
Handelsflottan
2021, oktober

I oktober 2021 hörde 672 fartyg till den egentliga
handelsflottan
Till Finlands handelsflotta hörde i oktober 2021 totalt 1 236 fartyg. Till den egentliga handelsflottan
hörde 672 fartyg och till småfartygen 282 fartyg. Antalet pråmar och övriga fartyg utan
framdrivningsmaskineri uppgick till totalt 282 fartyg. I handelsfartygsförteckningen, där man i
huvudsak kan ange fartyg i utrikesfart, fanns i oktober 2021 totalt 108 fartyg. Bruttodräktigheten
för hela den registrerade handelsflottan var 1 812 126, varav den egentliga handelsflottans andel
av bruttodräktigheten uppgick till 1 688 732. Fartygen i handelsfartygsförteckningen hade en
andel på 1 522 465.

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i
handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 31.10.2021

De flesta fartygen som hörde till den egentliga handelsflottan var passagerarfartyg och näst flest specialfartyg
och övriga fartyg. Totalt 192 var passagerarfartyg, 179 specialfartyg och 97 övriga fartyg. Sett till
bruttodräktighet var den största klassen ro-ro-passagerarfartyg. De näst största klasserna var ro-ro-lastfartyg
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och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för ro-ro-passagerarfartyg och ro-ro-lastfartyg var mer än
hälften av den hela egentliga handelsflottans dräktighet.

Tabell 1. Den egentliga handelsflottan 31.10.2021

NettodräktighetBruttodräktighetAntalFartygstyp

665 5391 688 732672Den egentliga handelsflottan totalt

9 18322 543192Passagerarfartyg

239 160573 05953Ro-ro-passagerarfartyg

147 702490 47843Ro-ro-lastfartyg

52 507106 35610Bulkfartyg

97 647227 56589Övriga torrlastfartyg

89 808177 8229Tankfartyg

25 42778 308179Specialfartyg

4 10512 60197Övriga fartyg

Största delen av de fartyg som ingår i förteckningen över handelsflottan var övriga torrlastfartyg,
ro-ro-lastfartyg och specialfartyg. Antalet övriga torrlastfartyg uppgick till 37, ro-ro-lastfartyg till 28 och
specialfartyg till 17. Enligt bruttodräktighet var den största klassen ro-ro-passagerarfartyg, ro-ro-lastfartyg
och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för ro-ro-passagerarfartyg och ro-ro-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 passagerarfartyg var fyra färre. Antalet ro-ro-passagerarfartyg, ro-ro-lastfartyg, övriga torrlastfartyg
och tankfartyg var alla ett färre. Antalet specialfartyg hade ökat med tre och antalet övriga fartyg hade
minskat med tre. Antalet småfartyg hade minskat med tre jämfört med situationen vid årsskiftet. Antalet
pråmar och andra fartyg utan framdrivningsmaskineri hade ökat med fyra jämfört med situationen vid
årsskiftet. Antalet fartyg i förteckningen över handelsflottan var ett mer i oktober 2021.
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