
Handelsflottan
2020, juli

I juli 2020 hörde 679 fartyg till den egentliga handelsflottan
Till Finlands handelsflotta hörde i juli 2020 totalt 1 240 fartyg. Till den egentliga handelsflottan
hörde 679 fartyg och till småfartygen 287 fartyg. Antalet pråmar och övriga fartyg utan
framdrivningsmaskineri uppgick till totalt 274 fartyg. I handelsfartygsförteckningen, där man i
huvudsak kan ange fartyg i utrikesfart, fanns i juli 2020 totalt 114 fartyg. Bruttodräktigheten för
hela den registrerade handelsflottan var 1 867 331, varav den egentliga handelsflottans andel
av bruttodräktigheten uppgick till 1 733 889. Fartygen i handelsfartygsförteckningen hade en
andel på 1 575 018.

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i
handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 31.7.2020

De flesta fartygen som hörde till den egentliga handelsflottan var passagerarfartyg och näst flest specialfartyg
och övriga fartyg. Totalt 195 var passagerarfartyg, 175 specialfartyg och 101 övriga fartyg. Sett till
bruttodräktighet var den största klassen roro-passagerarfartyg. De näst största klasserna var roro-lastfartyg
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och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för roro-passagerarfartyg och roro-lastfartyg var mer än
hälften av den hela egentliga handelsflottans dräktighet.

Tabell 1. Den egentliga handelsflottan 31.7.2020

NettodräktighetBruttodräktighetAntalFartygstyp

714 1391 733 889679Den egentliga handelsflottan totalt

9 36122 991195Passagerarfartyg

283 897603 71153Roro-passagerarfartyg

154 069511 70244Roro-lastfartyg

52 507106 35610Bulkfartyg

96 922225 56191Övriga torrlastfartyg

91 645182 03110Tankfartyg

21 00167 377175Specialfartyg

4 73714 160101Övriga fartyg

Största delen av de fartyg som ingår i förteckningen över handelsflottan var övriga torrlastfartyg,
roro-lastfartyg och specialfartyg. Antalet övriga torrlastfartyg uppgick till 36, roro-lastfartyg till 29 och
specialfartyg till 21. Enligt bruttodräktighet var den största klassen roro-passagerarfartyg, roro-lastfartyg
och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för roro-passagerarfartyg och roro-lastfartyg var två tredjedelar
av volymen för den hela egentliga handelsflottan.

Antalet fartyg i den egentliga handelsflottan hade minskat med åtta jämfört med situationen vid årsskiftet.
Antalet övriga torrlastfartyg hade minskat med tre fartyg. Antalet passagerarfartyg, roro-passagerarfartyg
och specialfartyg var två färre. Antalet övriga fartyg var ett färre. Antalet roro-lastfartyg var två fler.
Antalet småfartyg hade ökat med tre fartyg och antalet pråmar och andra fartyg utan framdrivningsmaskineri
hade minskat med ett fartyg. Antalet fartyg i förteckningen över handelsflottan minskade med ett fartyg
i juli 2020.
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