nord-sydlig
riktning passerar Gotland.



God tillgänglighet mellan hamn och stad gör Visby väl lämpad som
kryssningsdestination.



Trots ett strategiskt läge hänger inte Gotland längre med kryssningsutvecklingen i Östersjön. Avsaknad av kajplats i Visby för de större
fartyg som under 2000-talet börjat trafikera Östersjön har gjort Gotland mindre attraktivt för flera rederier.

Ibid.
Gilbertsson, K., (2008), Kryssningstrafiken på Gotland, Turistekonomisk analys, Turismens utredningsinstitut
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REDERIETS SYN PÅ
GOTLAND OCH BEHOVET AV EN KRYSSNINGSKAJ
Ett tydligt resultat från intervjuerna med rederierna är att Visby är ett intressant
resmål och ett bra komplement till de större destinationerna runt Östersjön. Visby
har tillräckligt mycket av trivsamma miljöer, intressanta sevärdheter och trevliga
aktiviteter för att passa in i en kryssningsrutt som i övrigt innehåller större städer
runt Östersjön. Servicen i hamnen upplevs som god med trevligt bemötande och
bra information samt guider på plats. Det är också lätt att ta sig från hamnen in
till staden, vilket är en betydelsefull faktor vid valet av resmål. De organisationer
som arrangerar/paketerar aktiviteter på land uppfattas som professionella och
samarbetet mellan rederierna och dessa arrangörer fungerar bra.

Rederierna framhåller att Visby har ett bra läge i Östersjön. Tidsmässigt passar
det bra att anlöpa Visby hamn efter exempelvis ett stopp i Tallinn på väg till
Stockholm eller från Köpenhamn upp till Stockholm. Normalt sett planerar man
en rutt så att fartyget lämnar en hamn på kvällen runt middagstid för att anlöpa
en annan hamn på morgonen dagen efter och ur denna aspekt har Visby ett
mycket gynnsamt läge.

Rederier som lägger till i Visby
De två nordiska rederier som har intervjuats, Viking Line och Birka Cruises, har
kryssningsfartyg som i dagsläget lägger till vid kaj i Visby. De menar att Visbys
attraktivitet visas tydligt genom att stora fartyg hittar dit och väljer att ligga på
redden utanför. Trots brister i infrastrukturen väljer rederierna således ändå att
stanna till i Visby. Att ligga på redd är i och för sig inte så ovanligt men de intervjuade svenska rederierna understryker det utsatta läget utanför Visby med stor
risk för stark vind och hög sjö, vilket ibland försvårar eller omöjliggör transport in
till land. Både Viking Line och Birka Cruises gör bedömningen att en kryssningskaj definitivt skulle få fler fartyg att stanna till i Visby jämfört med idag. En

eventuell kryssningskaj har däremot endast en mycket begränsad påverkan på
antalet anlöp från Viking Line och Birka Cruises framöver.

Rederier som minskat antal anlöp
De två utländska rederier som har intervjuats
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och som har erfarenhet av att

anlöpa Visby anger att avsaknaden av en kryssningskaj har varit en avgörande
faktor till varför de helt eller delvis har dragit ner på antalet anlöp de senaste
säsongerna. Rederierna uppger att de alltför många gånger varit tvungna att
ställa in det planerade stoppet i Visby på grund av dåligt väder. Ett rederi uppskattar att andelen inställda anlöp uppgår till 30 till 50 procent. Man har inte råd
att ta denna risk och uppger att detta är förklaringen till att man inte stannar i
Visby längre eller att man kraftigt har dragit ner på antalet anlöp.

Ett av dessa rederier har USA som huvudsaklig marknad och det andra har
Tyskland som huvudmarknad. Båda uppger att Visby är ett attraktivt resmål för
deras passagerare och om kryssningskajen byggs i ett tillräckligt skyddat läge,
kommer de definitivt att planera in denna destination i sina framtida kryssningsrutter. De uppskattar att antalet anlöp till en början skulle kunna uppgå till 10 per
säsong med cirka 1 500-2 000 passagerare per fartyg. Ett av rederierna framhåller att antalet anlöp med åren sannolikt kommer att stiga till fler än 10 per säsong.

Rederierna ser ljust på framtiden i Östersjön
Intäkterna på kryssningar i Östersjön är höga jämfört med andra kryssningshav
som exempelvis Karribien och Medelhavet. En siffra som anges är att intäkterna
är 20-25 % högre per passagerare i Östersjön än i Karribien. Denna siffra är en
uppskattning men samtliga utländska rederier som har intervjuats uppger att
Östersjökryssningar ger högre intäkter per passagerare jämfört med kryssningar
i Karribien och Medelhavet. Detta förklaras av att både Karribien och Medelhavet, framför allt Karribien, är mer mogna marknader. Kryssningsmarknaden i
Östersjön är däremot relativt ny, vilket innebär något lägre konkurrens med något lägre prispress. S.t Petersburg är enligt uppgift den destination som ger mest
kryssningsintäkter i världen på grund av antalet attraktiva sevärdheter på destinationen. S.t Petersburg och Baltikum upplevs som mycket exotiskt, vilket lockar
resenärer till Östersjön och möjligheten att besöka flera huvudstäder på en och
samma resa attraherar resenärerna.
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Aida och Prestige
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Samtliga rederier som har intervjuats bedömer att kryssningstrafiken kommer att
fortsätta att öka i Östersjön. De höga intäkterna i kombination med att Östersjön
är en mer politiskt och säkerhetsmässigt stabil region jämfört med vissa delar av
Medelhavet talar för en fortsatt uppgång. Stora rederier som Royal Carribbean
och Norwegian Cruise Lines fortsätter att investera i nya och större kryssningsfartyg. Efter cirka tio år fasas kryssningsfartyg ut från Karribien och används för
kryssningar i bl.a. Medelhavet och Östersjön, vilket talar för god kapacitet att öka
antalet fartyg och antalet anlöp framöver. Östersjökryssningar konkurrerar i huvudsak på samma marknad som kryssningar i Nordsjön med stopp längs Hollands, Belgiens, Frankrike och Englands kuster. Östersjön bedöms dock som en
betydligt starkare marknad framför allt på grund av möjligheten att besöka S:t
Petersburg, Tallinn och Riga och även de nordiska huvudstäderna. Ett mycket
stort rederi ingår i intervjuundersökningen - Norwegian Cruise Line. Detta rederi
har i dagsläget en kryssningsrutt i Östersjön och i denna rutt ingår inte Visby.
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Man har haft samma kryssningsutbud i 5-6 år. Den enda förändringen som skett
är att man numer utgår från Köpenhamn i stället för Dover. Bedömningen från
rederiet är att så länge man endast har ett fartyg i Östersjön kommer man inte att
ändra denna rutt. Rederiet vänder sig till en bred marknad. Man har i huvudsak
samma resmål år från år och väljer destinationer som är relativt välkända från
början. Att sälja in nya koncept kräver stora marknadsföringsinsatser och en
framförhållning om minst två år. Säsongerna för åren 2015 och 2016 är redan
beslutade. Vad som kan tala för att rederiet expanderar med andra destinationer
framöver är att man väljer att sätta in ett fartyg till i Östersjön. Rederiet bygger för
närvarande ut sin kapacitet och eftersom intäkterna per passagerare i Östersjön
är hög är det möjligt att man framöver vill pröva nya alternativ. Rederiet framhåller dock att på den marknad som man är verksam, tillsammans med andra stora
rederier som Carnival Cruise Line, Celebrity Cruises och Royal Carribean, sker
nästan inga förändringar år från år.

De stora investeringar i marknadsföring som krävs för att etablera nya rutter
avhåller dem vanligtvis från att pröva nya alternativ. Intervjupersonen framhåller
dock att Visby med stor sannolikhet är ett intressant resmål för andra rederier,
som exempelvis Holland American och Princess Cruises, med en mer exklusiv
och köpstark målgrupp. Östersjökryssningar lockar personer som är intresserade
av historia och kultur där medelåldern traditionellt varit 55 plus, men bedöms
framöver bli något yngre. Samtliga rederier framhåller att detta är Östersjöns
nuvarande huvudmålgrupp och att det inte kommer att förändras nämnvärt framöver.

26

En 8 dagars kryssning som utgår från Köpenhamn och gör stopp i Travemunde, S:t
Petersburg, Tallinn, Helsingfors och Stockholm.

Alla intervjuade rederier framhåller således att Visby är en attraktiv destination
med ett bra läge för anlöp av kryssningsfartyg i Östersjön. De rederier i intervjuundersökningen som har erfarenhet av att besöka Visby är eniga om att en
kryssningskaj definitivt kommer att öka antalet anlöp i hamnen.

De två rederier som har varit tvungna att låta fartyg ligga på redd utanför hamnen menar att detta har varit den avgörande faktorn till varför de har dragit ner
på kryssningstrafiken till Visby. Riskerna med att investera i en kryssningskaj
bedöms som små. Ett par intervjuade framhåller dock att läget på kajen är viktig
– den måste ligga skyddad från väder och vind.

Det rederi som inte tidigare besökt Visby menar att det också i framtiden ser
utmaningar med att sälja in mindre destinationer. Samtidigt anser de att en ökad
trafik i Östersjön tillsammans med en stärkt profilering av Gotland som kryssningsdestination, talar för att en kryssningskaj i Visby är en god investering.

4.1 Rederiernas syn på Gotland och en
kryssningskaj – summerande punkter
Utifrån rederiernas syn på Gotland kan det sammanfattningsvis konstateras:
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Rederier som idag anlöper Visby med fartyg som ligger vid nuvarande
kaj inte i någon större omfattning kommer att öka antalet stopp i Visby.



Rederier med fartyg som ligger på redden utanför hamnen, som tidigare
har besökt hamnen men som har dragit ner på antalet besök, kommer
att öka antalet stopp.



Visby anses ha ett bra geografiskt läge som kryssningsdestination och
Gotland är ett bra komplement till fartygens besök i huvudstäder/större
städer runt Östersjön.

5

HUR TÄNKER AKTÖRER PÅ GOTLAND
KRING EN KRYSSNINGSKAJ
I studien ”Att angöra en kaj eller passera en ö” har också ett flertal aktörer med
intressen i den gotländska kryssningsturismen intervjuats. Sweco har talat med
företrädare för hamnen i Visby, skeppsmäklare och därtill knutna organisationer,
företrädare för besöksnäringen på Gotland samt företrädare för handeln i Visby.
Samtliga dessa aktörer delar rederiernas syn att en kryssningskaj i Visby är den
största enskilda faktor som framöver påverkar kryssningsfartygen beslut om att
angöra eller passera Gotland.

Långa ledtider i kryssningsbranschen kräver snart
beslut om kryssningskaj
De intervjuade är dock bekymrade över att diskussionen kring att bygga en kaj
drar ut på tiden. Respondenterna reflekterar över att det för kryssningsbranschen
inte räcker med att det plötsligt finns en kaj i Visby. Rederierna lägger sina rutter
upp till två år i förväg och kryssningsbranschen uppfattas som en relativt konservativ bransch. Därför anser de intervjuade att det behövs beslut om att investera
i en kaj snarast, så att rederierna har vetskap om investeringen i en ny kaj, när
rutterna från år 2016 och framåt planläggs.
Respondenterna betonar det konkurrenskraftiga i ett internationellt perspektiv
med att bedriva verksamhet kopplat mot besöksnäring i en så politisk stabil och
säker makroregion som Östersjön utgör. De intervjuade menar vidare att det
Gotland har att erbjuda - i form av ett säreget landskap, rikt kulturarv och fascinerande historia – gör ön till en spännande och annorlunda del av kryssningspassagerarens resa. Därigenom anser de personer som intervjuats att Gotland
blir ett intressant alternativ för rederierna, att ta med i sina rutter.

Behovet av en stark kryssningsstrategi
Samtidigt som de tillfrågade aktörerna understryker betydelsen av en kryssningskaj på Gotland finns det bland aktörerna också en insikt i att en ny kaj
måste kompletteras med en utvecklad besöksnäring, restaurang och handel för
att kunna möta en växande kryssningsturism. Bland de intervjuade understryks
betydelsen av ett stärkt mottagande av kryssningsturister. Visby måste kunna
presentera ett rappt, modernt mottagande som signalerar vakenhet och modernitet. Det får inte råda någon tvekan om att butikerna har öppet när kryssningsfartygen anlöper, konstaterar några av respondenterna.

De intervjuade menar att Gotland och Visby aldrig kommer vara ett huvudmål för
rederierna men däremot ett kostnadseffektivt delmål vilket gör att kvaliteten på
vad ön har att erbjuda är viktigt. Gotland måste kunna visa upp att ön är en exportmogen destination. Kvaliteteten menar, några av respondenterna måste
synas redan i marknadsföringen av ön. Någon pekar på betydelsen av att ur ett
turistiskt perspektiv, paketera hela Gotland på ett bättre sätt. Vissa aktörer menar att ifall man bygger en kaj måste man göra det ordentligt. Flera kryssningsfartyg måste kunna ligga inne i Visby samtidigt. Å andra sidan pekar någon av de
intervjuade, att det finns en risk med alltför många passagerare som besöker
Gotland på en och samma gång. Det gäller att hitta balans mellan att kunna
erbjuda en exklusiv litenhet och ambitionen med att ta emot många passagerare
samtidigt.

En utmaning som respondenterna pekar på är att kryssningsfartygen ligger allt
kortare tider i hamn. Tidigare låg fartygen inne 8-10 timmar, framöver kommer
tiden bli betydligt kortare. Kortare tid försvårar möjligheten att göra bra arrangemang och bra destinationspaket. Mot bakgrund av bland annat de korta hamntiderna bedömer de intervjuade att många av de kryssningspassagerare som idag
kommer till Gotland inte åker på rundturer, utan istället själva går omkring i
Visby. Handeln, är därför enligt de tillfrågade, den bransch som förväntas öka
mest omsättningsmässigt då antalet kryssningsbesökare ökar.

Enligt flera av de intervjuade finns det utvecklingspotential i hur aktörer på Gotland kan bemöta ett ökat antal kryssningsturister. Inte minst anser respondenterna att det behövs en stärkt samverkan för att möta en utvecklad kryssningstrafik
mot Visby. En tanke som finns är att utveckla en ”Gotland Cruising Burea” som
säkerställer kvaliteteten i reklam, kontakter med externa parter m.m. Men innan
en sådan organisation kan sjösättas krävs beslut om att kajen kommer att bygggas. Ett beslut om byggstart av kryssningskajen behövs också för att nödvändiga
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utbildningar ska kunna genomföras. Idéer finns bland respondenterna att få till
stånd en universitetsutbildning på området, som kopplar an till den utbildning
som idag finns på gymnasiet.
Vissa av de intervjuade pekar dock på vikten av att påbörja ett strategiskt arbete
redan innan ett eventuellt beslut om en kaj är taget. Det är viktigt dessa att Gotland som destination kan presentera vad man vill och kan erbjuda på mässor
och internationella möten. Avgörande för att lyckas, är att destinationen har en
kryssningsstrategi som är gemensam för aktörerna på Gotland och att strategin
kontinuerligt kommuniceras internationellt.

Användningsområden för en kaj utöver kryssningar
De intervjuade på Gotland pekar på vikten av att se kryssningskajen som en del
av transportsystemet och samhällsbyggandet i Visby. Några av de intervjuade
understryker också de möjligheter som Visby hamn, totalt sett, får med en ny
kryssningskaj. En ny kaj för kryssningstrafiken lösgör ytor inne i hamnen vilket
underlättar hanteringen av att kunna ta emot fler fartyg. Bostäder och eventlokaler i direkt anslutning till kryssningskajen nämns bland de intervjuade som exempel på hur ett kajområde skulle kunna användas utöver själva kajfunktionen.
Kajen blir då ett viktigt inslag i stadsbyggnaden i Visby. Respondenterna pekar
på behovet av att till kryssningskajen koppla promenadstråk, mini-tåg och andra
kollektiva transporter av passagerare till de centrala delarna av Visby. Närheten
mellan hamnen i Visby där en kaj lokaliseras och stadskärnan i Visby är en konkurrensfaktor som bör beaktas, menar flera intervjuade. Det är också av betydelse att vid kryssningskajen tillhandahålla lokaler som besättningen på fartygen
kan använda. Lokaler med tillgång till internet är enligt de intervjuade mycket
efterfrågat bland personalen ombord på fartygen.

Finansieringen styr möjligheten att bygga en kryssningskaj
De intervjuade ger en helt igenom samstämmig bild att det enda som saknas för
att förverkliga en kryssningskaj i Visby är finansiering. På Gotland finns enligt
respondenterna inga motverkande krafter för en kaj. Däremot finns andra projekt som t e x idrottshallar som konkurrerar om den offentliga finansieringen. En
investering i en kryssningskaj i Visby välkomnas också bland de rederier och
branschorganisationer respektive experter Sweco intervjuat.

För att möjliggöra finansieringen av en kaj och manifestera betydelsen av en kaj
finns ett initiativ från privata aktörer som har en målsättning att själva delfinansi-

era kryssningskajen. Detta kräver dock finansiering även av offentliga medel
eller annan motpart. Modellen siktar på att näringslivet bidrar med 25 % av kostnaden för kryssningskajen som i modellen beräknas uppgå till omkring 200 miljoner kronor. Bland de aktörer som föreslår en sådan lösning menar att kajen är
den svänghjulseffekt Gotland behöver för en utveckling som leder mot vision och
mål vilket innebär förbättrade förutsättningar för den enskilda näringen. Modellen
bygger på att den delfinansiering som näringslivet bidrar med baseras på 500
andelar á 100 000 kronor. Näringslivet bidrar på så sätt med 5o miljoner kronor
till kryssningskajen.

Enligt modellen antas att återbetalningen till de privata investerarna sker efter 10
år när svänghjulseffekten bedöms fått fullt genomslag. 25 % av hamnavgifterna
betalas varje år ut till samtliga andelar. Att noteras bör att det i nuläget inte finns
några belägg för de 25 % av hamnavgifterna som diskuteras, eller hur en sådan
lösning i praktiken är tänkt att genomföras. Den modell som presenteras är därför inte definitiv utan kommer sannolikt att fortsatt behöva utvecklas om det blir
aktuellt. Däremot bör modellen ses som ett kraftigt positivt inspel till debatten om
en kryssningskaj från privata aktörer på Gotland.

5.1 Aktörer på Gotland kring en kryssningskaj – summerande punkter
Ovanstående avsnitt presenterar vad aktörer på Gotland tänker kring en kryssningskaj. Deras syn kan sammanfattas med:
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En kryssningskaj är den största enskilda faktor som framöver påverkar kryssningsfartygens beslut om att angöra eller passera Gotland.



I kryssningsbranschen är ledtiderna relativt långa. Därför viktigt att
ett beslut om en kryssningskaj prioriteras. Aktörer på Gotland behöver snarast kunna marknadsföra destinationen mot rederierna utifrån
de möjligheter en kaj skapar.



En kryssningskaj löser inte allt. Finns ett behov av en stärkt och gemensam strategi för kryssningsturismen på Gotland.



Infrastrukturen kring en kryssningskaj viktig. Kajen ger möjlighet till
nya perspektiv för stadsbyggnaden i Visby.



Finansieringsfrågan i nuläget det enda som hindrar förverkligandet
av en kryssningskaj byggs.

6

INTÄKTER FÖR GOTLAND AV EN KAJ FÖR
KRYSSNINGSFARTYG
Mellan 2000-2012 anlöpte 1 187 kryssningsfartyg Visby. Under antagande om
860 passagerare i snitt27 innebär det att kryssningsfartygen har genererat konsumtion på Gotland för omkring 295 miljoner kronor, ifall 360 kronor per passagerare används som riktmärke och antagandet om att 80 procent av kryssningspassagerarna går i land. Till detta kommer intäkter från hamnavgifter som totalt
under perioden beräknas ha uppgått till omkring 55 miljoner kronor28 och från
besättningens konsumtion på närmare 25 miljoner kronor.

Antalet årsarbetande inom turist- och besöksnäringen på Gotland uppgår enligt
TEM 2011 till 1 350 heltidstjänster. Omsättningen i de branscher29 som inkluderas av turist- och besöksnäringen på Gotland uppgår 2011 enligt samma undersökning till 1.4 miljarder kronor. Kryssningsomsättningens andel av den totala
omsättningen inom turist- och besöksnäringen uppgick enligt undersökningen år
2005 till 5 %, men har t o m år 2011 minskat till drygt 1 %. Allt större fartyg i
Östersjön kombinerat med svårigheten för dessa att angöra Visby slår således
igenom i kryssningsturismens bidrag till den totala omsättningen inom turist- och
besöksnäringen.

Antalet anlöp till Visby nådde under perioden 2000-2012 sin topp år 2005 med
150 anlöp vilket motsvarade 6 % av antalet anlöp i Östersjön. År 2012 är antalet
anlöp till Visby hamn nere i 62 stycken, motsvarande 2 %, av det totala antalet
anlöp i Östersjön. Ifall Gotland kunnat uppvisat samma tillväxttakt avseende
antal anlöp under perioden 2005-2012 som generellt för Östersjön skulle antalet
anlöp till Visby år 2012 legat på 169 anlöp istället för 62. Beräknat på ett
passagerarsnitt som motsvarar 860 resenärer30 och en konsumtionsbenägenhet

27

Fartygets storlek påverkar hamnavgiften. De största fartygen genererar 120 000 kronor i
hamnavgift. Beroende på att de kryssningsfartyg som idag anlöper Visby hamn är förhållandevis små har i intäkten 55 miljoner kronor, 2012 års hamnintäkter på i genomsnitt
45 000 kronor per fartyg används (Visby hamn).

29

Hotell, Stugby/Stuga/Camping, Fri camping/Vandrarhem/Grupplogi, Kryssningspassagerare, Gästhamn, Flygresenärer, Övrigt.
30
För att förenkla jämförelsen har det antagits att 100 procent av passagerarna landstiger
vid såväl 64- som 169 anlöp.

på 360 kronor innebär det en förlust i uteblivna intäkter på uppskattningsvis 46
miljoner kronor inkluderande intäkter från såväl passagerare som besättning.

När intäkterna från en ny kryssningskaj ska beräknas måste även tas i
beaktande att passagerarsnittet kommer öka eftersom Visby klarar ta emot
större fartyg. För Gotland innebär det vidare att mellan 90-100 procent av
passagerarna kan antas gå i land, istället för 60-70 procent idag, då många
fartyg ligger på redden. Också hamnintäkterna antas kunna öka i relation med
fartygens storlek, till omkring 120 000 kronor per fartyg.31

Tabell 5 illustrerar ett antal scenarior kring vad en ny kaj innebär för intäkterna
på Gotland utifrån ett antagande om 1 700 passagerare32 och olika nivåer på
konsumtionsbenägenheten.

Tabell 4: Intäkter (SEK) från ett ökat antal anlöp vid olika konsumtionsbenägenhet bland
passagerarna

Konsumtionsbenägenhet

62 anlöp

120 anlöp

260

27 milj.

53 milj.

150 anlöp

200 anlöp

66 milj.

88 milj.

360

38 milj.

465

49 milj.

73 milj.

92 milj.

122 milj.

95 milj.

119 milj.

158 milj.

Källa: Sweco

Bland aktörer Sweco intervjuat anses en ny kryssningskaj kunna generera omkring 150 anlöp till Visby. Målsättningen med en kryssningskaj innebär således
att Gotland tar sikte på den tidigare toppnoteringen från år 2005, som visade upp
just 150 anlöp. Utifrån intervjuerna sätts därför 150 anlöp som det centrala antagandet, även om det faktiska antalet anlöp med en kryssningskaj både kan bli
något högre alternativt något lägre.

Beroende på vilka antaganden kring konsumtionsbenägenhet som görs, skulle
den årliga intäkten för handel, restaurang m.m. på Gotland, med en kryssningskaj uppgå till mellan 66 miljoner och 119 miljoner kronor. Att jämföras med
den summa på mellan 11 miljoner och 16 miljoner kronor som kryssningstrafiken
idag antas generera.33

Med en kaj förväntas också hamnintäkterna öka från omkring 2.5 miljoner till 18
miljoner kronor per år, utifrån antagandet om höjda hamnintäkter från cirka
31

Uppskattningar gjorda av Visby hamn
Uppskattningar gjorda av Visby hamn
33
Dagens nivå baseras på antaganden om en konsumtionsnivå på mellan 260 kronor och
465 kronor, ett passagerarsnitt på 860 personer varav 80 % av passagerarna kliver i land
och att 64 fartyg anlöper Visby.
32
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45 000 kronor per fartyg till 120 000 kronor per fartyg. Tillkommer gör också
intäkter från besättningarnas ökade konsumtion. Från dagens nivåer på mellan
900 000- 1.5 miljoner kronor, till nivåer på mellan 4 miljoner- 7.5 miljoner kronor.

6.1 Intäkter för Gotland – summerande
punkter
Ovanstående avsnitt presenterar utifrån ett antal scenarion förväntade intäkter
för handel, restaurang, besöksnäring från ett ökat antal kryssningar till Visby.
Avsnittet kan övergripande sammanfattas med:


En kryssningskaj bedöms öka antalet anlöp till omkring 150 kryssningsfartyg
per år.



Andelen kryssningspassagerare bland de fartyg som går till Visby kan antas
öka med omkring 30 procent när fartygen inte längre behöver ligga på redden.



En kryssningskaj som klarar de stora kryssningsfartyg som idag seglar i
Östersjön bedöms i snitt per fartyg, öka antalet passagerare i Visby från 860
till 1 700 resenärer.



En grov uppskattning på de intäkter som en kryssningskaj i Visby kan generera till handel, restaurang, besöksarrangemang m.m., bedöms till omkring
90-130 miljoner kronor per år.
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BENCHMARK TALLINN
Tallinns hamn har ett utmärkt strategiskt läge vid Östersjöns viktigaste kryssningsrutter. Hamnen ligger bara en natts resa från både Stockholm och St. Petersburg. Tallinn gynnas som destination av St. Petersburg, som är en ny och för
närvarande den mest attraktiva destinationen i Östersjön. Den medeltida stadskärnan på gångavstånd från hamnen är den huvudsakliga attraktionen för kryssningsfartygens vanligen dagslånga besök (klockan 9–klockan 17).
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Tallinns hamn har för närvarande sex kryssningskajer med kapacitet att ta emot
fartyg på upp till 320 meters längd. Kajerna (se kartan nedan) är lokaliserade i ett
särskilt avskilt område för kryssningsfartyg, som innehåller diverse turistservice
(souvenir affärer, taxi och coach service, lokala resebyråer etc.). Hamnen har
hyrt ut detta område till en operatör, men har fortsatt kontroll över området och
tillsyn över de företag som erbjuder sin service inom området, för att säkra serviceutbudets kvalitet och standard, samt säkerheten i området.
Figur 16: Tallinns hamn

Not: Panorama over Tallinns hamn. Kryssningsfartyg kan angöra kajerna 1, 14-17 samt 24. Kaj
25 beräknas stå färdig år 2014.
Referens: Tallinns hamn
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Aktörer som intervjuats I Tallinn är företrädare för hamnen, turiststyrelsen, Rese och
turistföreningen, samt researrangörer.
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För att kunna ta emot det ökande antalet kryssningsturister (f n cirka 480 000 per
år) har hamnen påbörjat utbyggnad med ytterligare en kryssningspir i anslutning
35
till den s.k. Gamla Hamnen . Den omfattar en investering på cirka 10 miljoner

Euro och kommer att öka hamnens kapacitet till totalt sju kryssningskajer och
fyra samtidigt angjorda skepp längre än 250 meter. Enligt planerna kommer den
nya kryssningspiren att vara färdigställda till säsongen 2014. Den nya piren
kommer att klara skepp upp till 340 meters längd, 42 meters bredd och 9 meters
djupgående. Pirens två nya kajplatser kommer att ha som huvudändamål att
serva kryssningsfartyg, men de kommer också att kunna användas av privata
(lyx-) jakter eller passagerartrafik. Byggandet av den nya kryssningspiren ingår i
en större utvecklingsplan för hela den gamla hamnen, med syfte att koppla
stadskärnan närmare hamnen och vattnet.

Kryssningstrafiken mot Tallinn har ökat avsevärt under de senaste tio åren – från
175 besök år 2001 till 331 år 2013 – där antalet besökande passagerare ökat
med 14 % sedan år 2006. Idag besöks Tallinn av 450 000 besökare per år. År
2012 slogs ett nytt dagsrekord med 6 samtidigt besökande fartyg med totalt
10 169 passagerare och besättningsmedlemmar. Bland de mest frekventa
kryssningsoperatörerna märks bl. a Aida Cruises, MSC, Royal Carribbean, Costa
Croicere, Norwegian Cruise Line och Princess Cruises.

Majoriteten av kryssningspassagerna år 2013 kom från Storbritannien (59 %),
Tyskland (15 %), USA (12 %) och Kanada (3 %), vilket ger en bra bild av den
rådande marknaden. Passagerarnas medelålder var år 2012 61 år och 54 % av
alla passagerare var 65 eller äldre. I genomsnitt bedöms hälften av alla passagerare gå i land och av de som svarade på den passagerarundersökning som genomfördes i Tallinn år 2012 gick 97 % i land.

Kryssningsbesökarens konsumtion i Tallinn
Enligt den ovan nämnda undersökningen spenderar en kryssningsturist i Tallinn
cirka 57 Euro per dag (motsvarande c:a 500 SEK, med rådande valutakurs september 2013), vilket motsvarar en sammanlagd turisminkomst för staden på 51
miljoner Euro per år (c:a 445 miljoner SEK). Kryssningsbesökarens utgifter fördelade sig enligt undersökningen huvudsakligen på; 36
 Rundturer och guidning (26.71 Euro)
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Tallinns hamn har ytterligare ett antal hamnar I anslutning till Tallinn.
Genomsnittet för kryssningsbesökare i Europa är 53,13 Euro. Undersökningen, som
genomfördes i juni-september 2012 bland kryssningspassagerare och besättningar i Tallinns hamn. Siffrorna är hämtade och verifierade av två oberoende källor, EAS och Tallinns
Hamn.
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 Lokalt hantverk och souvenirer (11.59 Euro)
 Kläder (5.83 Euro)
 Mat och dryck (4.81 Euro)

Den bedömda sysselsättningseffekten uppgår till 365 årsarbeten. Den största,
direkta ekonomiska effekten uppstår inom handels- och transportsektorerna men
mer indirekta effekter uppstår även i flera andra sektorer, som tillverkning, bank
och finans etc.

Även om man inte kan dra alltför långtgående slutsatser av den gjorda undersökningen från 2012 och de intervjuades kompletterande information, så torde
ändå siffrorna ha en generell tillämpning på kryssningsturisters köpmönster. Det
bör dock påpekas att varje kryssningsdestination är unik avseende det utbud
som erbjuds och vad som lockar den tillfällige besökaren.

Varför välja Tallinn?
Förutom utvecklingen av hamnens infrastruktur så har Tallinns Hamn sedan år
1999 varit aktivt involverad i utvecklingen av kryssningsturismen och olika marknadsföringsinsatser. Hamnen har t ex deltagit i större internationella kryssningsmässor i Hamburg och Miami och hamnen arbetar dessutom i nära samarbete
med Enterprise Estonia, Tallinns stads näringslivsavdelning och Estonian Travel
and Tourism Association för att utveckla destinationen.

Genomförda intervjuer med ovanstående organisationer m fl. aktörer ger en bra
bild av utvecklingen och dagsläget inom kryssningsturismen i Tallinn. Det bör
redan i detta sammanhang noteras att samtliga intervjuade understryker att
Tallinn inte betraktar sig som en oberoende kryssningsdestination utan som en
del av kryssningsdestinationen Östersjön.

På grund av den relativt instabila politiska situationen i Medelhavsområdet har
Östersjöregionen blivit en alltmer attraktiv kryssningsdestination, vilket också har
avspeglat sig i utvecklingen av kryssningsturismen i Tallinn och Estland. Som en
relativt ny och ”oupptäckt” kryssningsregion, innehåller regionen dessutom destinationer som har varit helt avstängda i årtionden – St. Petersburg i Ryssland.
Därtill ska läggas att den ekonomiska krisen har bidragit till att kryssningsoperatörerna letar efter mer prisvärda rutter och destinationer. Hamnar och städer i
regionen har samtidigt blivit allt mer medvetna om turismens betydelse för den
lokala ekonomin, liksom betydelsen av att utveckla såväl sin infrastruktur som sin
kompetens för att kunna vara konkurrenskraftiga.
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De viktigaste skälen för den positiva utvecklingen av Tallinn som kryssningsdestination är enligt de intervjuade:


Det strategiska läget i Östersjöregionen (på vägen mot St. Petersburg,
”rätt” avstånd från både Stockholm och St. Petersburg),



Tallinn är en ny och ”exotisk destination”



God kapacitet och lämplig infrastruktur i hamnen



Närheten och en stor variation i utbudet på land (en kort promenad från
Tallinns medeltida stadskärna, bra paketerade rundturer, museer, underhållning etc.)



Möjligheten att stanna i land en hel dag, vilket ger kryssningsbesökaren
utrymme för både organiserad sightseeing och egen tid



En välutvecklad kunskap och kompetens kring turism och turismutveckling, både i hamnen och i staden, där man dessutom samarbetar intensivt kring marknadsföringen av Tallinn som kryssningsdestination.

Antalet kryssningsbesök i Tallinn har ökat rejält sedan Estland blev medlem i EU
(2004). En ny trend kan också skönjas i staden med fler s.k. ”turnarounds” (har
pågått i cirka två år). Detta bidrar till att öka stadens status som kryssningsdestination. ”Turnarounds” ställer särskilda krav på gott samarbete mellan flygplatsen
och hamnen och även om det inte handlar om stora mängder besökare totalt så
bidrar ”turnarounds” till att skapa en vidare, positiv ekonomisk effekt av kryssningstrafiken.

Det verkar också vara så att byggandet av den senaste piren innebar en viktig
kapacitetsökning ”just in time”, som påverkat hamnens attraktivitet, dvs. att detta
skedde i direkt anslutning till Estlands medlemskap i EU, något som ytterligare
bidrog till framgången.

Under de senaste åren har det skett en liten förändring av kryssningsbesökarnas
profil – från att ha varit nästan enbart äldre (55+) så börjar allt fler yngre att göra
kryssningar – en generation som generellt är mer öppen för nya marknader och
mer ”äventyrslysten”. Medan kryssningsresenären som besöker St. Petersburg
eller Köpenhamn i stort sett vet vad som väntar honom/henne så upplever
många att Tallinn erbjuder en positiv överraskning, som ofta överträffar besökarens förväntningar. De passagerarundersökningar som genomförs varje år pekar
på att en ovanligt hög andel (95 %) av besökarna var nöjda med invånarnas
bemötande, servicenivån, sina besök på historiska platser och museer, mottagandeorganisationen och erbjudna rundturer.
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Cruise passenger and crew surveys, 2012, Port of Tallinn

Tallinn och Estland betraktar inte kryssningsturisten enbart som en kortvarig
(dags-)besökare utan som en värdefull ambassadör för staden och landet –
någon som kan sprida ett positivt budskap om Estland och gärna vill komma
tillbaka för ett längre besök. Enligt en undersökning som gjordes år 2009 hade
många de som gjorde en längre vistelse i Estland gjort sitt resval pga. positiv
feedback från vänner som varit på kryssning till Tallinn. Enligt 2012 års passagerarundersökning svarade 22 % av besökarna att de troligen skulle återkomma för
en längre vistelse inom tre år.

Tallinns hamn, Enterprise Estonia, Tallinns stad (näringslivsavdelningen) och
Estonian Travel and Tourism Association har ett nära samarbete för att utveckla
Tallinns hamn som kryssningsdestination. De har etablerat ett gemensamt nätverk där de bl. a i form av rundabordsmöten och konferenser utbyter information
och planerar för innevarande och kommande kryssningssäsonger med målet att
ytterligare förbättra infrastrukturen och servicenivån.

Ösel
Erfarenheterna från kryssningshamnen på Ösel (invigd i maj 2006 och hittills 5–6
kryssningsbesök per år)38 visar att det är betydligt svårare att sälja in en destination som saknar utbud och aktiviteter i hamnområdet eller dess omedelbara närhet. Tiden i land (på Ösel normalt cirka fyra timmar) har visat sig vara för kort –
restiden till närmaste stad, Kuressaare, är nästan två timmar och det saknas helt
andra attraktioner på vägen dit. Erfarenheterna från Ösel pekar också på betydelsen av ett nära samarbete lokalt för att utveckla destinationen, ett samarbete
där olika aktörer gemensamt behöver utveckla såväl attraktioner och aktiviteter
som grundläggande infrastruktur för turismen. Även om Tallinns hamn (som
också äger hamnen på Ösel) har försökt att använda en ”två hamnar till priset av
en”-strategi i sina ansträngningar att sälja in Ösel så har man hittills inte lyckats
så bra. För närvarande ser det ut som huvuddelen av kryssningsturisterna är
orienterade mot kultur och underhållning – något som gör att större städer har en
klar fördel som destinationer.

Satsningen på Ösel ingick som en komponent i den regionala utvecklingsplanen
för ön, där förbättrade kommunikationer var utgångspunkten. Totalt omfattade
satsningen (2006) 100 miljoner estniska kronor (cirka 60 miljoner SEK). För
närvarande och mot bakgrund av den låga beläggningen lyfts, precis på samma
sätt som när hamnen byggdes, åter i den offentliga debatten frågor kring varför
denna investering egentligen gjordes just här. Det hävdas bl. a att det egentligen
låg helt andra intressen bakom satsningen, nämligen att få till stånd en lämplig
38

Under år 2012 angjorde 3 kryssningsfartyg hamnen på Ösel.
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utskeppningshamn för träråvara mm. från Ösels norra kust med stöd av EUmedel. Hamnen ligger nämligen i ett miljömässigt känsligt område, där en konventionell utskeppningshamn troligen inte fått erforderliga miljötillstånd. Dessa
misstankar har stärkts när enskilda affärsintressen inom skogsnäringen nu vill
förändra tillstånden för hamnen för att medge just sådan användning.

Kryssningsturismen utvecklas snabbt, vilket de destinationer som planerar för en
utveckling av detta besökssegment måste ta hänsyn till. De intervjuade i Tallinn
understryker att för att vara attraktiv och lyckosam måste en destination ha beslutsprocesser som är både flexibla och snabba. Medan man för några år sedan
kunde klara sig med planer som gjordes ur ett treårsperspektiv så krävs idag ett
1–2 årigt perspektiv. Både hamnen och andra inblandade aktörer (staden, turistbyråer etc.) behöver alltså vara mer flexibla och snabbt ha möjlighet att erbjuda
nya paket och tjänster för att möta nya efterfrågemönster och bibehålla sin konkurrenskraft. Lägg därtill att förutsättningarna snabbt kan förändras genom nationella bestämmelser eller EU-regler, som direkt eller indirekt påverkar kryssningsturismen och prisbilden. De nya miljöavgifter som kommer att införas för
fartygstrafik i Östersjön fr. o m år 2015 (svaveldirektivet) kommer med stor sannolikhet att påverka kryssningstrafiken och dess utveckling både i Östersjöregionen som helhet och i Tallinn som destination.
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BETYDELSEN AV EN
KRYSSNINGSKAJ –
SAMMANFATTANDE
SLUTSATSER
Antal passagerare och anlöp till hamnar i Östersjön har uppvisat stark tillväxt
under 2000-talet. Bedömningen från aktörer i branschen är att tillväxten kommer
vara fortsatt god, om än på något lägre nivåer.

Ett fortsatt intresse för Östersjön beror sannolikt hur väl de största kryssningshamnarna fortsätter att betraktas som attraktiva i ett internationellt perspektiv. De
är genom intresset för de stora städerna som besökare lockas att kryssa i Östersjön.

Gotland har utifrån de stora städerna som motorer en fantastisk möjlighet som
kryssningsdestination. Ön ligger centralt i regionen och rutterna mellan de stora
hamnstäderna passerar Gotland hundratals gånger varje säsong. Gotland kan
också med sitt delvis skilda utbud av sevärdheter och miljöer hävda sig väl som
ett positivt komplement i en kryssningsupplevelse, som i övrigt baseras på besök
i Östersjöns större städer.

Trots Gotlands position, mitt i kryssningsstråken, har intresset för destinationen
minskat under senare delen av 2000-talet. Orsaken är att kryssningsfartygen
blivit större och Visby saknar möjlighet för dessa att angöra hamnen. Alternativet
att lägga sig på redden utanför staden upplevs av rederierna som osäkert. Väder
och vind har dessutom vid upprepade tillfällen hindrat passagerare, att via småbåtar från fartygen ta sig i land i Visby. Osäkerheten i att kunna landstiga Gotland har fått rederierna att välja bort destinationen från sina rutter.

Rederier och aktörer inom kryssningsbranschen, understryker ett behov av en
kryssningskaj, för att Gotland ska anses stabil som destination. Rederier med
fartyg som idag ligger på redden utanför hamnen och dem som tidigare besökt
hamnen men som har dragit ner på antalet besök, bedömer att antalet stopp
skulle öka om det fanns en kryssningskaj.
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En kryssningskaj kommer inte att lösa allt vad det avser att stärka Gotland som
en attraktiv kryssningsdestination. Viktigt är också en välfungerande samverkan
mellan organisationer på Gotland som kommunicerar en stark och gemensam
kryssningsstrategi. Kryssningskajen bör däremot ses som den enskilt viktigaste
faktorn som påverkar rederiernas framtida beslut om att angöra eller passera
Visby. För det fortsatta arbetet med att utveckla Gotland som kryssningsdestination är det av betydelse att beslut om en kryssningskaj tas omgående. Då rederierna har långa ledtider, då det gäller beslut om rutter, krävs att marknadsföringen av Gotland med de nya förutsättningar som en kryssningskaj medför, kan
påbörjas snarast.

Tallinns hamn är ett gott exempel på vad en offensiv satsning på kryssningsinfrastruktur kan innebära. Exemplet Tallinn visar också att investeringar i kryssningsinfrastruktur bör följas upp med god samverkan mellan aktörer i staden,
kring kryssningsstrategiska frågor, samt att en kryssningskaj tydligt bör inkluderas som en del i stadsbyggnadsprocessen.

Det finns all anledning för Gotland att se en kryssningskaj, kompletterat med en
strategi för att möta kryssningsbranschen, som en möjlighet att stärka rollen som
destination i Östersjön. En ny kaj bedöms inte enbart möjliggöra för kryssningsfartyg att faktiskt angöra Visby – i stället för att passera Gotland. En ny kaj ger
också möjlighet att välkomna fler passagerare till ön, då möjligheten finns att ta
emot större fartyg.

Att skatta hur många fler fartyg, passagerare och intäkter för handel, restaurang,
besöksarrangemang m.m. som en kryssningskaj genererar är vanskligt då det
beror av en rad olika faktorer. En bedömning gör dock gällande att en kryssningskaj skulle kunna öka antalet anlöp till omkring 150 stycken per år med ett
passagerarsnitt på cirka 1 700 resenärer per fartyg. Intäkter till handel, restaurang, besöksarrangemang etc. skulle utifrån dessa bedömningar generera intäkter på mellan 90 och 130 miljoner kronor per år.

Det faktum att Gotland trots sitt strategiska läge, under de senaste åren minskat i
antal anlöp, i ett kryssningshav som i övrigt speglar en stark tillväxt, indikerar ett
behov av åtgärder som kan motverka den negativa trenden. Bland de resultat
som presenteras i denna studie tyder allt på att en investering i en kryssningskaj
är en helt avgörande faktor för hur väl Gotland kan framhävda sig som kryssningsdestination i framtidens Östersjön.

INTERVJUADE AKTÖRER – BILAGA 1
AB Carl E Ekman
AIDA
Birka Cruises
Copenhagen Malmö Port
Cruise Baltic
Enterprise Estonia
Estonian Travel and Tourism Association
Estravel Baltcoming
Gotland Excursion
Gotlands Guide- & Kryssningsservice
Norwegian Cruise Line
Port of Tallinn
Prestige
Region Gotland
Resia
Turistbyrån Gotland
Viking Line
Visby centrum
Visby hamn
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