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• Stärka näringslivets 
konkurrenskraft

• Transporteffektivitet

• Främja överflyttning av gods till 
sjöfart och järnväg



”Inrikes sjöfart och närsjöfart har potential att avlasta väginfrastrukturen, minska 
andelen kortväga lastbilstransporter och därmed minska trängseln på vägarna och 
utsläppen av klimat- och luftföroreningar. Det gäller bland annat vid större byg g projekt 
runt och i storstäderna. En stor potential finns i närsjöfartslösningar baserade på slingor 
som knyter ihop svenska inlands- och kusthamnar med andra europeiska hamnar. 
Regeringen bedömer att det krävs en flerårig satsning på samordning för att ta tillvara 
sjöfartens potential.”

Regeringens godsstrategi
dnr N2018/03939/TS

Inrikes sjöfart och närsjöfart – politiska 
ambitioner



Varför sjöfart?
Överkapacitet i våra 
hamnar och farleder

Energieffektivt 1/5

Trängsel



Inrikes sjöfart och närsjöfart – prognoser

+ 64 % 2012-2040 -
transportarbete



“As a matter of priority, a 
substantial part of the 
75% of inland freight 
carried today by road 
should shift onto rail and 
inland waterways.”
EU Green Deal
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Kommuner och regioners



Många ställer ofta olika krav

Målsättningar, 
Market Based
Instruments,
Energieffektivet

KlimatlagenMålsättningar, ETS, 
Fuel EU Maritime, 
Energieffektivitet

Lämnar till IMO att 
ta fram åtgärder 
för hur sjöfarten 
ska bidrag till mål i 
avtalet.
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ALTERNATIVA BRÄNSLEN



ENERGIEFFEKTIVTET FÅR INTE GLÖMMAS BORT



Elektrifieringskommissionen

• Undersöka behoven av och möjligheten 
till elektrifiering via vätgasdrift för 
transporter där statisk- eller dynamisk 
laddning av el inte är tekniskt eller 
ekonomiskt möjligt. Vissa tågsträckor 
och sjöfart kan vara sådana exempel.
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• Kartlägga och identifiera 
utvecklingsområden för hur en ökad 
elektrifiering av sjöfarten kan 
påskyndas, inklusive behovet av 
utbyggnad av infrastruktur för 
laddning eller tankning av vätgas vid 
hamnar för att påskynda en 
övergång till helt eller delvis eldrivna 
fartyg.

Åtgärder kopplade till viktiga godsstråk samt åtgärder som främjar 
samordnade godstransporter, intermodalitet och överflyttning till 

järnväg och sjöfart bör prioriteras.
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Utvidgning 
av inre 
vattenvägar

•Zon 1: Den 
signifikanta våghöjden 
uppgår till högst 2,0 
meter.
•Zon 2: Den 
signifikanta våghöjden 
uppgår till högst 1,2 
meter.
•Zon 3: Den 
signifikanta våghöjden 
uppgår till högst 0,6 
meter.
•Zon 4: Vindvågor 
förekommer inte.



Inlandssjöfart – nu händer det

Ett EU-klassat IVV-fartyg med 
kapacitet för 208 TEU (20-
fotscontainers) kommer att 
sättas i trafik med två avgångar 
i veckan. Detta kommer avlasta 
det kraftigt överbelastade 
vägnätet i regionen med över 
1000 lastbilar per veckan vilket 
innebär färre olyckor på 
vägarna och dessutom 
betydligt lägre CO2 utsläpp.
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