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Handelsflottan
2020, oktober

I oktober 2020 hörde 678 fartyg till den egentliga
handelsflottan
Till Finlands handelsflotta hörde i oktober 2020 totalt 1 239 fartyg. Till den egentliga handelsflottan
hörde 678 fartyg och till småfartygen 286 fartyg. Antalet pråmar och övriga fartyg utan
framdrivningsmaskineri uppgick till totalt 275 fartyg. I handelsfartygsförteckningen, där man i
huvudsak kan ange fartyg i utrikesfart, fanns i oktober 2020 totalt 113 fartyg. Bruttodräktigheten
för hela den registrerade handelsflottan var 1 862 324, varav den egentliga handelsflottans andel
av bruttodräktigheten uppgick till 1 728 792. Fartygen i handelsfartygsförteckningen hade en
andel på 1 564 966.
Fartygen i den egentliga handelsflottan och i
handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 31.10.2020

De flesta fartygen som hörde till den egentliga handelsflottan var passagerarfartyg och näst flest specialfartyg
och övriga fartyg. Totalt 194 var passagerarfartyg, 176 specialfartyg och 100 övriga fartyg. Sett till
bruttodräktighet var den största klassen roro-passagerarfartyg. De näst största klasserna var roro-lastfartyg
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Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.

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 31.10.2020
Fartygstyp

Antal Bruttodräktighet Nettodräktighet

Den egentliga handelsflottan totalt

678

1 728 792

711 376

Passagerarfartyg

194

22 930

9 335

Roro-passagerarfartyg

54

603 936

283 965

Roro-lastfartyg

44

511 702

154 069

Bulkfartyg

10

106 356

52 507

Övriga torrlastfartyg

90

220 509

94 259

Tankfartyg

10

182 031

91 645

Specialfartyg

176

67 431

21 018

Övriga fartyg

100

13 897

4 578

Största delen av de fartyg som ingår i förteckningen över handelsflottan var övriga torrlastfartyg,
roro-lastfartyg och specialfartyg. Antalet övriga torrlastfartyg uppgick till 35, 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 nio jämfört med situationen vid årsskiftet.
Antalet övriga torrlastfartyg hade minskat med fyra fartyg. Antalet passagerarfartyg var tre färre och
antalet övriga fartyg var två färre. Antalet roro-passagerarfartyg och specialfartyg var ett färre. Antalet
roro-lastfartyg var två fler.
Antalet småfartyg hade ökat med två fartyg och antalet pråmar och andra fartyg utan framdrivningsmaskineri
blev oförändrat jämfört med situationen vid årsskiftet. Antalet fartyg i förteckningen över handelsflottan
blev oförändrat i oktober 2020.
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