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”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 byggprojekt 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
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Uppdrag till Trafikverket
Insatsområde Insats Uppdrag (namn) Tid

Nationellt 
godstransportråd

Etablera och förvalta rådet Uppdrag att inrätta ett kansli som kan bistå det 
nationella godstransportrådet

2018-2022

Samordning och 
samarbete för ökad 
intermodalitet

En nationell samordnare för ökad inrikes 
sjöfart och närsjöfart ska utses

Uppdrag att inrätta en nationell samordnare 
för inrikes sjöfart och närsjöfart

2018-2024

Satsning på intermodalitet med fokus på 
järnväg

Uppdrag att intensifiera arbetet med att främja 
intermodala järnvägstransporter

2019-2021

Åtgärder för fler godstransporter på järnväg 
och med fartyg kartläggs

Uppdrag att verka för bättre förutsättningar 
för godstransporter på järnväg och med fartyg

2019-09-19

Transporteffektivitet Längre och tyngre fordon Uppdrag att analysera om och var längre lastbilar bör 
tillåtas på det svenska vägnätet

2019-03-31

Öppna data för ökad fyllnadsgrad Uppdrag att utarbeta förslag om horisontella 
samarbeten och öppna data för ökad fyllnadsgrad

2018-2029

Tydliga regler och 
stärkt svensk 
transportnäring

Säkra uppställningsplatser Uppdrag att göra en översyn med anledning 
av bristen på säkra uppställningsplatser för 
yrkestrafiken längs större vägar

2018-2029
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Insats  Uppdrag (namn) Tid 

Boverket Uppdrag att kartlägga och analysera godstransporter i 
den fysiska planeringen 

2020-02-15 

Trafikanalys Uppdrag att analysera hur intermodala 
godstransporter kan främjas  

2019-03-01 

Trafikanalys Uppdrag att följa upp och utvärdera arbetet med att 
genomföra den nationella godstransportstrategin 

2020-12-31 

Trafikanalys Uppdrag att analysera hur introduktionen av tunga 
fordon med låga utsläpp kan främjas 

2019-03-01 

Transportstyrelsen Uppdrag att ta fram underlag om obemannade 
luftfartyg s.k. drönare 

2019-06-30 

Transportstyrelsen Uppdrag att utreda säkerhetshöjande åtgärder för 
korta dragbilar 

2020-06-01 

 

Uppdrag till andra myndigheter
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Det är inte frågan om gods ska flyttas till 
sjöfart det är en 

fråga om att flytta gods!
Frågan är: hur.
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Nationell samordnare en långsiktig satsning

1) Utarbeta och bidra till att verkställa en handlingsplan som främjar 
inrikes sjöfart och närsjöfart, som också främjar energieffektiva 
lösningar med låga utsläpp. (190531) 

2) Initiera och främja samverkan mellan berörda aktörer.
3) Ha en kunskapsspridande funktion.
4) Analysera hur torrhamnar och omlastningskajer för sjöfart på inre 

vattenvägar kan utvecklas för att bidra till ökad sjöfart. (191231)
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Inriktning
ü Ta fast på redan framtagna rapporter och rekommendationer
ü Gemensamt ägarskap
ü Analysera hinder likväl som möjliggörare
ü Satsa på lågt hängande frukter
ü Engagera regioner och kommuner
ü En egen handlingsplan för inre vattenvägar
ü Våga prova! 
ü Halvtidskonferens 2021
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Inrikes sjöfart och närsjöfart – prognoser
+ 64 % 2012-2040 -
transportarbete
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Inrikes sjöfart och närsjöfart – prognoser
+ 64 % 2012-2040 -
transportarbete
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Hur ser det ut i Sverige?
ü 30 % väg till 

jvg/sjö föras 2030,
ü 50 % till 2050.  
EU White Paper 2011
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Nära hälften av det inrikes 
vägtransportarbetet kan flyttas över

Bland utrikes vägtransporter är 
potentialen ännu större

Källa: Rapport om breddad 
ekobonus - Trafikanalys

GODSET FINNS!
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Transportköparna är på gång!
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Hamnar och rederier är med!
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Inrikes sjöfart och närsjöfart – utsläpp

Från 2-3 % av 
utsläppen och väg 94 
% till 93 %
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Inrikes sjöfart och närsjöfart – utsläpp
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Tre bästa skälen!

Energieffektivt

Överkapacitet

71 % bor mindre än 
5 mil från en kust
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31 maj

Handlingsplan för att stärka inrikes sjöfart och 
närsjöfart

INLÄMNAS 31 MAJ


