
nuFAKIIund..
osuusunnev ..HUS

Irbenskijf, roliv

Duuqlvulivl



å



9%

utredningaroffentligaStatens
%E§ 199256

E34 Kommunikationsdepartementet

farlederochFärjor

ochsjöbaseradeland- ochdeIJt_redningen hur person-om
skallStockholmsregionenfråntill ochgodstransportema

samordnaskunna
1992Stockholm



SOU och Ds kan köpasfrån Allmänna Förlaget, ocksåpå uppdrag regeringskanslietssom av
törvalmingskontot ombesörja remissutsändningar dessapublikationer.av

Adress Allmänna Förlaget
Kundtjänst

Stockholm10647
96 30Tel 087 39

Telefax 087 39 95 48

Publikationemakanocksåköpasi Informationsbokhandeln,Malmtorgsgatan Stockholm.

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL 91-38-ISBN l 3077-7

O375-250XISSNStockholm 1992



Statsrådet och chefen för

kommunikationsdepartementet

Regeringen 8bemyndigade den 1991maj dåvarande chefen för
kommunikationdepartementet, statsrådet Georg Andersson, till-att
kalla särskild utredare med uppdrag utreda hur de land- ochatten
sjöbaserade och godstransporterna till frånoch Stockholms-person-
regionen skall kunna samordnas.

Med bemyndigandetstöd förordnades 27den juni 1991av numera
generaldirektören Ingemar Skogö särskild utredare. Vidaresom
förordnades generaldirektören Jan Brandborn, generaldirektören Kaj

Örtendahl,Janérus, generaldirektören Per Anders departementsrádet
Erik Casten Carlberg, planeringsdirektören Gorpe,Peter utrednings-
chefen Björn Hårsman, byrådirektören Jörgen Israelsson, departe-
mentssekreteraren Britta Lejon och kommunikationsdirektören Mar-

Rönnblom biträda i utredningen. Numera utredarengareta att
Magnus förordnadesPersson sekreterare.som

Den 9 september förordnades kommunikationsdirektören Kjell
Karlsson biträda i utredningen.att

Departementsrâdet Carlberg entledigades 6den 1992 ochmars
dag förordnades departementssekreteraren Lennart Nilsson.samma

Departementssekreteraren Lejon entledigades 19den 1992 ochmars
dag departementssekreterarenersattes Alf Stenqvist.samma av

Jag överlämnar härmed utredningens slutbetänkande Färjor och
farleder.

I och mittmed detta uppdragär slutfört.

Stockholm 18 1992juniden

Ingemar Skogö

Magnus Persson





Innehållsförteckning

Sammanfattning 7. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

l Uppdrag, problemformulering och arbetssätt 13
. . ..

1.1 Direktiv 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Problemformulering 13. . . . .. . . . . . . . . . . . .
1.3 Avgränsning 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Arbetssätt 16. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 Betänkandets disposition 17. . . . .. . . . . . . . . .

ÖstraLandtransporter i Mellansverige 19
. . . . . . ..

2.1 Persontransporter 19. . . . . . . . . . . .. . . . . . .
2.2 Godstransporter 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Summering 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Färjetrafikens utveckling förutsättningaroch 27
3.1 Sjöfart Stockholmsregioneni 27o . . . . .. . . . . .
3.2 Färjetrañkens historia 27. . . . . . . . . . . . . . . ..
3.3 Passagerartrañken 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Godstransporter via färjorna 37. .. . . . . . . . . . .
3.5 Sjöfartens miljöeffekter 43. . . . . . . . . . .
3.6 Olyckor färjormed inblandade 49

. . . . . .. . . . .
3.7 Summering 50. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

Finskt baltiskt påoch perspektiv fárjetrafiken 53
4.1 Finland 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Estland, Lettland och Litauen 58. . . . . . . . . . . .
4.3 Summering 61. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

Hur hamnalternativen ut 63ser . . . . . . . . . . . . . .
5.1 Hargshamn 63. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
5.2 Kapellskär 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Stockholm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Nynäshamn 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5 Södertälje 79. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6 Oxelösund 82. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
5.7 Norrköping 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



5.8 Statlig hamnpolitik 86. . . . . . . . . . . . . . . . . .5.9 Summering 90. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ..

6 Alternativ för godstransporter på kort och lång
sikt 93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.1 Nuvarande fárjetransporter Sverige-Finland 93

. . . .6.2 De fárjeanknutna lastbilarnas transportarbete 94
. . .6.3 Järnvägstransporter 99. . . .. . . . . . . . . . . . . .6.4 Miljöpåverkan vid nuvarande trafik 99. . . . . . . .6.5 Trafikkonsekvenser alternativa hamnlägen 102av . .6.7 Miljökonsekvenser vid olika alternativ 105. . . . . .6.8 Prognos för 2000år 107. . . . . . . . . . . . . . . .6.9 Konsulternas rangordning alternativ 110av . . . . .6.10 Färjetrafiken 25 år utblick 111om en- . . . . . .6.11 Summering 112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 Furusunds-, Sandhamns- eller Rödkobbsleden 115
. .7.1 Inledning 115. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..7.2 De boendes inställning till Finlandsfárjorna 116

. . .7.3 Sandhamnsleden via Rödkobbsüärden 120. . . . .7.2 Summering 124. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Överväganden8 forslagoch 127. . . . . . . . . . . . . . .8.1 Inledning 127. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .8.2 Förutsättningar för färjetrañk 128. . . . . . . . . . .8.3 Färjomas miljöpåverkan 131. . . . . . . . . .. . . .8.4 Den tärjeanknutna landtrafiken 134. . . . . .. . . .8.5 Samlad bedömning fárjetrañken 136av . . . . . . . .8.6 Värdering de olika hamnarna 138av .. . . . . . . .8.7 Farleder 141. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bilagor

1 Regeringsbeslut och promemoria med riktlinjer för
utredningen

2 Vad tycker Du tinlandsfzirjoma, frågeformulärom
ianvänt enkätundersökning



Sammanfattning

ÖstersjönSociala, kulturella och ekonomiska band över-
Östersjön ÅlandsFörbindelser över och hav knyter männi-samman

skor nationeroch socialt, kulturellt och ekonomiskt. Under de se-
decennierna har intensiv färjetrafik utvecklatsnaste mellan främsten

ÅboStockholm och respektive Helsingfors. Transporter av personer
och har kompletterats med konferens- och nöjesverksamhet.varor
Mer 10 miljonerän enkelresor genomfördes 1991under och 3drygt
miljoner fraktadesgods med färjor till och från hamnarna iton
Stockholm, Kapellskär och Hargshamn.

För Estland, Lettland och Litauen färjetrañkenär viktig för upp-
rättandet kulturella, sociala och ekonomiska band.av nya

Sverige finsk industrisär näst största marknad och Finland är
Sveriges sjätte största handelspartner.

Utvecklingen färjorna och fárjetrafikenav-
Färjetrañken har expanderat kraftigt vad antal transporteradeavser

lastfordon och mängd gods under de decen-passagerare, senaste
niema. Antalet överfarter med färjorna har däremot minskat 25med

1972sedan och 12uppgår till 000procent år.nu per
Färjornas storlek har ökat i takt med verksamheteratt eta-nya

blerats 1980ombord. Från fram till i dag har antalet passagerare
kan med ombord fördubblats. Storleken på bildäcktas harsom

endast förändrats marginellt.
Färjetrafiken istår dag på fyra ben Godstransporter, passage-

konferenser taxfree-försälining.ochrartransporter,
EG har beslutat förändrade villkor för taxfree-försäljningenom

från 1999.år Detta, liksom det finns ytterligare själv-att trenu
Östersjökusten,ständiga längs påverkar färjetrañken.stater

Den höga efterfrågan på olika former passagerartjänster innebärav
rederierna kan upprätthålla hög turfrekvens.att en
Detta också godstrafiken. Dagens trafik med kombineradegagnar

och godsfárjor möjliggör högre turfrekvens för gods-passagerar- en



8

trafiken än separerad trafik med renodlade godsfärjor ochen ren-
odlade kryssningsfartyg.

Färjornas miljöpåverkan-
Färjoma påverkar miljön i olika avseenden. Stränder och bottnar
längs farledema förändras, Iandtrafiken bidrar till trängsel och buller.
Utsläpp skadliga tillämnen luften påverkar människor och miljö.av

Längs de farleder i dag används Finlandsfärjorna finnssom av
cirka 6 000 fastigheter från Höggamsfjärden och utåt. Utredningens
undersökning dessa fastighetsägares attityder till Finlandstrafikenav
visar den fastighetsägare haratt trafiken ärgrupp av som men av
relativt liten.

Sex tio fastighetsägare färjetrañkensäger orsakar skadorattav
eller problem. Var femte Finlandsfärjorna mycket störande,anser
medan drygt fjärde tycker trafiken direktär trevlig.attvar

Det finns naturligtvis enskilda fastighetsägare på mycketettsom
påtagligt och negativt sätt fått sin närmiljö påverkad till följd av
Finlandstrafiken.

Svall och från färjorna påverkar farlederna inomskärs. Gradensug
påverkan beror vilkapå strandtyper förekommer längs far-av som

leden, också fartygetspå storlek och hur fartyget framförs.Avmen
Furusundsledens 179 km stränder knappt 7 kmär eller 4 procent
skadade.

Sjöfartens utsläpp luftföroreningar iär dag helt oreglerade.av
Under 1980-talets hälft har allt fler Finlandsfärjornasenare av

frivilligt tillövergått använda drivmedel med lågtatt svavelinnehåll.
Detta gäller dock inte fartygen trafikerar Hargshamn Nystad.som -

Utsläppen kväveoxider NOx från Finlandsfärjorna utgörav en
betydande belastning på miljön i regionen. Finlandsfårjornas utsläpp
inomskärs iär likastort utsläppen från allsett last-stora tungsom
bilstrafik i Stockholms län.

Den fárjeanknutna lastbilstrafikens miljöpåverkan-
Gods med lastbilar tilltransporterat och från Finlandsfärjorna svarar

5för den lastbilstrafikensprocent trafikarbetetunga i Stockholmsav
län cirkaoch 1,5 den lastbilstrafikensprocent totala trafik-tungaav

iarbete Sverige. Emissioner till luften dessa andelarmotsvarar av
trañkarbetet.
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Lastbilstrafiken bidrar till bullerproblem iträngsel- och hamnarnas
farjeanknuten Valhallavägen respek-närhet. Andelen lastbilstrafik på

0,5-1,5 trafiktive Danviksbron till all underuppgår procent av
färjornas avgångstider.timmarna ankomst- ochrunt

Färjegodset-
3 Finlandsfárjor tillDrygt miljoner gods transporterades medton

1990.Stockholm, Kapellskär Av detta tvåeller Hargshamn passerade
tredjedelar via Stockholm tredjedel via de två andra ham-och en
narna.

fjärdedelEn fárjegodset med järnväg medantransporteras treav
fjärdedelar med lastbil.transporteras

Transitgods Sverige på tillfrån Finlandvägsom passerar genom
28 750 000utgör allt färjegods. Sammanlagt skall änprocent av mer

färjegods, 45 000motsvarande ungefär lastbilar, fraktas mellanton
Stockholm och SkåneDanmarkkontinenten varje år.

Den kartläggning färjegodsets och målpunkter SCBstart-av som
genomfört för utredningens räkning visar 10drygt alltatt procent av
färjegods skall till eller från Stockholmskommer län.

20Cirka det till Stockholm med lastbil ankommandeprocent av
färjegodset till 60lastbilsterminal för omlastning.transporteras en

detta gods skall vidare till slutkund i Stockholms län.procent av

Hur hamnalternativen utser-
De aktuella hamnarna, från Hargshamn i till Norrköping inorr
söder, har och kapacitet med marginella investeringarattvar en
hantera fárjegodsdet i dag via Stockholm.transporterassom

Sex de sju aktuella hamnarna kan med marginella investe-av
ringar järnvägstrafik via färja. För möjliggöra idetta denta emot att
sjunde, Kapellskär, krävs investeringar pâ två miljarderemotupp
kronor.

Den firjeanknutna lastbils- järnvägstrafikenoch i sigär så liten att
iden princip inte självständigt motiverar utbyggnader ochvägarav

järnvägar.
Förutsättningarna för hamnverksamheten i regionen har förändrats

i och med Stockholms hamn har förvärvat hamnarna i Kapellskäratt
och Nynäshamn.
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Alternativ för godstransporter på kort långoch sikt-
Tio olika alternativ till dagens trafik har undersökts.

Vid firjetrafik till Hargshamn, Stockholm och Norrköping kan den
färjeanknutna lastbilstrafikens trafikarbete i Sverige komma att
minska 25med Detta minskningprocent. den totalamotsvarar en av

lastbilstrafiken i Sverige cirka 0,4tunga med procent.
Samtidigt ökar färjetrafikens distanser. Sammantaget fär-svarar

jorna för 90-95 de totala utsläppen N0x C02procent ochav av
och de färjeanknutna lastbilarna för 5-10 De totala emis-procent.
sionerna minskar inte vid detta eller övriga studerade alternativ.

Furusunds-, Sandhamns- eller Rödkobbsleden-
Sjöfartsverket 1990ansökte få öppna sträckningatt yttreom en ny av
Sandhamnsleden via Rödkobbsfjärden. Värmdö kommun sigmotsatte
detta, och inlade därmed sitt vilket i sin ledde till Sjö-veto, tur att
fartsverket återtog sin ansökan.

En sträckning Sandhamnsledens del skulle enligtny ytterstaav
Sjöfartsverkets ansökan leda till sjösäkerheten ökade och Fin-att att
landsfärjornas totala trafikarbete inomskärs minskade. Furusunds-
leden och Sandhamnsledens nuvarande del skulle avlastas trafikyttre
och därmed skulle erosionspåverkan minska.

Sjöfartsverket föreslog samtidigt skulle begränsa färjornasatt man
storlek och införa generella fartbegränsningar för firjetrafiken.

Förutom Värmdö kommun sig flera remissinstanser inrät-motsatte
tandet den leden med motivering den skulle korsa orörtattav nya ett
skärgårdsområde, vilket skulle strida naturresurslagen. Fleramot
remissinstanser krävde också utredning förutsättningarna atten av
utnyttja andra hamnar än Stockholm för Finlandstrafiken.

överväganden och förslag-
Utifrån de analyser jag har låtit genomföra och bakgrund denmot av
relativt ringa omfattning den färjeanknutna landtrafiken har desamt
förslag jag nedan för minska Finlandsfárjornas miljö-presenterar att
påverkan i skärgården, kan jag inte det finns tillräckliga skälattse
för med särskilda statliga åtgärder styraatt bort färjetrafik från
Stockholm till någon hamn.annan

Detta hindrar inte det kan utvecklas förutsättningaratt påatt
marknadsmässiga villkor expandera färjetrafiken till de i utredningen
aktuella hamnama.



ll

föreslårJag regeringen fullföljer bilateralade överlägg-att
ningarna med Finland införa restriktioner för tillåtnahögstaattom
svavelhalt i drivmedel för fartyg i tidtabellsbunden trafik mellan de
båda länderna. Motsvarande överenskommelse bör också träffas

tillåtnaangående högsta gränsvärde för kväveoxidutsläpp, i syfte att
påskynda teknikutvecklingen införandetoch katalytiskav avgas-
rening. Det angelägetär överenskommelser också träffas medatt

Östersjöstater.övriga
Sjöfartens bidrag till C02-utsläppen bör uppmärksammas och

in i helhetsbedömningvägas i syfte bemästra utsläppenatten av
växthusgaser.

Farten i farlederna bör så hänsyn till specielltatt tasanpassas
känsliga partier. Jag föreslår Länsstyrelsen i Stockholms län får iatt
uppdrag i samråd Sjöfartsverketmed behovetpröva ändringaratt av

föreskrifter fartbegränsning för fartygstrafiken i Stockholmsav om
skärgård.

Färjornas storlek bör också begränsas. Jag föreslår fartygatt som
dagens cirka 200är större än långa och 65 000brutto intemeter

skall få i tidtabellsbundengå trafik mellan Sverige och Finland ge-
Stockholms skärgård.nom

Jag föreslår SJ möjlighetenprövar utveckla sin kombitrafikatt att
med transitpendel för färjeanknuten lastbilstralik med start-mål-en
punkter i Skåne och på kontinenten.

Jag föreslår sträckning delen Sandhamnledenatt yttreen ny av av
via Rödkobbstjärden När farledenöppnas. i bruk bör samtligatas
färjor i direkt trafik till finska fastlandet åläggas trafikera denatt nya
leden. Detta skulle innebära fördelar från erosionssynpunkt för både
Furusundsleden och Sandhamnsleden. Färjornas trafikarbete och
utsläpp C02 NOxoch skulle minska 10--l5med procentav
inomskärs.

minI bedömning vilket farledsalternativ bör användasav som av
Finlandsfärjoma grundar jag mitt ställningstagande analysen av
färjetrafikens betydelse och påverkan på skärgården. Jag alltsågör
ingen avvägning mellan färjetrafiken och intressenandra kansom

ingå ikomma prövning enligt naturresurslagen NRL.att en
Enligt min bedömning leder dessa förslag till Finlandsfårjornasatt

påverkan på skärgården vad erosionspåverkan ochsammantaget avser
emissioner till luften minskar, jämfört med i dag, samtidigt som
fárjetrafiken får tillgång till kortare och trafiksäker farled.en mer





ochproblemformuleringUppdrag,1
arbetssätt

1.1 Direktiv

genomföra utredning8 1991 låtabeslutade den majRegeringen att en
och godstransporterna tillsjöbaseradede land- ochhur person-om

Till beslutetStockholmsregionen kunna samordnas.och från skall
utredningen.riktlinjer för Beslut ochbifogades promemoria meden

promemoria betänkande bilagabiläggs detta som

Problemformulering1.2

för utredningen behovetpromemorian riktlinjer betonasI med av en
Stockholmsregionen,strategi för de framtida isamlad transporterna

och kombination med landtransporterna.särskilt för iärjetrañken dess
medför olika miljö-också fárjetrañkenDär konstateras typeratt av

luftdels direkt påverkan på stränder, ochproblem, vatten,genom
landtransporternahavsbottnar, dels indirekt de anslutandeattgenom

trängseleffekter, speciellt imiljöstörningarinnebär betydande och
regionens centrala delar.

nuvarandeI olika har andra synpunkter på densammanhang även
fárjetrañken vissa fula.framförts. Fartygen ochstoraanses av som

för exempelvisHamnområdena skulle enligt andra kunna användas
framförtsbostadsbyggande. Ett ärannat attargument som en

utlokalisering fárjetrañken från Stockholms hamn skulle bidra tillav
regional balans.bättre

i direktiven utredningensMed utgångspunkt alltsåär en av
viktigaste uppgifter underlagsmaterial beskriveratt presentera ett som

färjornafárjetrafiken och den till anknutna trafiken på land på ett
korrekt sätt.

for-Mycket den diskussion fárjetrañkens och nackdelarav om
föregått utredningen skilda verklighetsuppfatt-har berott påsom
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ningar. Detta gäller hurt.ex. andelstor godset har Stock-av som
holmsregionen slutdestination Ävenellersom startpunkt. frågan om

det terminalhanterade fárjegodsetvar har sitt slutmål har varit före-
mål för intensiva frågordiskussioner. Andra förekommit i de-som
batten har varit färjornas och den anknytande landtrafikens påverkan
på miljön, såväl i absoluta tal i relation till övrig trafik ochsom

Ävenandra verksamheter. i dessa frågor har åsikterna gått i sär. Av
betydelse förstor utredningen är därför åstadkommaatt så breden

möjligt de faktiskasamsyn förhållandensom om råder.som
Färjetrafiken påverkar skärgårdsmiljön på olika sätt. Fartygens

storlek, konstruktion och prestanda upphov till olika effekter.ger
Samtidigt utförs viktigtett transportarbete mellan Sverige och
Finland. De på landtransporter anknyter till färjetrafikensom
påverkar också miljön. En viktig uppgift för utredningen är därför att
kartlägga och analysera hur färjetrafiken och den anknytande land-
trafiken kan utformas med hänsyn till såväl miljötagen som
effektivitet i transportarbetet.

De hamnar för färjetrafiken tänkbara alternativsom tillanges som
Stockholms hamn har skilda förutsättningar hanteraatt utökaden
trafik. En viktig förutsättning är de olika hamnarnas läge i
förhållande till de transportflöden finns. Transportsträckor påsom
land och till sjöss liksom densammantaget, regularitet färje-som en
linje till respektive hamn kan Ävenupprätthålla, spelar viktig roll.en
hamnarnas upptagningsområde för passagerartrafiken har, med nu-
varande trafikupplägg, betydelse.stor Dessutom finns skillnader i
form standard på vägar och järnvägarav till och från hamnarna.
Även hamnkapacitet och förhållanden i farlederna påverkar möjlig-
heterna etableraatt regelbunden fárjetrafik. En viktig del i
utredningsarbetet blir därför redovisa de förutsättningaratt som
gäller för respektive hamn.

För den färjetrafik går till och från Stockholmsom finns det
anledning granska vilka villkoratt gäller vid Stock-som passage av
holms skärgård. Olika farledsval påverkar såväl miljö trafik-som
ekonomi, vilket bör belysas i utredningen.

Med utgångspunkt i direktiven har jag funnit utredningsarbetetatt
bör koncentreras på följande problemområden

Att i sitt sammanhang redovisa färjetrañken och den anknytande-
landtrafiken vad trafikvolymer.t.ex.avser
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Färjetrafikens och anknytande landtrafikensden samlade påverkan-
miljön.på

Start- målpunkter för tilloch gods med färjor ochtransporterat-
från inklusiveFinland, det ankommande terminalhanterade godset.

förutsättningarnaDe för etablera fárjelinjer till ihamnaryttre att-
regionen.
Alternativa farleder Stockholms skärgård.genom-

olika förAtt i scenarion alternativ färjetrafik vilkabeskrivaen-
effekter miljö trafikarbetepå och denna skulle upphov till.ge

1.3 Avgränsning

Med utgångspunkt i de regeringen fastlagda direktiven har vissaav
förstaavgränsningar gjorts. I hand gäller sjöfartendetta till frånoch

området. Jag har valt koncentrera analysen till den regelbundnaatt
fårjetrafiken anlöper de aktuella hamnarna. För fullständighetenssom
skull redovisas denna trafik i relation till övrig sjöfart. Varken
passagerartrafiken i skärgården eller den sjöfart i närtrafiksom
fraktar sand eller tankfartygstrafiken har således analyserats.t.ex.
Färjetrafik till från Gotlandoch utreds for närvarande Sjöfarts-av
verket. v

På likartat behandlas trafikensätt land. Beskrivning och analys
gäller i huvudsak den till fårjetrafiken anknutna godstrafiken på väg
och järnväg. Det betyder sjöfartsanknutna landtransporteratt t.ex. av
olja, sand och inte ägnas några djupare analyser. Person-grus, m.m.
bilstrafiken till och från färjorna intehar heller varit föremål för mer
ingående studier. Dessa finns, liksom övrig trafik itransporter
regionen, reliefmed beskrivningen farjeanknutnaåt densom av
godstrañken.

Geografiskt pekar direktiven hamnar från Hargshamn i tillut norr
Norrköping i söder tänkbara alternativ för den aktuella trafiken.som
Utredningen koncentreras kring de hamnar inom detta område som
bedöms förutsättningarha hantera del den godsvolymatt storen av

i dag färjamed mellan Sverige och Finland. Dessatransporterassom
ihamnar är
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Hargshamn-
Kapellskär-
Stockholm Värtan-
Stockholm Masthamnen-
Nynäshamn-
Södertälje-
Oxelösund-
Norrköping-

I analysen behandlas de båda hamnlägena i Stockholm i vissa
sammanhang för sig, i andravar sammantaget.

Utredningen arbetar med tidsperspektiv.tre I det korta perspek-
tivet de närmaste åren förutser jag inga förändringarstora i de-- -

förutsättningaryttre påverkar färjetrafiken. Tekniksom och infra-
struktur kommer i huvudsak dagens,att varför analysen utgårvara
från kända förhållanden.

På medellång sikt fram till sekelskiftet kommer vissa- -
förändringar ske. Vissaatt vägar och järnvägar är byggda eller
upprustade, miljötekniken har utvecklats.

I det tredje perspektivet 25 till 30 år kan analysen i högre- -
grad frigöras från existerande förhållanden. Etablering teknik,av ny
förändrad infrastruktur, annorlunda handelsmönster, gör färreetc. att
ingående variabler är givna.

1.4 Arbetssätt

Utredningen har niosammanträtt gånger. Ett antal kontakterstort har
tagits med berörda företag, myndigheter och intresseorganisationer,
förutom samtliga berördaatt hamnar har besökts.

Den 28 januari 1992 deltog trettiotalett förrepresentanter
kommuner, myndigheter, organisationer och näringsliv i ett
seminarium färjetrafikens och den landanknutnaom trafikens
inverkan på miljön till sjöss och på land. Ett motsvarande
seminarium de aktuella hamnamas kapacitet,om standard och behov

eventuella ytterligare infrastrukturinvesteringarav hölls den
12 februari med fyrtiotal deltagare.ett
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med drygtdiskuteratsfárjetrafikenFinland etti harbesökVid
Balti-Utvecklingen iföretag.myndigheter ochorganisationer,tiotal

området.sakkunniga påsvenskameddiskuteratsharkum
Ban-Vägverket,Sjöfartsverket,medtillsammanshar,Utredningen

kartläggatrafiksektionSCBslåtitAB,Stockholms Hamnochverket
godset.fárjerelateradeför detmålpunkterochstart-

AB harTemaplanoch gemensamt,Transek ABKonsultföretagen
scenarion medolikaantalanalyseraträkning,utredningensför ett

Även haranalysdennafårjegodstrafiken.föralternativa hamnlägen
företag.myndigheter ochovannämndasamarbete mediskett

länsi StockholmstrafikkontoretochRegionplane-harVidare
berörda skär-denkartläggning närmastgenomförtlandsting aven

Sand-ochFurusunds-fárjetrafiken itillattitydergårdsbefolkningens
hamnslederna.

länsstyrelserna,representeradeutredningende iSjöfartsverket,
underlagsrapporter.utredningentillförtocksåm.fl. har

förts medfortlöpandediskussionergång harUnder arbetets
aprilivilketstad,Stockholmskansli iPlaneringsberedningens

problembehandlardelvispublicerade somrapport sammasomen
ÖverstyrelsenfråninhämtatsocksåSynpunkter harutredning.denna

ÖCB.civil beredskapför

dispositionBetänkandets1.5

järnvägs-ochvad gällertrafiksituationen väg-2 redovisaskapitelI
Östra PersontrafikenStockholmsregionen.Mellansverige ochtrafik i

ingående.beskrivsgodstrafikenmedanbehandlas kortfattat, mera
omfattning ochjärnvägstrafikensochfárjeanknutna väg-Den

miljöproblementrafikarbetet ochtill det totalai förhållandebetydelse
Stockholmfrån sättstill ochdiskuteras. Transporternaregioneni

perspektiv.internationelltnationellt ochin iockså ett
förutsättningar.utveckling ochfárjetrañkens3 behandlarKapitel

redovisasStockholmsregionenisjöfartentotalabakgrund denMot av
påEfterfråganutvecklats.färjorna harfárjetrafiken och trans-hur

miljö-liksom deigenom,gåsgodsför såvälporter passageraresom
förut-Institutionellatill.färjetrafiken upphovproblem gersom

ombordförsäljning ochskattefrihet vidsättningar t.ex.som
gods behandlas.farligtmöjligheter transporteraatt
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Internationell fárjetrafik berör definitionsmässigt än land. Iettmer
kapitel 4 finns redovisning synpunkter på färjetrañkenen av som
inhämtats från finska myndigheter och organisationsföreträdare. Vi-
dare redovisas utvecklingen i Baltikum och de förutsättningarnya

de politiska och ekonomiska förändringarnasom innebär.
Kapitel 5 innehåller genomgång infrastrukturen i de hamnaren av

berörs utredningen. Farleder, hamnkapacitet,som väg- ochav
jämvägsförbindelser liksom ekonomi och ägarförhållanden redovisas.
I kapitel 5 finns också genomgång den på hamnut-en av syn
vecklingen kommit till iuttryck tidigare hamnutredningar,som
regerings- och riksdagsbeslut.

Analyser alternativa scenarion för framtida färjetrafikav en
i kapitel Trafikarbetepresenteras och miljöpåverkan från det sam-

manlagda transportarbetet till sjöss och på land redovisas.
I kapitel 7 redovisas de planer på sträckning delenyttreen ny av
Sandhamnsleden via Rödkobbsüärden diskuteras.av Dessasom

planer sätts in i helhetsperspektivett hänsyn till effektertarsom som
på Furusunds- och Sandhamnsleden farledsdel öppnas.om en ny

Kapitel 8 innehåller mina överväganden och förslag.



Östra Mellansverigei2 Landtransporter

2.1 Persontransporter

Stor-Stockholm-
medStor-Stockholm skeridelEn persontransporternastor av

300 kollektivtraflkresorcirkagenomförsfárdmedel. Totaltkollektiva
totaladet40cirkavilketoch år,invånare procentmotsvarar avper

innerstad andelenärfrån Stockholmstill ochresandet. För resor
50cirkavardagsdygnkollektivtrafikresor procent.ett

l980-talet. Avunderkraftigtlän ökadei StockholmsBiltätheten
tilltillgångharinvånareförvärvsarbetandehalvmiljonden dryga som

tilldagligen bil000250 000-300cirka hälften,bil kör personer,
till arbetet. Dettabil20 aldrig körcirkaarbetet, medan procent

från undertill och arbetetpersonbilsresorantaletinnebär enbartatt
gränsen120 Sammanlagtmiljoner.till minstår uppgår passerasett

Sundbybergs kommu-Solna ochStockholms,Stockholmtill centrala
skall läggasTill dettavardagsdygn.700 000 fordoncirkaner perav

denna gränsskermängdden attutanpersontransporterstora som
passeras.

årpersonbilar underjämföras med antaletkanDessa ettsom
000400 ellerdrygtStockholm,till och frånmed färjortransporteras

1 100cirka dygn.per

2.2 Godstransporter

i regionenLastbilstransporter-
och Västman-SödermanlandsStockholms, Uppsala,Inom mellanoch

miljarder tonkilometercirka tvålands varutransporterlän genereras
totaladetknappt åttalastbil. Dettamed procentmotsvarartung av

lastbilför medanvändstonkilometerantalet tungvarutransportersom
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i hela landet. Till de inomregionala skalltransporterna läggas de
delar övriga skertransporter tillav och från regionen.som

Två tredjedelar de inomregionalaav transporterna skerav varor
inom respektive län. Cirka tredjedel sker länsgränsöverskridandeen
mellan de fyra länen.

Cirka 840 miljoner tonkilometer vidgenereras varutransporter som
har såväl målpunktstart- inom Stockholms län.som Dessa
transporter utgör alltså 40än de inomregionalamer procent av varu-

Som jämförelsetransportema. kan nämnas att transporterna inom
Norrbottens län 1990 uppgick till 611 miljoner tonkilometer. Tabell
21

Tabell 21
Inomregionala godstransporter
Miljoner tonkilometer, 1990

Till lån

Frånlån Stockh Uppsala ÖvrigaSödarm. Vâstmanl. Inom Totaltreg..

Stockholms 840 12e az 35 1083 1299 2382

Uppsala 128 205 9 12 354 204 558

Södermanlands 311 18 148 26 323 345 668

Västmanlands 62 42 12 173 289 641 930

Inomregionen 1161 391 251 246 2049

Övrigalän 1838 207 366 373

Totalt 2999 59a 617 619

Anm. Exklusivedelar till frånochtransporter regionenav

Källa SCB
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Stor-StockholmiLastbilstrafik-
storstadenförutsättning förvaruförsörjning är attutveckladEnväl en

mellanlänkar i elleringårGodstransporternaskall fungera. som
byggnads-Livsmedelsförsörjning,verksamheter.olika typer av

allaaktiviteterenergiförsörjning ärrenhållning ochverksamhet, som
godstransporter.förutsätter

Stockholmsområdetbefolkningskoncentration ärsinMed stora
landet. Denandra delarfrånvaruförsörjningberoende avav

varförtjänsteproduktion,regionen ärinäringsgrenendominerande
Stockholmsregionenimporteras. Ofta ärmåsteolika slagvaror av

Snitt-transportkedjor.för dessaslutmåloch dess konsumenter
fisk från Västkusten ärochSkånefrånfläskHolland,frånblommor

Stock-tilldagligenfárskvarorexempel på transporterassom
holmsområdet.

utförs inomochgodstransportertill deförhållandeI genererassom
länsgränsenöverdock delänet är transporter avpasserarsom

50 miljonerknapptTotaltomfattning.mindrebetydligt transporteras
bådegodset harhälftenregionen. Mer ängods år avton genomper

målpunkt i länet.ochstart-
hälftenlänet närmareutgörslastbilstransporterna inomAv av

byggindustrins räkning.förföreträdesvisochsand- grustransporter,
sandkajertill depråmardel medtillSandgrus somstortransporteras
sand,dessaFrånhamn.inom Stockholms transporterasfinns grus,

byggarbetsplatser.bil tillmedbetong, utm.m.
omfattarbutikertilloch andralivsmedelDistribution varorav

energitransportermedanlastbilstransporterna,cirka 20 procent av
andel.mindreför någotsvarar en

ocksåinnerstaden utgörsigodstransporternaEn del avstor av
service- och hant-till olikaanslutningidistributionstransporterolika
utsträckning lättaianvändsdessaverksarbeten. För stortransporter

personbilar.lastbilar och
för knappt åttalänetlastbilTransittrafiken med svarargenom

trafikdennahälftenKnapptgodsvolymen.totaladen avprocent av
godstrañkInklusive denFinlandsfárjorna.tilleller skallfrånkommer

fárje-denmål, utgörlänStockholmsharfrån färjorna somsom
godstrans-de totalacirka femgodstrañkenanknutna procent av

lastbil i länet.medporterna
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Trafikens miljöpåverkan-
I Stockholmsregionen vägtrafiken för i storleksordningen föl-svarar
jande utsläppsandelar

80 % kolmonoxidutsläppenav-
65 % kväveoxidutsläppenav-
60 % kolväteutsläppenav-

Riktvärdena för koloxid ocheller kväveoxider överskrids än tvåmer
gånger år på drygt fyra mil i Stockholmsper innerstad.gatornaav

Vid vissa tidpunkter på dygnet uppstår betydande trängsel i
trafiken. Denna orsakar, förutom miljöemissioner,extra också
samhällsekonomiska kostnader i form lägre produktivitet hos demav

beroendeär god framkomlighet.som Värdet tidsförlustemaav en av
för lastbilstransporterna i Stockholmsområdet till följd trängselav
uppskattades översiktligt Storstadstrafikkommitten SOU 198915av
till drygt 1,7 miljarder kronor år.per

För komma till rätta medatt trafikproblemen i Stock-
holmsregionen tillkallade regeringen i april 1990 riksbankschefen
Bengt Dennis särskild förhandlare. Den överenskommelsesom om
utveckling länets trafiksystem utarbetades syftar tillav för-som att
bättra miljösituationen, öka tillgängligheten skapa bättre förut-samt
sättningar för regionens utveckling.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört översiktligen
bedömning de föreslagna utbyggnaderna vägar och kollektiv-av av
trafik. Om dessa kombineras med reningstekniska åtgärder och
ekonomiska styrmedel skulle biltrafiken i Stockholms län kunna
hållas 1987på års nivå, biltrafiken i Stockholms innerstad minska,
utsläppen kväveoxider sänkas med 20 utsläppenav kol-procent, av
dioxid hållas på 1987 års nivå luftkvalitén längs innerstadenssamt

förbättras.gator

Färjeanknutna lastbilstransporter-
Cirka sju fordonstrafiken tillprocent Stockholms innerstadav är tung
trafik, det vill fordonsäga 3,5över Varje dagton. närmarepasserar
40 000 fordon, 004 lastbilar, på Valhallavägen. De knapptvarav
200 lastfordon varjetunga dygn lämnar färjeterminalen i Värtansom
utgör alltså cirka 0,5 det totala fordonsflödetprocent 5ellerav

antalet lastbilar på Valhallavägen.procent av
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lastbilarantaletocksåkan nämnasI sammanhanget trans-att som
från Värta-spannmål, m.m.olja,bulkgods sand,porterar grus,

fleroch Valhallavägen ärLidingövägenviaFrihamnenochhamnen
färjegods.deän transporterarsom

lastbilsgodsTerminalhantering av-
färjorStockholmsregionen, medtillkommerdet godsEn del somav

omlastninglastbilsterminal förtill någonkörseller på sätt,annat
till förTerminalentill slutkund. ärvidareinnan det transporteras
olikatransportslag eller mellanolikamellanomlastning godsav

i Väst-sin verksamhetASG hartransportslag.enheter inom samma
Scan-inrikesterminal i Lunda.sinBilspedition harberga medan stora

iterminal VästbergaharBilspeditionkoncernen,tillhörsped, ensom
för bl.a. utrikes gods.

traditionellt styckegods maxhanterasVid bilgodsterminalerna
godssändningar35 Av de000 max kg.1 och bilpaketkg som

80-85ASGBilspeditionvia gårtill regionen procenttransporteras
fördelningen denräknatomlastning. I ärterminal förtill mot-ton

direkt till kund.gårgodsetdvs. det tungasatta,
750-800 fjärrfordoncirkaunder veckasigSammantaget rör en

insamlingspridning och250 förfordonterminalerna. Runtvia svarar
medskerbåda företageni regionen. Förgodset transporternaav

Bilspedition skervia E4E20 söderut. Förhälftentjärrfordon till
E18, ilängsbetydande delockså transporterna passerarsomaven

Lundaterminalen.närheten av
hittills-i fokus för denterminalhanterade godset har ståttDet

färjegodsets och mâlpunkter.diskussionenvarande start-om
statistiska under-främst flera dedettaAnledningen till är att av

vadinnehåller osäkerhetertidigaresökningar storapresenteratssom
lastbils-omlastas vidfärjegodsslutdestination för detgäller ensom

terminal.
170 000cirka ankommandeterminalhanterasSammanlagt ton

60cirkaterminalhanterade godset hardetfárjegods varje år. Av
12Ytterligaredestination i Stockholms län.sin slutligaprocent pro-

Södermanlands ellerslutkund i Uppsala,tilltransporterascent
fjärde-inemotinnebär dettaSammanlagtVästmanlands län. att tre

till slutkunderfarjegodset levererasterminalhanteradedelar detav
inom regionen.
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Godstralik järnvägmed-
Järnvägsgods i huvudsaktransporteras långa sträckor. Den regionala
länsgränsöverskridande godstrafiken på järnväg utgörs därför i
huvudsak till och fråntransporter centrala rangerpunkter,av isom
sin är och målpunktertur start- för fjärrtrañken. Stockholms-
regionens godstransporter på järnväg har sitt nav i Tomteboda
rangerbangård. 150 000-160 000 godsvagnar år Tomte-per passerar
boda. Dessa kommer från eller skall till de trettiotalvagnar vagn-
och kombiterminaler finns inom regionen, från Uppsala isom norr

Åkerstill Styckebruk och Nynäshamn i söder. Karta 22
I Årstasödra delen Stockholm spelar kombitrafiken vid kombi-av

terminal roll. I delen Stockholmstor finns deen störstanorra av
godsflödena utefter Värtabanan, sammanbinder Tomteboda medsom
Värtan och Stockholms frihamn.

Totalt varje år cirkatransporteras l0 000 järnvägsvagnar med
Finlandsfarjor. Järnvägsgodset till och från Finland är i dag uppdelat
på mindre flöden. Via Hargshamntre transporteras merparten av
godset till SJ terminal i Gävle för rangering och vidareupp s
transport.

Järnvägsgodset med färja hanteras i Stockholm i Värtan, där såväl
traditionell vagnslasttrañk med SeaWind kombitrafik körs viasom
Värtanbanan till Tomteboda. Från Masthamnen främsttransporteras

Årstakombivagnar via Stockholm södra till kombiterminal.
De nuvarande järnvägsfärjorna via Hargshamn Nystad och-ÅboStockholm saknar CIM-status, vilket innebär de inte äratt-

klassade del det internationella järnvägsnätet.som Utanen CIM-av
kan endast rederiernastatus sälja transportlösningar på järnväg där

frakt fartygenmed ingår. Med CIM-status skulle även andra trans-
portörer, SJ eller VR finska SJ, kunna försom helata ansvar
sträckor inkluderar färjetransporten.som

Förhandlingar pågår inordna dessa färjelinjer iatt det inter-om
nationella järnvägsnätet. Ett rederierna har ansökt CIM-status,av om
vilket tillstyrkts SJ.av
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22Karta
godsbangärdar iindustrispår ochinklusiveJärnvägar

Stockholmsregionen 1990
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Miljövänliga godstransporter, Stockholms stadKälla
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2. 3 Summering

Den persontrafikü kommer från eller skall till Finlandsfárjornasom
utgör mycket liten andel de totalaen iav persontransporterna
Stor-Stockholm.

Gods medtransporterat lastbilar till och från Finlandsfärjorna
cirka 5utgör de totala godstransporternaprocent i Stockholmsav

län. Vid fárjornas ankomst belastas vägnätet i terminalernas närhet
tillfälligt.

Cirka 20 det med lastbilprocent ankommande fárjegodsetav
tilltransporteras godsterminal för sortering och vidare distribu-en

tion. Av detta terminalhanterade gods 60skall vidare tillprocent
slutkund i Stockholms län.

De jämvägstransporter anknyter till Finlandsñirjorna iär dagsom
uppdelade på mindre flöden viatre Hargshamn, Stockholm Värtan

Stockholmoch Masthamnen.

Med CIM-status för linjerna Hargshamn Nystad och Stockholm-Åbo skulle fárjetransporterna integreras i järnvägsnätet. Där--
med skulle järnvägstransporter mellan Sverige och Finland kunna
marknadsföras och säljas även andra speditörer än rederiernaav
själva.



och förutsätt-utvecklingFärjetrafikens3

ningar

Stockholmsregioneni3.l Sjöfart

Passagerartrafik-
Stockholms150 passagerarfartyg regelbundettrafikerar cirkaTotalt

120 destycken, utgörsantalet,skärgård. Det största storaav
10070finns styckenskärgårdsbåtama. Av dessa tar passa-som

12-10050-talknappteller fler och ett tar passagerare.somgerare
Vägverketstransportfárjor, inkluderat20-talfinns knapptTotalt ett
fartyg iGotlandsfárjor och andraFinlandsfárjor,färjor. Antalet

20cirka styckentilltrafik skärgården uppgårregelbunden bortom
passagerarfartyg.antalet10 det totalaeller drygt procent av

Godstrafik-
via de aktuellaVaruförsörjningen till regionen skerEn delstor av

Norrköping de hamnarOxelösund och ärStockholm,hamnarna. som
i utredningen aktuellaAv degodsvolymerna.de störstaomsätter

oljeprodukter till Stock-mängdernadehamnarna störstatransporteras
till igår också andra hamnarNorrköping. Stora mängderholm och

oljehamn.regionen, Nynäst.ex.
i första hand vialastfordon och släpvagnarGods på transporteras

31TabellHargshamn.via Kapellskär ochStockholm, ocksåmen

Färjetrafikens historia3.2

Finland har lettSverige ochknyterDe historiska band som samman
socialtochomfattande kulturellttill varuhandel och ut-ettstoren

tid tillbakavia sjöfarten. Sedan långhandeln skerbyte. Merparten av
godsfraktupprätthállits, liksompassagerartrañkregelbundenhar en

lastfartyg skilda slag.med traditionella av
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32Tabell
19901960StockholmsregionentillFärjelinier -

ÅrRederiLinje 1990-1985-1980-1975-1970-1965-1.960-
1992198919841979197479691964TillFrJrI

uu-i-unnlinkNystadHargshamn
EckerölinjenEckeröGrisslehamn

ÅboPargas SiljaNorrtälje S12
-AULineMariehamnNorrtälje

kryssn.SiljaMariehamn 2-2-1-1Norrtälje
SiljaNystadNorrtälje
VikingNådendalKapellskär
VikingMariehamnKapellskär

Åbo DelfinStockholm
Åbo S11VikingStockholm
Åbo SiljaStockholm
Åbo SiIjaSeawind -Stockholm

BoreTallin ..mStockholm 1
..EstlineTallinStockholm

11_ExpressBalticStPetersb.Stockholm
BorePetersb.St -áStockholm 1
BirkaPetersb.StStockholm -

uVikingNådendalStockholm
SJNådendal WillStockholm

2-1.lkrysslVikingMariehamnStockholm
VikingMariehamnStockholm
BoreMariehamnStockholm 2a.-Ånedinkryss -2221MariehamnStockholm

22-VikingHelsingforsStockholm
SiljaHelsingforsStockholm
BirkaHelsingfors -Stockholm

ExpressBaltic .RigaStockholm
FinnlinesHelsingfors gni-Nynäshamn
FinnlinesTravemunde 2-;Nynäshamn

3.2.2-Pol LineGdanskNynäshamn
LinePolHelsingforsNynäshamn

-ExpressBalticPetersb.StNynäshamn
ExpressBaltic -KielNynäshamn

Travemunde ..Södertälje
PolinesGdanskOxelösund
PolinesHelsingforsOxelösund
Ri-No-Line nRigaNorrköping

Express cBalticRigaNorrköping
m.fl.hamnar,rederier,Sjöfartsverket,Källa

regel-utredningen,hand analyserasi förstatrafikDen avsom
1950-i slutetstartadeländerna,bådamellan defärjetrafikbunden av

rederier iolikaupprätthållits etttrafiklopp harårensUndertalet. av
helaunderandraochenstaka årvissa något30-tal olika rutter,

32Tabellperioden.
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Diagram 33
Färjetrafik mellan Sverige och Finland 1960 1990-Antal enkelturer

80001
16000-----á--r-
14000-
12000-
10000-
8000-
6000-
4000-
2000

0

Källa Marine Trading AB

Färjetrafiken mellan Sverige och Finland har ökat mycket kraftigt
sedan början 1960-talet. Avav diagram 313-336 framgår utveck-
lingen antal enkelturer,av lastfordonapassagerare, personbilar och
Medan antalet transporterade passagerare, personbilar och lastfordon
trendmässigt ökat under perioden har antalet enkelturer med färjor
sjunkit med 25 från börjanprocent 1970-talet fram tillav 1980-talets
slut. Den snabba trafikutvecklingen har flera orsaker.

En förutsättning för bilfärjorna utvecklingen mass-var avbilismen under 1950- och 1960-talen. Såväl antalet färjor stor-somleken ökade. Varje färja innebarny nettotillskottett till det totala
tonnaget. Kapacitetsökningen i sig skapade också trafik. Godstrans-
porterna överfördes i ökad omfattning till lastbil i takt med godsetattblev allt högvärdigt.mer Med sin reguljära tidtabell kom färjetra-
tiken snabbtatt ingå i olika försystem varutransporter.

Under 60- och 70-talen ökade antalet finländare fann sinsomutkomst i Sverige. Den naturliga kundmarknaden för passagerareutökades. Med tanke på den relativa närheten gjordes mellanresornaden bostadsorten inya Sverige och släkt och vänner i Finland ofta
flera gånger år.per
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34Diagram
19901960FinlandSverige ochmellanFärjetrafik --

tusentalAntal passagerare,

9000
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6000
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2000
1000

v-Lncorxcomo-mmvmcorxoocaoSzägåggggggmrüpvxtxyxtxrxrxoocomuuøocøøotzøwoocnw-

Trading ABMarineKälla

35Diagram
19901960FinlandSverige ochmellanFärjetrañk -

tusentalpersonbilar,Antal
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700
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n.-mrvvvsnumcoo-o-mmurmaøvxmcao-mr-ø-rmsouxmmcLODGDLDsOOLDLOADuDxrxsvxixrxhxrxxuämrornmiln%$maä

Trading ABMarineKälla
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Diagram 36
Färjetrafik mellan Sverige och Finland 1960 1990-Antal lastfordon, tusental

180
1604-
140
120
100

Källa Marine Trading AB

Med de fartyg byggdes i börjansom 1980-talet skapadesav en nymarknad, konferensresor till sjöss. Med god standard ombord,
i kombination med relativt låga priser, utvecklades denna marknad
till storindustri.en

Samtidigt kompletterar konferensverksamheten det naturliga
resandet. När ochsemester- persontrañken är störst undersom som-är efterfråganmaren på konferenstjänster lägst och vicesom versa.Pâ sätt kompletterarsamma bilturismen och godstrañken varandra
säsongsmässigt.

Kombinerad och- passagerar- godstrafik
Färjetrafiken mellan Stockholm FinlandÅlandoch bygger på fyra
grundstenar Persontransporter, godstransporter, konferenser och
taxfree-försäljning. Rederierna har affärsmässigaav skäl inte varit
beredda öppetatt redovisa hur andelstor omsättningenav respektive
vinsten de olika delarnasom för.svarar

I material ställts tillsom utredningens förfogande redovisar
rederierna sin principiella på densyn nuvarande trafiken. Man anför

kostnadernaatt för drivaatt kombineratett ochpassagerar- gods-
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väsentligi inte i någonanvänds dagdentransportfartyg typ somav
passagerarfartygdrivaför ettkostnadenöverstiger separat avgrad att

Även lastdäckför deinvesteringskostnadenstorlek.motsvarande som
förhållandemarginell ifärjankombineradedenfinns på varaanges

tyder dessaSammantagetfartyget.förtotalkostnadentill resonemang
medpassagerarfartygförmarginalkostnaderna ettutrustapå attatt

totalkostnadenmindre änsker äromfattningi denlastdäck som nu
godstrafiklinje.drivaför separatatt en

förrederikostnadernadärför att t.ex.Principiellt kan attantaman
godsetblir äntrafik större transport-igodset separat omtransportera

innebärgodsfárjor. Dettaochkombinerademed passagerar-eras
fårgodskundernapriserdenödvändighetemellertid inte med att som

sätt.avvika påbetala skulle samma

färjelinjerNya-
godstrafik harenbartfárjelinje förpå detta ärEtt tecken att en ny

1989i januaristartadesföretagfinskainitiativ någraetablerats. På av
SomHargshamn.Finland ochNystad i tungtmellanfárjetrafik

järnvägsspårtilltillgångetableringen samtförvägande skäl angavs
genomföraför fartygenmöjlighetSjövägen, attden korta engersom

byggaintressehade ocksåFöretagen attdubbeltur dygn. uppavper
påverkakunnagodsfärjelinje förkontrolleradindustrin atten av

Sverige ochfärja mellanmedgodstransporterprisbildningen på
införposition avveck-byggaville dessutomFinland. Man upp en

kunnatidpunktvid dennataxfreeförsäljningen, antogslingen somav
1993.genomföras

färja mellanåretrunttrafik medregelbunden1990 etableradesI juni
000150cirkatransporterades1991Tallin. UnderStockholm och

fárjelinje.000 gods med denna20cirkaoch tonpassagerare
iPetersburg-Nynäshamn-Kiel öppnadesmellan StfárjelinjeEn

1992.mars
Stockholm-Riga medtrafikerasveckaEn gång passagerar-per

godsfárja.och
farjetrafik mellan Norr-innebäravtali år slötsI attsommars

1992.underpåbörjasStockholmköping, Riga och sommarenavses
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Större fartyg passagerardelen byggs ut-
När färjetrafiken startade i slutet 1950-talet förstahade deav
fartygen kapacitet 200-900 30-tal personbilaretten om passagerare,
och några lastbilar. Utvecklingen 1960-under 1970-talenoch
ledde till traditionella färjor den fortfarande trafikerartypav som
många linjer i Europa, dvs. färjor med god lastkapacitet och dagut-

för med relativt begränsad tillgång tillrymmen passagerarna, men
hytter och nöjesfaciliteter.

Under 1979åren 1980och skedde dramatisk förändringen av
Åttafárjornas storlek och utseende. fartyg med väsentligt utökadnya

hyttkapacitet och konferensutrymmen i trafik. Bland dessa kansattes
nämnas ms Diana med 900plats för l 480ochpassagerare per-
sonbilar, alternativt 45 lastbilar. Under åttiotalet förnyades itonnaget
snabb takt. Inräknat färjaden i drift 1993 20har nybyggdatassom
konferensfärjor tagits i bruk under 15-årsperiod. Kapacitets-en
mässigt har färjorna blivit allt inriktade på passagerarsidan. msmer
Europa, planeras i 1993,sättas trafik har kapacitet 0003påsom en

vilket drygt 50är än ms Diana II. Last-procentpassagerare, mer
kapaciteten iär däremot oförändrad, 480 personbilarstort ellersett
60 lastbilar. 37Tabell

37Tabell
Färjornas kapacitet 1979 1993-
Exempel
Index Diana 100

83aLeveransår BäddarNamn Passagerare
IndexAntalAntal Index Antal Index

10°48°1979 1900 100 867 1OODiana
94450249Silja 1985 2000 105 2158Karneval

480 1002881989 2500 132 2500Cinderella
944502600 300SiljaSymphony 1991 2500 132

1004803000 158 3000 346Europa 1993

Källa Svensk Sjöfartstidning 1992nr
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Passagerartrafiken3.3

fåFinland harSverige ochmellanpassagerartrafikeniTillväxten
antaletdecennium harUndervärlden.övrigaimotsvarigheter ett

10 miljoner1980 till änmiljoner4knapptfrånÖkatenkelresor mer
jämförelse flygtrafiken iinrikesdenkan nämnas1991. Som atten

medchartertrañkenochmiljoner7,11991 hadeSverige passagerare
resa.enkel2,4 miljonerflyg passagerare

kategorier Transport,iinkan delasfärjornamedResandet tre
uppskattning ärMedkryssning.ochkonferenser groven

Åbo 55cirkaStockholm transport,linjen procentfördelningen på -
Helsing-kryssning. För35--40ochkonferens5-10 procentprocent

50cirkanågot lägre, procent.transportdelenforslinjen bedöms vara
Helsingforslinjen större,påkonferensresenärerandelenDäremot är

ungefär densammaärkryssningsresenârerAndelen15cirka procent.
Åbolinjen, 35cirkapå procent.som

isin bostadsortharresenärernasvenskahälften deNästan av
Uppsala, Västerås20 icirka % borYtterligareStor-Stockholm.

38Södertälje. Diagrameller

38Diagram
Bostadsort Finlandsresenärersvenskafor

Stor-Malmö

Stor-Götebor w
ÖrebroSkaraborg,

Värmland
ÖstraGötalan

Gotland
Kopparberg

ÖstraNorrlann
UppsalaNästerås,Södertälje

Stor-Stockholm

5040302010O Procent

Källai 1990, Silja LineMonitorTravel
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Genom organisera busslinjer för transfer tillatt och från färjorna
har rederierna utvidgat närmarknaden för passagerartrafiken.
Anslutningsbussar i rederiernas regi går från Jönköping,t.ex.egen
Göteborg, Arvika, Falun och Sundsvall, med för på- ochstopp av-
stigning i längs tillvägen Stockholm.orter

Nya affärsidéer ombord utvecklas för attrahera olika kund-att
Ett exempel på detta är Viking Line på den msattgrupper. nya

Europa inreder Man alltså konkurrensenteater. med detaren upp
i Stockholm också erbjuderteatrar bussresenärer isom runt om

landet paketresor.

Taxfree-försäljning-
Den svenska och finska alkohol- och skattepolitiken har bidragit till

färjetrafiken med taxfree-statusatt utvecklats. I Sverige och Finland
tillämpas restriktiv alkohol- och tobakspolitik under statligen
kontroll. Punktskatter på alkohol och tobak används kombinerat som
socialpolitiskt instrument och allmän inkomstkälla för staten.
Motsvarande skattemässiga förutsättningar isaknas andrastort sett
häll i världen.

Drygt tio världens skattefria handel skerprocent i relationerav
med de nordiska länderna. Det framförär allt den nordiska färje-
trafiken har internationellt mycket hög omsättningsettsom en av
skattefria Rederierna har sitt utbud tjänster till denanpassatvaror. av
alkohol- och skattelagstiftning finns i de båda länderna. Omsätt-som

Östersjötrañkenningen skattefria i mellan Sverige och Fin-av varor
land uppskattas för 1989 till knappt miljard kronor.en

Under längre tid fråganhar skattefri försäljning viden om resor
mellan olika EG-länder, efter införandet den inre marknadenav
1993, debatterats. Bland politiker inom EG råder i principen sam-
stämmig uppfattning skattefri försäljning inte bör förekommaatt på

inre marknad gränskontroller. Samtidigt finnsutan insikten attom
snabbt avskaffande den skattefriaett försäljningen skulle dra-av

matiska konsekvenser för många näringsidkare och trafikföretag.
Som exempel på detta kan 50nämnas cirka franskalt procent av
kvalitetsparfym säljs tax-free världen över.

Den 16 december l99l beslöts inom EG taxfree-försäljningenatt
skall upphöra vid halvårsskiftet 1999. Ett regelsystemgemensamt

skall framgälla till dess också.som antogs
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inlämnaderegeringensvenskadenmedlemskapsansökanDen som
iSverigeden att1991 innebär, accepteras,till EG omsommaren

imedlemkommersannolikhet attmed1990-talet varaslutet storav
medlemskapsansökan.Även sininlämnatFinland harEG.

färjornaviaGodstransporter3.4

deunderhar senastegodstransporternaförändringar istrukturella
lastbilmedfraktasgodsandelarallt störremedförtdecennierna att

lastfartyg.medstyckegodstrafiktraditionellbekostnadfärja påoch av
lagerhåll-kortarepåÖkade därmed kravochvaruvärden tonper

viafinskförVaruvärdet exporttill detta.bidragitningstider har
värdetsåtio gånger tonstortfärja nästan somlastbil på är pert.ex.

lastfartyg.traditionellamedgodsdetpå transporterassom
fárje-kartläggavaritharutredningen attföruppgiftcentralEn

utredningenspåhartrañkenhetSCBsmålpunkter.ochgodsets start-
godsström-kartlagttulldokumentbl.a.bearbetninguppdrag avgenom

ochHargshamnviaredovisassekretesskäl transporterAvmarna.
Kapellskär gemensamt.

godsströmmarTotala-
ochimport-bruttovikten export-godsströmmartotalaMed avavses

ochHargshamnKapellskärviajärnväg,lastbilsåvälmedgods, som
Stockholm sammantaget.

färjormed000 gods1003drygttransporterades tonSammanlagt
391990. DiagramHargshamnochKapellskärStockholm,via

fråntill ochfärjorviaavgårellerankommergodset23Drygt av
Hargshamnvial3cirkamedan transporterashamnStockholms

Kapellskär.
lastbil.medtransporterades75godset,Merparten procent,av

järnväg.kombitrafik påellervagnslasttrañk25Resten, procent, var
53eller000600 procent1cirkatransporterades tonSverigeFrån
0005001knapptFinland kom ton,Frånfárjegodset.totaladetav

Sverige ärfrånflödet. Exportentotaladet47motsvarande procent av
importen.ännågot störrealltså

i Sve-målpunktellerhadefárjegodset start-72Drygt procent av
igenompasseradetransitgods28knapptrige medan procent somvar
700 000cirkalastbilstrafiken gårFinland. Avtillfrånpå vägSverige
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Diagram 39
Fördelning färjegods tillfrån Finlandav 1990

Färjegodstotalt

3,1 milj. 100 %ton

Kapellskär Stockholm
Hargshamn

1,0 milj 32ton % 2,1 milj 68 %ton

Lastbil Järnväg

2.3 milj 75 %ton 0,8 milj 25ton %

Import inkl. transit Exportinkl. transit
gods till Sverige gods till Finland

1.5 milj ton 47 % 1,6 milj 53 %ton

Till från Sverige Transit Sverigegenom
2,2 milj 72 %ton 0.9 milj 28 %ton

Källa SCB
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000 har600ldrygt tonmedanSverigetransittrafik genomton som
järnvägstrañken är motsvar-Förlandet.inommålpunktellerstart-

000600drygtoch tontransitgods000150drygtsiffror tonande
310TabellSverige.inom

kartapåredovisasstartmålpunktergodsströmmarnastotalaDe
södrafrånellertilltransporteradesgodsetdelen311. Största av

fråntill ellerskallgodset2238 procentcirkaSverige, procent. av
13Danmarkkontinenten,till15Mälaren, procentSverige omnorr

Stockholms län.till11cirkaoch procentNorgetillprocent
exporteradesfárjegodsettotaladetandelbetydligt störreEn av

via dessaimporteradesvadänKapellskärHargshamn1990 via som
Sverige påfrångodsallt påframför exportberorDetta avhamnar.

310Tabell
1990hamnarStockholmsregionensviaFinlandtillfrånFärjegods

SummaStockholmKapellskär
Hargshamn

%°o ton% tonton
26,482100019.96180006,5203000lastbilSverige,lmport,
11,43530007,62350003.8118000lastbiltransit,Import,
6,41990005,21600001,339000järnvägSverige,Import,
2,9900001,9590001,031000järnvägtransit,Import,

47,1146300034.5107200012,6391000importSumma

25,7797000560000 18,07,6237000lastbilSverige,Export,
1.4353000 17.62350003,8180001lastbiltransit,Export,

13,84270005,81800008,0247000SverigeJärnvägExport,
2,1640001,9600000,14000järnvägtransit,Export,

52,9164100033,3103500019,5606000Summaexport

100,0310400067,9070002132,1997000totaltFäriegods,
52.1161800038,017800014,2 1440000lastbilSverigevarav
22,770600015,14700007,6236000lastbiltransitvarav
20,26260001,0340000 19,2286000järnvägSverigevarav
5,01540003,81900011,135000järnvägtransitvarav

bruttoviktømráknadtilllastbilSverige,ExportAnm
94lnertavikt I

SCBKälla
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Karta 311
Start- och målområde för fárjegods tillfrån Finland via
Stockholmsregionens hamnar

Ton
Procent

390000
13%

1 191000
38%

Källa SCB
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1990 247 000tilluppgickjärnväg via Hargshamn. Järnvägsexporten
39 000 förklaringEn troligmotsvarande importmedan ton.ton var

från Dannemoraexportsiffran de malmtransportertill den höga är
via färjor från Hargshamn. l och medskeppats att gruv-gruva som

bortfaller transportvolymer. Motsvar-brytningen upphört dessanu
Stockholmsgodsflödena finns inte förande obalanser i de olika

hamn.
medfördelas godsströmmarnarespektive söder MälarenNorr om

35 Färjegods25 söder Mälaren.Mälaren och knapptnorr omom
till ingår i godsflödet Mälaren då dessaNorge merpartennorr om av

E18.ske via vägtransporter antas

Transittrañk-
28 fárjegodset igenomCirka det totala tvärstranporterasprocent av

tillfrånSverige transittrañk Finland.som
118 000KapellskärHargshamn transporterades cirkaVia ton

lastbil. siffratransitgods i vardera riktningen med Motsvarande för
235 000Stockholms cirka i riktningen.hamn varderatonvar

respektive kontinentenDanmark fördelarUppdelat på Norge sig
transitgodset med lastbil för de hamnarna medsammantaget tre

000 200 000155 till Norge cirka till konti-ochton ton
nentenDanmark. Strömmarna i riktning ärmotsatt stor-av samma

20 000leksordning. Det innebär uppskattningsvis mellan ochatt
sker25 000 utländska lastbilstransporter på svenska mellanvägar

000Finland och Norge mellan 30 35 000 lastbilar färdasoch ochatt
svenska Finland kontinentenDanmarkpå vägar mellan och varje år.

39 000Med järnväg transporterades via Hargshamn cirka ton
transitgods 000från Finland endast cirka 4 till Finland. Tillmot ton

60Stockholms avgick 000 transitgodshamn kom och cirka medton
järnväg i vardera riktningen.

Lastbilsgods till och från Stockholms hamn-
Det gods diskuterats vad gäller start-målpunkter detärmestsom

lastbil tillgods med och från Stockholms hamn.transporterassom
Detta gods drygt hälftenutgör de totala godsströmmarna medav
färja.

Det klart enskilda län mottagareavsändare Färje-största ärsom av
lastbilsgodsanknutet tillfrån Stockholms hamn Stockholmsär län.
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Totalt hade cirka 19 detta färjegods slutligprocent ellerav start-
målpunkt i Stockholms län.

De största godsströmmarna med farjeanknutna lastbilar i övrigt via
Stockholms hamn går tillfrán Malmöhus län 8med procent,
GöteborgBohus län 6med Södermanland 6medprocent, procent

Östergötlandoch med 4 procent.
Störst andelar lastbilstransporterat färjegodsexportenav viaav

Stockholm hamn kommer från Stockholms län, 15 Malmö-procent,
hus län, 13 Södermanlandsprocent, samt och GöteborgBohus län
med vardera 9 procent.

Noteras kan fárjegodsatt frånexporten HargshamnKapellskärav
för vissa län överstiger motsvarande godsströmmar via Stockholms
hamn, räknat i Detta gäller för Västmanland,ton. Kopparberg samt
de fem Norrlandslänen. Sammantaget utgör dock farje-exporten av
gods från dessa län inte cirka 13 den totala frånmer av exporten
HargshamnKapellskär.

Av det tärjegods ankommer med lastbil via Stockholms hamnsom
26har ÖvrigaStockholms länprocent slutmål. län medsom storen

andel det ankommande fárjegodset slutmålav Malmöhusär länsom
med 7 GöteborgBohus länprocent, med drygt 5 och Söder-procent
manlands län med knappt 5 procent.

Även för importen fárjegods finns vissa län till vilka störreav
godsströmmar går via de nordliga hamnarna än via Stockholms

Älvsborgs,hamn. Det gäller Kopparbergs och Gävleborgs län.
En del det farjegodsstor ankommer med lastbilav går förstsom

till någon godsterminal i Stockholm innan det i lan-transporteras ut
det. Sammanlagt 170 000 eller knappt 20tonpasserar detprocent av
lastbilsgods ankommer till Stockholms hamn via terminal.som Av
det terminalhanterade godset är 60 destinerat tillmerparten, procent,

i Stockholmsmottagare län.
Detta betyder sammanlagt 33att allt ankommandeprocent av

lastbilsgods in via Stockholms hamn har sin förstasom passerar
destination i Stockholms län, antingen direkt till kund eller till en
terminal.

Farligt gods-
Transporter farligt gods till sjöss skall ske enligt internationellaav
regler, utfärdade FNs sjöfartsorganisation IMO Internationalav
Maritim Organization. Dessa regler inte bara hur godset skallanger
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förpackat märkt också på vilketklassificerat, och sättutanvara
fartyg. Skillnad mellangodset får på görstransporteras passagerar-

förande Gränsen mellan bestämsfartyg och lastfartyg. dessa av an-
befinner sig ombord vid farligttalet transportpassagerare som av

gods.
trafikerar StockholmsområdetPraktiskt alla färjor är atttaget som

samtidigtpassagerarfartyg kan last. I och med dettataanse som som
farlighetsgradkan de enligt reglerna endast gods har lågta som en

målarfärg, spackel, spolarvätska, sprayburkar bil-ocht.ex.som
batterier.

farlighetsklass,Produkter hög vissa brandfarliga vätskor,t.ex.av
får passagerafartyg endast lastas däck. Mycket färjor ipå på öppet
trafik Sverigemellan och Finland har däck.öppna

denna anledning har farligt godsAv mängden transporteratssom
med Finlandsfärjorna endast uppgått till något hundratal år.ton per

Det gods enligt reglerna inte får medtransporterassom passa-
gerarförande färjor måste således antingen via Hapa-transporteras
randa eller något rederi har tillgång till lastfartyg,med t.ex.som
linjen Hargshamn--Nystad

Genom särskilt Sverigeavtal mellan och Finland får förpackatett
farligt gods på sträckan Hargshamn Nystad enligttransporteras -
Östersjöavtalets innebärregler. Det i korthet landsvägs- respektiveatt
järnvägsregler farligt fårför gods tillämpas på de sär-transport av
skilt certifierade fartygen. Genom fartygens klassificering last-som
fartyg har linjen Hargshamn-Nystad i detta inneburitavseende ett
komplement till den övriga färjetrafiken. Farligt gods tidigaresom
fraktades Bottenviken kan direkt från Stock-runt transporterasnu
holmsområdet till södra Finland.

Det har inte varit möjligt få fram uppgifter hur voly-att storaom
farligt gods Sverige Finlandmellan och viatransporterasmer som

färjor eller med landtransporter via Haparanda.

3.5 Sjöfartens miljöeffekter

Sjöfart formeri alla påverkar den naturliga förändring skärgårdenav
klimatet i form vind, och åstadkommer. Svallvågor,vattensom av

sugeffekter vid stränderna. uppgrumling material på botten, ut-av
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släpp och olika avfallav typer är sådantavgaser skall vägasav som
i miljöbedömning fartygstrañk.samman en av

Under de decennier regelbunden fárjetrañk förekommit harsom
åtgärder vidtagits för de enskilda färjornasatt miljöpåverkan skall
minska

50-taletPå förekom ingen rening avgasutsläppen, toalettavfallav
svartvatten släpptes direkt i havet, liksom oljespill.ut Sopor
kastades över bord.

På 60-talet började färjorna sina tilltransportera hamnarnasopor
för vidare hantering på land och under 70-talet slutade med-attman

släppa oljespill tillvetet havs. Svartvattnetut grovrenades innan det
släpptes ut.

Reningen förbättradessvartvattnet successivt,av det förstärmen
under de åren det harsenaste i land förtransporterats hanteringsom
i kommunernas avloppsreningsverk.

Till följd bl.a. opinionsbildning infördes i samrådav mellan
hamnar och rederier for något år sedan lågsvavlig 0,5 procent
bunkerolja. Fortfarande trafikeras dock linjen Hargshamn Nystad-

färjor använder bunkerolja med högreav svavelhalt.som
Helsingforsfärjorna i Masthamnen är under sin liggetid vid kaj

anslutna till elnätet.
Även fartygens konstruktion har förändrats. Med hjälp modernav

teknik har skrovet utformats för minimera svall ochatt sugeffekter.
Trots de förändringar ägt de kvarståendeär miljöpå-som rum

verkande effekterna från färjetrafiken betydande. Det gäller främst
sugeffekter påverkar stränder, bottnar, bryggor,som samtm.m.
utsläpp i luften kväve- och koldioxider.av

Påverkan på stränder och bottnar-
Påverkan på stränder och bottnar beror fartygetspå skrovform, fram-
drivningssätt och hastighet. Effekten på omgivningen är beroende på
avståndet till fartyget, på vilket sätt vattenrörelsen förstärks, avleds
eller dämpas vilkensamt strand berörs.typ av som

När fartyg försett bildas dels ytvågor,vatten delsgenom tryck-
vågor. Med olika utformning fartygets skrovform kan storleken påav
vågor och strömmar påverkas. Vid konstruktion fartyg tasav nya
hänsyn till detta, eftersom energiåtgång och därmed ekonomi på-
verkas dessa faktorer.av
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Ytvågornas, eller i dagligt tal svallvågornas, storlek kan påverkas
utformningen främst förskepp bulb.fartygets och Förgenom av

Finlandsfárjor finns s.k. kritisk fart innebär svallvågornaatten som
till följd bulbens utformning vid 10-12 fart.knopsär störstav som
Det betyder farten från 11svallvågorna blir mindre ökaratt t.ex.om

14till knop. För farter för färjorna i Stockholmsde gäller skår-som
gård svallvågorna från färjorna i inte de i börjanär dag större än var

70-talet.på
När fartyg strand effektennära kan tryckvågorett passerar en av

sug upplevas attsom

Vattnet först långsamt trycks på stranden och påstannarupp uppe
förhöjd nivå. Därefter det hastigtströmmar ut.en

Vattnet hålls lugnt kvar nivå tillssedan på lägre akternen pas-
serat.

Då till högre nivå stranden tidigarepå än ochvattnetrusar upp en
vänder snabbt igen, varvid vattennivån efter stund tillåtergåren
den ursprungliga.

Vid högre farter, för 15-18Finlandsfárjor från knop och uppåt,
dominerar effekterna fartygetsutgår från akterskepp, 3punktsom
ovan.

I och med fartygen ökat i storlek har effekterna tryck ochatt av
ökat. Denna ökning dock inte proportionellär storleksök-motsug

ningen.
När det gäller tryck- och sugeffekter i farvattentrånga kan

fartygets bredd multiplicerat djupgåendetmed användas ett grovtsom
mått fartygetspå storlek strömningssynpunkt. Avgörande ocksåärur
utformningen fartygets linjer i akterskeppet.av

312Diagram uppfattning 1961.utvecklingen sedanger en om
Parametrarna uttrycks i Skandia för åskådliggöraprocent attav
utvecklingen. Av tabellen framgår kraftigaden utvecklingentrotsatt

fartygens totala storlek, tiodubbling,än har tryck- ochav mer en
sugeffekterna bredd djup knappt tredubblats.x

mindreFör fartyg, Waxholmsbåtar, sjötaxibâtar och fri-t.ex.
tidsbåtar, tryckvågorna vid betydligt farteröver lägre föräntar
större fartyg. Detta orsaken till vidär lägre farter, många mindreatt,
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Diagram 312
Färjornas storlek över och under vatten 1961 1991-Exempel

IndexSkandia1961 100
1400
1200
1000
800
600
400
200
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åä 7 å
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Källa Vattenrörelser orsakade sjötrafik, Sjöfartsverketav 1991

fartyg vågor äravger större och innehållersom energi än demer
från Finlandsfärjorna.t.ex. De mindre fartygen är dessutom, av
kostnadsskäl, sällan optimerade vågbildningssynpunktur och de
framförs också ofta nära land.

Länsstyrelsen i Stockholms län har låtit ñl.lic. Lars Granath un-
dersöka stränderna längs Furusundsleden och Sandhamnsleden.
Undersökningarna har visat 47att strändernaprocent längs helaav
Furusundsleden består känsliga strandtyper.av Detta gäller speciellt
delsträckan mellan Trälhavet och Stabboudde. Längs Sandhamnsleden
är andelen känsliga stränder 24 mellan Trälhavetprocent och
Kanholmsfjärden och mellan Kanholmsüärden och öppet hav 10

Som känsligaprocent. naturstränder definieras branta och flacka
moränstränder strändersamt med sand och jord. Den branta morän-
stranden känslig.anses mestsom

Om alla skadetyper slås blir den totala skadelängdensamman
knappt 7 km Furusundsledens 179 kmav stränder, vilket utgör
knappt 4 Längs delenprocent. Trälhavet Stabboude 6,1är procent-

stranden skadad. Däravav 1är 595procent meter svår skada,
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4701 m3,5395 skada och2,8 1 m lättare procentprocent
4703,5 1 mdel ledenresterande ärskadad I procentavvass.

200cirka skadorGräskö finnsskadad. På Marö ochstranden mav
omfattning.mindreav

påPåverkan luften-
frånutsläppsmängdenEnergieffektiviteten, och därmed ettavgaser,

fartygetfartygets storlek. Ju störredirekt samband medfartyg har ett
under-friktionsytan hosfördelaktigare relationen mellandesto ärär,

supertanker kandeplacerande volymen. Enoch denvattenskroppen
tilli förhållande denrelativt liten motorstyrkadärför ha trans-setten

godsmängden.porterade
kvadratiskafartygets hastighet. Detviktig faktorEn ärannan

framdrivningsenergi och fart innebärerforderligförhållandet mellan
erforderliga framdriv-medförhastigheten denhalvering attatt en av

fjärdedel.minskas tillningsenergin en
pri-energieffektiviteten detärSlutsatsen blir det äratt somom

måttlig fart.framföras medfartyg ochmålet börmära stortett vara
fartframförs i medkombinationsfárjor havDagens öppet aven

renodlade22 i hade skett medcirka Om ställetknop. transporten
förutsatt tidtabellskravoptimala hastigheten,godsfárjor torde den att

skillnad ibetydligt lägre. Dennaomloppstider kan hållas,på vara
energibehovbortfallet dethastighet, tillsammans med somav
godsfárjainnebär skulle kunnai sig kräver,passagerardelen att en

förbrukning endastmängd gods medtransportera avensamma
passagerarfárjornas energitill-25-50 kombineradedeprocent av

försel.
och SödermanlandsSjötrañken regionen Stockholms, Uppsalai

Waxholms-Färjetrañk,omfattar trafik olika slag.län mångaav
fritids-handelsfartyg ochfiskebåtar,båtar och andra arbetsfartyg,

för.sjöfarten bärbidrar luftföroreningarbåtar alla till de ansvarsom
Tabell 313

olika kategoriernasdrivmedel deoch ärBeroende på motorer
kommerolika för olika Således över-bidrag utsläppen ämnen.till

koldioxid ochkväveoxider, partiklar,utsläppendelenvägande av av
10Sjöfarten i för knapptfárjetrañken. dagfrånsvavel procentsvarar

Svavelutsläppen kani Sverige.svaveldioxid- och kväveutsläppenav
motortekniskatill lågsvavligt bränsle. Deövergångbegränsas genom
avgasrening,katalytiskgenomföra,möjligaåtgärder är t.ex.attsom
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kväveoxider.första hand utsläppenipåverkar av
fritidsbåtstrafikenbly detkoloxid och ärgäller kolväten,När det

inom sjöfarten.föroreningskällandenär storasom
svaveltill utsläppenbidraglämnarHandelsfartygen ett stort av
föremissionerna högstärWaxholmsbåtarnas andelmedan av

koldioxider.kväveoxider och

inblandadefärjormed3.6 Olyckor

inträffattotaltStockholms skärgård20 har ide årenUnder senaste
1559 grundstötningar ocholyckor,inrapporteradesjuttiotalett varav

Sandhamnsavsnittet underinträffade ikollisionen Fyra olyckornaav
tioårsperioden.den senaste

i kollisionervarit inblandadeochfyra gångerFärjor har grundstött
fritidsbåt har in-kollision medfartyg gånger. Ingenmed andra tre

tio åren.under de senasterapporterats
fritidsbåtar ochskärgård mellanKollisionstillbud i Stockholms

sommarhalv-omfattning underi ganskanyttotrafik förekommer stor
fárje-uppgifter från lotsar ochenligttillbud har dock,året. Antalet

fritidsbåts-beroende påår, mycketbefál, minskat under attsenare
försjövett tidigare. Riskerna sammanstöt-förarna visar änstörre

iuppehåller sig mittnöjesbåtarunder nedsatt sikt närningar är störst
farlederna.eller korsar

fåttolyckstillbud kunde ha1991 inträffadeaugustiI ett som
lyckadesFinlandsfárjen Wellamoallvarliga konsekvenser.mycket

undvika sammanstötning medtiotal marginalmed något meters en
haverikomissionenEnligttankfartyget Tärnfjord.det bensinlastade

ombord påingripande från befälhavarnarådigtdet tack ettvarevar
allvarligasammanstötning kunde fåttde båda fartygen somsom en

förhindrades.konsekvenser
åtgärder för undvikaantalföljd olyckstillbudet vidtasTill attettav

gir, trafikseparering iunderandra fartyg skall mötasfärjor ochatt
farledsavsnitt,vissa m.m.
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7 Summering

10 miljonerEl enkelresor och 3drygttransport miljoner godsav ton
genomförs varje år med Finlandsfárjorna.

Färjetrafiken står i dag fyrapå ben Persontransporter, godstrans-
konferenserporter, och tax-free.

Rederikostnaderna för godsatt transportera med kombinerade
och godsfárjor torde i nulägetpassagerar- lägre än attvara trans-

godset med renodladeportera godsfärjor.

Färjornas storlek har ökat främst på grund passagerardelenattav
byggts större.

Drygt tio världens skattefriaprocent handel sker i relationerav
med de nordiska länderna. Det framförär allt den nordiska färje-
trafiken har internationellt mycket högsom sett omsättningen av
skattefria varor.

Cirka tredjedel fárjegodset viaen Hargshamntransporterasav och
Kapellskär och två tredjedelar via Stockholms hamn.

En fjärdedel fárjegodset med järnvägtransporterasav medan tre
fjärdedelar med lastbil.transporteras

28 farjegodsetprocent Sverigeav transitgodspasserar genom som
på väg mellan Finland och kontinenten Norge.

Cirka 10 allt färjegods harprocent Stockholms länav start-som
eller målpunkt. Av det med lastbil till Stockholms hamn ankom-
mande färjegodset har cirka 26 Stockholms länprocent slut-som
mål. Inräknas också det fárjegods terminalhanteras i Stock-som
holm och sedan vidaretransporteras i landet blir andelen cirkaut
33 procent.

20 det lastbilsgodsprocent ankommer till Stockholmsav som
hamn terminalhanteras. Av detta gods skall 60cirka tillprocent
slutmål i Stockholms län.
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viaSverige i gradhögreGods från transporterasCl norra
via Stockholms hamn.HargshamnKapellskär än

fartygen klassade lastfartyg.Hargshamn-Nystadlinjen ärPå som
tidigare fraktades Botten-farligt godsinnebärDetta runtatt som

Stockholmsområdet tilldirekt frånviken kan transporterasnu
Finland.

ilandtagning ochSuccessiva åtgärder svartvattenav sopor,som
lågsvavlig bunker miljöanpassadetillspillolja, övergång samt mer

färjetrafikensbottenkonstruktioner har minskat miljö-skrov- och
effekter

179Furusundsledenskilometer 4 procent km strandLängs 7 av
åstadkommits fárjetrañken.finns kan haskador som av

10 svaveldioxid-för knappt de totalaSjöfarten procentsvarar av
i Sverige.kväveoxidutsläppenoch

luftföroreningar iSjöfartens utsläpp dag helt oreglerade.ärav

grundstött fyra varit inblandade i kollisionerFärjor har gånger och
20under åren.med andra fartyg gånger detre senaste





påperspektivbaltisktochFinskt4

färjetrafiken

i högFinland harfrånochtillfarjetrafikendebattensvenskaDen om
ärproblem. Dettasvenskaupplevtsvadpågrad fokuserats somsom

farje-förGrundenperspektiv.smaltföruppfattningminenligt ett
socialtochkulturelltömsesidigt behov transporter,trafiken är ett av

denocksågradi höggällerFinland. DettaochSverigemellanutbyte
Petersburg.Sztochhamnarnabaltiskatill deetablerastrafik som nu
därförspelar storbaltiskaoch deFinland staternaiUtvecklingen

denpåverkarfaktorerolikaskall vägaroll när somsammanman
ifárjetrafiken.framtida

Finland14.

iutkomstsinfinländare70-talen fann många1960- ochUnder
kraftigt. DennaökadeSverigefråntill ochBehovetSverige. resorav

rederiernasommartid,främstefterfrågan på persontransporter, gav
utökaochtrafikenutveckla tonnaget.incitament att

svenskadenfinskasåväl denInternationaliseringen somav
Ökatökade.omvärldenmedhandelsutbytetmedfördeindustrin att

tillgodsinnebarproduktionintegrerad attochvaruvärde, höga räntor
färjormedbörjadeomfattning transporterasioch NorgeSverige stor

ledigUtbudetstyckegodsfartyg.traditionellamedstället föri av
naturligtvisbidrogturistsäsongenutanföri fárjetonnagetkapacitet

till detta.också
frånimportenliksomNorge,Sverige ochtillfinskaDen exporten

länder, finsk33Cirkahögvärdigt gods. procentbestårdessa avav
medan dessavia färjor,lastbilmedfraktasi värde,mättexport,

6för cirka procentendasti volymprodukter mätt avsvarar
41Tabellexporten.
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Tabell 41
Finsk utrikeshandel fördelad på transportslag

Volym96 Värde96

Sjötransporter
Fartyg 78- 45
Fartyglastbil 6- 33
FartygJärnväg- 1 2

Landtransporter
Landsväg 2-
Järnväg 11- 8

Flygtransporter 0 5

Övrigt 2 3
post, pipa-line,mm

Summa 100 100

Källa Industrins Centralförbund

För till kontinentenexporten etablerades direkta färjor till Tysk-
land. Dessa än i dag försvarar merparten transporternaav detavhögvärdiga godset till de kontinentala marknaderna.

Under 1980-talet etablerades många fasta kontakter mellan finsk
och svensk industri. Finska företag genomförde ett antalstort uppköp

svenska företagav led i internationaliseringenettsom finskavindustri. Den koncernintema handeln utvidgades. Kapitalrationali-
sering inom företagsgruppsamma innebar ocksåatt transport-
tjänsterna sågs över.

Utredningen har tillförts värdefulla synpunkter på den nuvarandefärjetrafiken från finska myndigheter, finsk industri och finska
intresseorganisationer.

Miliöperspektiv-
Tillsammans med den svenska Åbolardsskärgården Ålandsutgör och
skärgård världsunik arkipelag.en Miljödiskussionen färjetrafikenrunt
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påfarleder. Planeröppnandeti huvudsak rörtFinlandhar i av nya
Åbo skärgård harKökarsMariehamn tillfarled från genomen ny

tills vidare stoppats.
svenskarvärde imiljörörelsenföreträdare för attFinland ettI ser

färjetrafiken ärvarandra. Manbesökakanoch finländare attanser
alternativet, flyg.miljösynpunkt änfrånbättre

Storlek, botten-till farlederna.fortsättaFärjorna bör att anpassas
i grad äntill miljön högremed hänsynutformasprofil, böretc.

hittills.
Även framtidadendiskussionHelsingfors stad pågåri om varen

verkar emeller-Ingenterminaler.sina kajer ochhafárjetrafiken skall
Helsingfors.tillgåskall fortsättatrafikentid ifrågasätta attatt

få finnas kvarSverigefárjorna skalldeställs ärFrågan storaomsom
ipåminnerdiskuteraslösningDenhamnbassängen.södrai den som

firje-huvuddeleni Stockholm närdiskussionenhög grad avom
Masthamnen.till ochSkeppsbron Värtanfråntrafiken flyttades

Transportperspektiv-
landet.södra delarnatill dekoncentreratFinskt näringsliv är av

i dessastörstockså transportströmmarnaDärmed är varorav
hurVägverkets över42 visar det finskaregioner. Karta prognos

kommerfinska hamnarnatill från deochlandsvägstransporterna att
sekelskiftet.vidutse

kombinations-bl.a.industri konstaterarfinskFöreträdare för att
förutsättningarhar godapassagerarunderlag,sittfärjorna, med stora

bakgrundenMot denregularitet och turtäthet.högupprätthållaatt en
dvs.hamnarna,nuvarandedehar svårt tre storaattatt seman

Åbo trafik-utanförställasHelsingfors, skulle kunnaochStockholm,
konsekvenser.få negativaskulleuppläggen dettaattutan

ställningtill den starkaindustrisidan kritiskfrånDäremot är man
integodsmarknaden ochViking Line har påSilja Line ochsom

iindustrisFinsktillämpats,prispolitikminst den engagemangsom
upprinnelseHargshamn isinharochmellan NystadFinnlinkrederiet

missnöje.detta
upprätthålla så mångaväsentligtindustri detFinsk attanser

transporttarifferna kan hållas påfärjelinjerkonkurrerande att en
rimlig nivå.

begränsas,i framtid kommaStockholmtillSkulle trafiken atten
linjentillgång tillangeläget harindustri det ärfinsk attatt mananser
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Karta 42
Landsvägstransporter till och från hamnarna år 2000

0.250.51.01.52.0
MKJ.TDN

KARLEBYx
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framtida kapa-också halinjeDennaNystad-Hargshamm enanses
i dag.transportmängder äncitet störretaatt

behövslägesådant ävenidetframhåller också ett en nyMan att
svårtdocktorde det attnulägetStockholm. Igodslinje söder varaom

rederierna hargodslinjer. Despecialiseradefristående, storaetablera
skulledekapacitet göruppfattning attfinskenligti dag somen

utmaningar.sådanabemötakunna

Hamnpolitik-
iHamnarna ärhamnpolitik.statliguttaladFinland saknasI en

lastageplatser tillknutnapå någraså närkommunala,princip som
dockfinnskommunikationsdepartementetfinskaUnderföretag.större

olika hamnar-samordna deuppgifttillharhamndelegation attsomen
utbyggnadsplaner.nas

Järnvägstransporter-
sina speciellaSverige harFinland ochmellanJämvägstransporter

ihanterasmåsteinnebärspårviddenskildaproblem. Den att vagnar
godset lastasAlternativt måsteboggier byts.omaxlingsstation, dären
avpassadetillspårviddför finskavpassadefrån vagnarvagnarom

svenskkontinental spårvidd.för
Åbo omaxlingsstationerfinnsNystadochi Hangö,hamnarnaI

Gods-olikamellanHaparanda lastasviagodsmedan vagnar.om
finns över-varför det i dagbegränsade,relativtvolymerna är en

Åbo-Stockholm Nystad--Hargs-ochSeaWindlinjernakapacitet på
desådragetjärnvägsnätet ärfinska attFinnlink. Dethamn vagnar

Åbo. finnsFörslagNystad måstefrånskall skeppas ut passerasom
förbättraskullevilkentill Raumo,Nystadsträckning frånen nyom

Finland.från mellerstatillgängligheten
perspektiv viktigtjärnvägensSJ det attfinska ärEnligt VR ur

antal heltågmöjligastörstasåkoncentrerastransportströmmarna att
möjligt.fåså platserpåkan somrangeras

visatshargodsmarknadeneuropeiska ettpå denFlera aktörer
tillfråntransportledTranssibiriska järnvägenförstarkt intresse som

ryskamed desamarbeteinlettharjärnvägarnaFinskaFjärran Östern.
tillveckacontainersmedi heltågdag tvåoch körjämvâgama per

sjön.Japanskavidhamnar
Även såväl svenskt,förmarknadmöjlig transporterSJ avenser

järnvägen. ManTransibiriskaviakontinentalt godsnorskt som
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avvaktar VRs erfarenheter och är beredd öppna trafikatt så snart
kvaliteten på transporterna är acceptabel.

Finskt perspektiv på utvecklingen i Baltikum-
De baltiska självständighetstaternas kommer enligt finländska
bedömare inte medföra någraatt förändringarstora i den finska
exportindustrins Äventransportmönster. de långsiktiga planernaom
på upprustning Via Baltica frånen Tallinn tillav Warszawa ge-
nomförs se nedan, kommer detta inte medföraatt någraatt stora
godsvolymer under 1990-talet söker sig till Centraleuropa den vägen.
För gods till kontinenten kommer även fortsättningsvis kapacitets-
starka direktfárjor dominera.att

4.2 Estland, Lettland och Litauen

Som självständiga utvecklasstater Estland, Lettland och Litauen mot
mindre beroendeett de nuvarande OSS-staterna. Samtidigtav medför

omställningen påfrestningar.stora
De länderna hartre ofta, inte minst i Sverige, behandlats som en

enhet, Baltikum. Med sammanlagd folkmängd påen endast cirka 8
miljoner har de skillnader finns inte alltid varitsom uppenbara.
Tabell 43

Estniska är språkligt närbesläktat med finskan medan lettiska och
litauiska tillhör de slaviska språken. Estland och Lettland är i huvud-
sak protestantiska, medan Litauen katolskt.är

De hartre staterna under efterkrigstiden varit integrerade i den
all-unionella sovjetiska ekonomin. Produktionen har bedrivits i stor-
skaliga enheter. Merparten handeln har skett med andraav delar av
före detta Sovjetunionen. Länderna starkt beroende leveranservar av

råvaror och halvfabrikat frånav de övriga forna Sovjetrepublikerna
för industrin och jordbruketatt skulle fungera. Den interna handeln i
Baltikum har varit ringa omfattning.av

Avsnittet bygger till del på Economicstor Survey of the Baltic
States, ArkadieKarlsson 1992.van
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43Tabell
befolkning i de baltiskaYta och staterna

1989Yta lkmZ Befolkning

100 583 000Estland 45 1

63 700 2 687 000Lettland

72365 200 3 000Litauen

ArkadieKarlsson,Baltic States,of theEconomic SurveyKälla van
1992

infrastrukturTransporter och
strukturellt delasoch från Baltikum kantillTransporterna inom, upp

fyra kategorieri

domineras pårepublik. Dessainom respektiveTransporter
naturgasledningar och,lastbilstransportergodssidan samt avav

kanaltrañk spelarkustsjöfart. Järnväg ochi Estland, enav
underordnad roll.

huvudsakligen med bussar.Passagerartrafiken ombesörjs
Riga Vil-befolkningscentra Tallinn, ochRunt större som

viss roll.järnvägennius-Kaunas spelar en

Till följd den långt-från OSS-staterna.till ochTransporter av
godstransporternaspecialiseringen produktionen ärgående av

omfattande.baltiskaOSS-staterna och demellan staterna
dominerar i nämndochpipeline- vägtransporterJämvägs-,

ordning.
flyg ellersker mestadels medPassagerartransporterna

mindre betydelse.järnvägstrañken harmedanbuss,

i huvudsak och3. trafik. Godsexporten sker vägInternationell
fungerande järnvägs-direkt,till sjöss. Baltikum saknar

järnvägsnätet. Spårviddeneuropeiska ärförbindelse med det
omaxling måstevarför omlastning ellerfinsk-ryska,också den

till övriga Europa.ske vid transporter
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Den utrikes passagerartrafiken från Lettland och Litauen sker
flyg,med medan det från Estland också förekommer färjetrafik

till Helsingfors och Stockholm.

4. Transit gods via hamnarna till OSS-staterna,av Fjärran och
Mellanöstern. Det är främst oljeprodukter,export av
kemikalier, mineraler, bilar och utrustning import livs-samt av
medel i bulk allmängods fraktassamt transit via desom som
baltiska hamnarna. En liten ökande trafik utgörsmen av
blocktág från hamnarna, via Ryssland till Japan och Mellan-
Östern.

Transportpolitiken-
Inom för den allmänna omställningenramen de politiska ochav
ekonomiska villkoren påverkas transportapparaten på sättsamma som
övriga branscher. Det sker bl.a. borttagandet detaljeradgenom av
Varuförsörjningen, marknadsanpassning och avmonopolisering deav
statliga företagen borttagandesamt prisregleringar.av

Givetvis finns det på transportomrádet behov förändringar iav
lagstiftningen liksom administrationen. Det gällerav i första hand att
regeringskontroll produktionen, investeringarnaav och ersätta all-
unionella lagar med nationell lagstiftning.

Vid sidan detta lagstiftningsarbete har deav republikernatre
definierat antal strategiskaett utvecklingsprojekt främsta syfte ärvars
att Varuförsörjningengarantera utveckla förbindelsernasamt att med
Europa

uppbyggnad strategisk utrustning för importav olja till olje-- av
hamnarna i Ventspils och Klaipeda i dag används de endast för
export Tallin.samt

föreslagen oljepipeline från oljeraffinaderieten i Mazeikiai till-
Ventspils.
fortsatt utveckling passagerarterminaler vid flygplatsernaav- och i
hamnarna i Tallinn och Riga och i anslutning till dessa aktiviteter
för åstadkommaatt ytterligare internationella flyg- och färje-
förbindelser.
utveckling Via Baltica, välutrustadav transportkorridor från- en
Helsingfors via Tallinn, Riga och Kaunas till Warszawa, där den
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Highway frånEuropeanEastföreslagnatill denanslutaskulle
till Istanbul.Gdansk

Viamellan desamordnas staterna, tplanerdessa treVissa exav
etableraplanerkonkretainga ettfinns attBaltica. Däremot

flygbolag.järnvägsföretag eller gemensamtettgemensamt

Summering4.3

intensivt ilikainteförsmiljöpåverkanfárjetrafikensDebattenE1 om
Sverige.iFinland som

betydelsecentralSverigeoch ärFinlandFärjetrañken mellan av
utrikeshandel.ochekonomiför finsk

enligt finskkrävs,Stockholms hamnfrånflyttasfärjetrafikenOm
nordlig linjevia såvälskekanindustri, godstransporternaatt en

sydlig.Hargshamn som en

FinlandochSverigejärnvägstrañken mellanexpansionEn av
trafik-ingå i störrejärnvägsfärjorna kommerförutsätter attatt

lösningar.

till Sverigefárjeförbindelserperspektivlettiskt ärestniskt ochUr
kontakterna.ekonomiskaochsociala, kulturellaförviktiga de

långsiktiga förut-medförbaltiskaiFörändringarna de attstaterna
Östra och framförMellansverigefárjetrafik mellanFörsättningar

etableras.LettlandEstland ochallt nu





uthamnalternativen5 Hur ser

radfärjetrafiken måstehamnalternativ förolikavärderingI enen av
Öster-sidanpå andratill tänktbar hamnin. Avståndfaktorer vägas

förutsättningar med avseende påfarledsförutsättningar, hamnenssjön,
kapacitet på ochtillgång till och vägkajlängd, kajdjup, samtm.m.

viktigaste.dejärnväg någraär av

5.1 Hargshamn

frånutskeppningshamn för malmtidigareHargshamniHamnen var
1989trafikeras den sedanEfter ombyggnaduppländskade gruvorna.

godsfärjor till Nystad.huvudsakligen med

Farled och hamn
vattendjup ochmed brainseglingsförlxållandenhar godaHargshamn

108 nautiska miltill Nystadtill Finland. Sträckan äröverfartkort
irelationer redovisasdekortaste sträckanM, den somav

timmar. Farledenscirka sjuGångtiden till Nystadutredningen. är
obehindratfárjetrafiken fortgåkanutmärkning anpassad såär att

17cirka M.skärgårdenSträckan den svenska ärdygnet runt. genom
Åland. Behovetnorrifrån tryckavintrar kanUnder stränga mot

med tanke på dentillgodoseisbrytarassistans kan svårt attvaraav
Åland, jämförtBottenhavetringa trafik går tvärs över norr omsom

allvarligainte leda tillbör docktrafiken söder Dettamed ön.om
färjan förhål-under dessaturlistan medgertrafiken dåstörning attav

söder ochi österbrutna rännor väster,landen kan göra omresan
Åland.

sjötrafiksyn-7,1 Frånramfritt djup påFärjeläget har meter.ett
tillfärjelägefarled och störremöjligt dagenspunkt är det att anpassa
liknandeTroligen kantrafikerar Hargshamn.färjor i dagdeän som
28177dvs. långa ochKapellskär,fartyg trafikerar metermetersom
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användas.breda,
godsvolymförkapacitetfinnshamnutbyggnaderegentligaUtan en

cirka1991 nivå påårsjämföra med2 miljonercirka attton,om
fördubblingEnmalm.bulktransporterexklusive000 av600 avton

margi-endastkrävaför hamnenföreträdarebedömskapaciteten av
investeringar.nella

växelflaks- ochtrailer-,finnskombinerade trafikendenFör
omaxlingsstationfinnssidanfinskaPå dencontainerlyft i hamnen. en

för järnvägsvagnar.

trafikframtidaochNuvarande-
marknads-godstrafikhamn. lrenodladutvecklasHamnen ensom

fárje-fördelartill dehänvisningbl.a. meddetta,föringen betonas
farligt gods.vidtrafik transporter avutan passagerare ger

FinnlinkOYförhyrtsvilkafärjortvåtrafikerasHargshamn avav
Trafikenstorföretag.finskaantalFinnlink ärtillHuvudägare ettAb.

dessa.med bl.a.flerårigt avtalpåbygger ett
gods-ellersigförnärmarknadegentligNågon passagerar-vare

lastbil,medsketthuvudsakligentrafikenHittills harinte.trafik finns
000 järnvägsvagnar.4med drygt1991, jämfört20 000 enhetercirka

EuropaSaab Valmetmed GM system-pågårDiskussioner om
Tyskland ochmellanjärnvägmedoch bilarbildelartransporter av

via Hargshamn.Finland

ägarförhållandenEkonomi och-
Hargshamn.ihamnenHFAB ägerFärjehamn ABHargshamns

Östhammars 11tillochkommun89tillHFAB ägs procent av
hamn.allmänHargshamn ärEgendom AB.Hargs numeraprocent av

ochFärjehamn ABmellan HargstrafikfierârsavtalGenom ett om
1994.och medtilloch intäktertrafikgaranteradFinnlink hamnenär

skrivasdeltillhamnanläggningen kommeri attInvesteringarna stor
tvåytterligareoption påFinnlinkDärefter hartid.under dennaav

Nystad.ochHargshamntrafik mellanårsgånger tre
föreResultatet11,5 miljoner kronor.1991 tilluppgickIntäkterna

Genom4,2 miljoner kr.minus på attvisadebokslutsdispositioner ett
blir4,3 krmiljoneröveravskrivningargjordatidigarelösa omupp

konservativtillämpar0,1 mkr. Hamnen1991 plusårsresultat för en
9,5till mkr.avskrivningarna1991 uppgickFöravskrivningsplan.
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Vägar och järnväg-
Väg- och järnvägsförbindelse finns till hamnen. Dessa är dock inte

allra högsta standard. Av lastbilsgodset 70-80bedöms gåav procent
via 288,väg Uppsala kommun och vidare längs E18.genom

Bygget 1113väg från hamnen till 76väg vid Hargs samhälleav
pågår. Denna tidigareläggning i förhållande till planer harantagna
kunnat åstadkommas tack privat förskottsfmansiering.vare

Öst-Landsvägstrafiken förmåste nå E4 vid Uppsala köra viaatt
hammar och Gimo. I Vägverkets planer finns direkten ny
förbindelse till Gimo, parallellt med järnvägen, skulle förkortasom

Ävenavståndet med cirka 13 km. med dagens begränsade trafik är
denna investering till följd vägförbättringen hög samhälls-av av
ekonomisk En expansion färjetrañkennytta. därför inteärav en
förutsättning för den skall genomföras. Vägen finns dock inteatt
med i den länsstyrelsen i Uppsala län planen för lokal-av antagna
trafikanläggningar LTA-planen för l991-2000.åren Den projek-

detta hjälpmed AMS-medelteras trots och kan påbörjas höstenav
1992.

ÖrbyhusJärnvägen mellan och Hallstavik, via Hargshamn, är
klassad länsjärnväg. Förbindelsen inte elektrifieradär och harsom en

Örbyhuslåg bärighet. Anslutningen till Norra stambanan i isker
riktning Gävle. Tåg skall söderut vändas.mot måste Frånsom
järnvägstransportsynpunkt kan åtgärder genomföras vilkatre ger
banan mellan Hargshamn och stambanan bättre funktion Elektri-en
fiering innebär tåg kan köras direkt, lokbyte, tillatt andrautan

Ökaddestinationer än rangerbangården i Gävle. bärighet innebär
högre hastighet och bättre anpassning till tågbildningen i Gävle.

ÖrbyhusSlutligen skulle triangelspår i medföraett tåg skulleatt
kunna direktgå söderut vändning. Kostnaderna förutan att genom-
föra dessa åtgärder kan bedömas 50till miljonertre kronor.

I gällande LTA-plan finns spårbyten för 6 miljonerupptaget
Övrigakronor under slutet 90-talet. åtgärder har inte kunnatav

inrymmas inom nuvarande Länsstyrelsen har hos regeringenram.
begärt banan skall överföras till stomjärnvägsnätet.att En utredning

detta kommer genomföras Banverket införatt nästa planerings-av av
omgång.
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Kapellskär5.2

lopp1960. Under årensredanfárjehamnetableradesKapellskär som
Försökfárjehamn.uteslutandefungeratihar hamnen settstort som
inteharanslutning till hamnenindustrianläggningar ietableraatt

lyckats.

och hamnFarled-
Åbo mil M, till127 nautiskatill ärKapellskärfrånAvståndet

endastskärgården kort,är202 InseglingenM.Helsingfors genom
begränsat.fria läget är manöverutrymmetrelativt9 detM. Trots

29och177 längdstorlekenfärjorbedömtSjöfartsverket har att mav
Kapellskärs hamn.iacceptablamanöversynpunkt ärbredd frånm

trafikframtidaochNuvarande-
Line ABsVikingförrenodlad färjehamndrivsKapellskär ensom

Åland. främstTrafiken utgörssommartidoch ävenFinlandtrafik på
snabbtMånga resenäreri dessa.ochpersonbilar sompassagerareav
inne-Kapellskär då denviaväljerFinland vägentillsigvill överta

Stockholm.centralaslippersjöresa ochbär kort att passeramanen
årligen.250 000cirkatilluppgårGodsvolymen ton

fárje-etableringpåkända planerfinns inganärvarandeFör av ny
AB seStockholms HamnhuvudägarenDentrafik i Kapellskär. nye

långsiktigingår iKapellskäremellertid deklareratnedan har att en
perspektivAB. IStockholms Hamnutvecklingenstrategi för ettav

baltiskaRyssland, deSverige ochhandel mellanutökadkraftigtmed
uthamnarbehovStockholm ham.fl. kommerPolen, att avstaterna,

kusttratiksystem.utvecklatingå ikanäven ettsom

ägarförhållandenEkonomi och-
1991 91tillhöstensedanAB,RoslagshamnardrivsHamnen somav

Norrtälje9och tillABStockholms Hamn procentägs avprocent av
1991 Stockholms1970-talet fram tillmittenFrånkommun. varav

Line AB ombe-Vikingmajoritetsägare till hamnen.LandstingLäns
stuverifunktionen i hamnen.sörjer själv

resultatetoch14,5 miljoner kronor1991 tilluppgickIntäkterna
5 miljoner kronor.bokslutsdispositioner tillföre
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Karta 52
Hamnen i Kapellskär

Hlmnlmmot
Terminal

KAPELLSKÄR

o 25 so 15 m0m
Djupvid årnledulvaltnnIWO

Källa Sjöfartsverket
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järnvägVägar och-
nuvarandedelKapellskärsvägen,1979 invigdes denjuniI avennya

30 ochkilometerNorrtälje cirkatillavståndetE18. hamnen ärFrån
100cirka kilometer.till Stockholm

Kapellskär ärE18 Stockholm ochmellanStandarden på väg
kurviga ochavsnitt smala,andra ärdelar motorväg,Vissa ärojämn.

50till ellerhastighetsbegränsningföljd råderbackiga. Till dettaav
sträckor.vissa70 timme påkilometer per

nybyggnad påmotorvägDennisuppgörelsen ingårI den s.k. aven
1993-1996.perioden Transport-underSöderhall Rösasträckan -

efter nybyggnadenStockholm kommerfrån tilltiden Kapellskär att
oförändrad,iMiljöpåverkan kommerminska. stort settatt vara

förväntadsträcka uppvägskortareeftersom den vägens av ennya
genomsnittsfart.högre

Önskemål sådan harjärnvägsförbindelse.Kapellskär saknar om en
alternativ diskuteras äri olika sammanhang. Ettframförts ensom

sitt passagerarunder-medtill vid Arlanda,anslutning stambanan som
för järnvägs-underlaggodsterminaler skulle kunnaoch sinalag ge

utnyttjas förocksåskulletrafik via Kapellskär till Finland. Järnvägen
till Arlanda och Stock-NorrtäljeRimbofrämst arbetspendling från

holm.
Enligtalternativ inteharNågot genomarbetat presenterats.

enkelspår dennainvestering i påbedömning skulleBanverkets etten
1,7-2 miljarder kronor.kostasträcka

5.3 Stockholm

Stads-tradition hamnstad.hundra årsStockholm har många som
lås förHelgeandsholmen etableradesbildningen på ett attsom

Sjöfarten utgjordeSaltsjön.sjöfarten mellan Mälaren ochkontrollera
ekonomiska livet i staden.iunder lång tid ryggraden det

Farled och hamn-
tillgå,i dag två farlederFärjetrafiken på Stockholms hamn har att

Sandhamnsleden från Avståndetnorrifrån och öster.Furusundsleden
Åbo 244 M157 nautiska mil M till ochtill finska hamnarnade är

Helsingfors.till
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53Karta
Hamnen i Stockholm Saltsjösidan

t AHAMNEN

Diuvulmbvunnsvilrøn

DJURGÅRDEN

Kvarnholmen
Flnnbodnvarv

Gldmllun

Stockholms delhamnar
på saltsjösidan

HAMMARBYHAMNEN

Källa Sjöfartsverket
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Furusundsleden har sträckning Stockholms skärgård påen genom
55 Sandhamnsleden 44M. går M skärgården. I kapitel 7genom
diskuteras för- nackdelar farledernaoch med de olika frågansamt om

eventuell dragning Sandhamnsledens del över Röd-yttreen ny av
kobbsfjärden.

Trañkutveckling-
1960 hade Stockholms omfattandehamn linjetrafik imed stort setten
hela världen. Fartygstyperna varierade beroende linjesträckning.på
Östersjön kontinenten inklusiveoch England trafikerades detav
mindre närsjöfartstonnaget betydligtmedan fartyg trafikeradestörre
de linjerna.transoceana

Trafiken Stockholmspå hamn har sedan dess genomgått en
kraftig 1960mycket strukturell förändring. gjordes 0003över anlöp

med traditionella lastfartyg. 1990 så 500.antalet lågt drygt Ivar som
stället har färjetrafiken vuxit kraftigt, från 1001 anlöp 1960år till

3 800 1990.nästan anlöp år Diagram 54

54Diagram
Ankommande fartyg till Stockholms 1960hamn 1990-

Antal
25000

llllllllllllllll

å

i

Å
\\\\\\lll

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

ä El ÖvrigaPassagerare Skärgård Färjor

SkärgårdAnm. övriga 1960 1975ingår i -
Källa Stockholms hamn
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Den genomsnittliga storleken på fartygen har ökat i båda
Färjornas storlek har ökat från i genomsnitt cirka l 500grupperna.

l960brutto till 27 500 brutto 1990. Färjorna alltsåär 20nästan
gånger så i dag för 30 år sedan. Storlekenstora på övriga fartygsom
har under period tredubblats, från i genomsnitt l 900 bruttosamma
till 5 500 brutto.

Färjegodset utgjorde 37 de hanterade godsvolymernaprocent av
1991. Antalet passerade hamnen uppgick årpassagerare som samma
till 7,3 miljoner.

Färjetrafiken till Stockholm är knuten till fyra olika hamnlägen.
ÅboFrån Värtan Siljagår Lines färjor till och Helsingfors samt

Åbo.SeaWinds järnvägsfärja till Till Helsingfors avgår färjaen per
Åbodag, till två dag Seawind, har 5 avgångarsamtper som per

vecka.
Viking Line har sin trafik koncentrerad till Masthamnen. Därifrån

MariehamnÅbo.avgår dagligen färja till Helsingfors och två tillen
Ytterligare färja avgår till Helsingfors dagar vecka ochtreen per
kryssningsfartyg till Mariehamnett dagar vecka.sex per
Dessutom finns färjetrafik till Tallin Estline, Riga och Szt Peters-

burg Baltic Line i Frihamnen och kryssningstrafik med viss person-
Änedinlinjenbilsbefordran Birkaoch Line vid Stadsgárdshamnenl-

Skeppsbron.
mittenI 1992 slöts avtal trafik Norr-ettav mars om

köping-Riga-Stockholm. Trafiken kommer drivas Balticatt av
Link, med rederierna Efflohn och Nordtrans Avsiktenägare. ärsom

trafik skall den 1 juli 1992.att startas senastv
Stockholms Hamn AB har också under det förvärvatåretsenaste

såväl Kapellskär se ovan Nynäshamns hamn se nedan.som
Anledningen till dessa förvärv svårigheter iattuppges vara man ser

expandera farjetrafiken till och frånatt centrala Stockholm. De nya
terminaler byggs för färjetrafiken i Frihamnen innebär ingensom att
ytterligare kapacitet finns tillgänglig inom hamnens nuvarande
områden.

Ekonomi och ägarförhållanden-
Från och 1991med drivs hamnen det Stockholms stad helägdaav av
bolaget Stockholms Hamn AB. Integrationen mellan hamnförvalt-
ningen och stuveribolaget iär och med den bolagsbildningennya
fullt genomförd.
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1980-taleti början väntefter förlustårStockholms hamn har av
hamnenredovisat resultatde åren görutvecklingen och senaste som

Sverige.till iden lönsammamest
1991 tilluppgickinklusive stuveriverksamheten,Intäkterna,

15,6 mil-dispositioner349 miljoner och resultatet förekronor var
betydelse förfárjetrañken haruppenbartjoner kronor. Det är storatt

År farjetrafiken för1991 frånhamnekonomin. svarade intäkterna
38jämföra med cirka41 de totala intäkterna procentattprocent av

1980-talet 55.mitten diagramvid av

järnvägVägar och-
Stockholmför fárjegodsethuvudsakligaDe transportvägarna genom

56. Till och från Värtahamnenframgår kartaEuropavägarnamot av
till Roslagstull.Lidingövägen Valhallavägen Frånanvänds och upp
fabriksväg ochHammarbyMasthamnen leder Värmdövägen,

Årstalänken.Huddingevägen mot
trafikeras den cirkaStuderar snitt på Lidingövägenett avman

genomsnitt cirka40 000 fordon ifordon dygn. Andelen ärtungaper

55Diagram
från olika verksamhetsgrenar iGodsvolym och intäkter

Stockholms hamn 1991
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StyckegodsTorrbulkOljaFärjegods

mmverksamhetarrenden,Anm. Exklusiveovrg

Årsredovisning,Källa Stockholms Hamn AB
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10 eller 000.4procent
Via fárjeterminalerna sigrör räknat i genomsnitt 400grovt tunga

lastbilar dygn. Trañkvolymen är ganska jämt fördelad, dvs. cirkaper
200 lastfordon hamn. De 200 fárjeanknutna fordonen frånper tunga
Värtahamnen alltså 0,5utgör det fordonsflödet.totalaprocent av
Räknat på det totala antalet lastbilar Lidingövägenpåtunga blir
andelen 5 procent.

januari 1991I träffades politisk uppgörelse trafik och miljöen om
i Stockholmsregionen Dennisöverenskommelsen. Mot löfte extraom
statliga 3,5medel på miljarder kronor förband sig förrepresentanter
Socialdemokraterna, Folkpartiet liberalerna och Moderata samlings-
partiet i Stockholms stad och Stockholms län genomföraatt en
utbyggnad kollektivtrafik, vägar och järnvägar. Flera deav av

Karta 56
Huvudsakliga for fárjegodstransportvägar till och från
Stockholms hamn

Källa Alternativa godsvägar Sverige Finland, TransekTemaplan-
1992 -
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förbetydelse deningår i överenskommelsen harinvesteringar som
trafiken.färjeanknutna

förhandlingar förtsöverläggningar ochharUnder det åretsenaste
överenskommelsen Västerleden,frågorna ibeträffande de olöstatre

Österleden i minaförutsätterområdesavgifter i innerstaden. Jagoch
ochöverväganden kommer överensanalyser och attatt parterna

ingå i helheten.dessa delar kommer att
överenskommelsen inreutbyggnadsåtgärd i ärstrategiskEn en

Ringendelar.motorvägsring Stockholms centralarunt avses
enligttrafikantavgifter och skall planernafinansierad med vara

1998. eftersin sträckning Vägverket haröppnad för trafik i hela
förriksdagsbeslut åtagit sig huvudmanregerings- och att vara pro-

Ringen.jektet och väghållare för
iingår den tänktakarta 57 framgår flera de länkarAv att av som

till från Stockholmnyttjas trafik ochRingen rimligen kommer att av
iMasthamnen. trafik dag körVärtan och Stockholm Den som

RoslagstullLidingövägen ValhallavägenStockholm Värtan -- -
till vid Lidingövägen alternativtansluta Ringenkommer att

möjlighet köra Ringen åtFrihanmen. Trafiken kommer då haatt att
riksvägnätet.båda håll för nåatt

förbör välja Södra länkentrafik skall från MasthamnenDen som
E4E20till eller fortsätta till terminalernavia denna kunna anslutaatt

i Västberga eller Lunda.
järnvägsförbindelse via Lill-Jansfinns skogenFrån Värtahamnen

järnväg ingår i medtill Tomteboda godsbangård. Denna stomnätet
Spåret trafikeras såväl järnvägsvagnarBanverket huvudman. avsom

ingår i olika slagtill järnvägsfárjan enheterpå väg som avsom av
kombitrafik.

Även järnvägsförbindelse. Från hamnen lederMasthamnen har ett
till Stockholm södra därindustrispår, Stockholms Hamn AB,ägt av

från vilkettill stambanan. Gods Masthamnen,det ansluter
kombitrafiksystemjärnväg, ingår i ochmedtransporteras rangeras

Årstaterminalen.videller lastas om
trafik miljö ingår utbyggnadDennisuppgörelsen ochI ettom en av

frånoch spår Stockholmtredje Riddarholmen tvåspår över nya
Årstaviken Älvsjö.till Enligtsödra via bro överens-överen ny

1996. Kapacitetsökningensträckan fárdigställdkommelsen skall vara
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Källa Regionplane- och trafikkontoret, Stockholms läns landsting

på denna sträcka innebär del de olägenheter iatt dagstoren av som
påverkar tågföringen elimineras.

Utbyggnaden är emellertid knuten till kraftig utökningen av
pendel- och regionaltágstrañken. Denna kommer i anspråkatt ta en
mycket del den kapaciteten. Därförstor kommer det ävenav nya
fortsättningsvis Banverkets ambitionatt undvikaattvara genom-

Älvsjö.gående godstrañk på sträckan Karlberg Godstrafiken går-
dock företrädesvis på tider då persontrafiken inte är så frekvent.
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5.4 Nynäshamn

verksam-i två olikaHamnverksamheten uppdeladi Nynäshamn är
från Gotlandtrafiken till ochharNynäshamns Hamn ABhetsgrenar.

vintertid medTrafiken upprätthållsi sin verksamhet.ryggrad ensom
dygn.sommartid med avgångaroch tvåavgång per

harfartyg med produkteroljehamn gårTill och från Nynäs som
raffinaderiet.anknytning till

Farled och hamn-
M inom-7 nautiska milendasttill Nynäshamn kort,Farleden är

13maximerat tilldjupgåendetnärvarandeskärs. För är meter.
Åbo 256Helsingfors M.177 och tillAvståndet till Mär

8vattendjup påfarjelägena harDet de tvåstörsta meter,ett enav
30 Från200 klaffbredd påkajlängd ochpå drygt meter.meter en

Nynäshamntrafikera ävenmöjligtsjötrafiksynpunkt torde det attvara
Stockholm.anlöperfärjor i dagmed de destörsta av som

trafikframtidaNuvarande och-
från Gotland. Knapptfärjor till ochNynäshamn trafikeras i dag av

Gotland.1990 Nynäshamn och550 000 mellanrestepassagerare
234 000 ombord000 gods20 lastbilartrailers medKnappt ton

Gotlandsfárjorna.transporterades på
Szt1992 förbindelse medfebruari finns ocksåFrån och med en
sinSverige påtidigare passeradePetersburg och Kiel. Färjor som

Nynäshamn.till anlöper ocksåfrån Ryssland Tysklandväg nu
i fe-Nynäshamns hamnStockholms förvärvatHamn AB, som
iNynäshamn ingårbruari 1992 nedan, deklareratse har att en

Stockholms Hamn AB. Ilångsiktig strategi för utvecklingen ettav
Sverige och Ryssland,perspektiv kraftigt utökad handel mellanmed

ha behovmil., kommer Stockholmbaltiska Polen,de attstaterna,
kusttrafiksystem.ingå i utvecklatkanuthamnar ettav som

ägarförhållandenEkonomi och-
februari 1992fram till detdrevs och förvaltadesFärjehamnen avav

kontrollerade Nynäshamns Hamn AB.EftIohn bolaget
från OY1992 hamnenfebruari förvärvade Stockholms Hamn ABI

helägt dotterbolagAB därmedEffilohn Ab. Nynäshamns Hamn är ett
Nynäshamns kommunAB. Tillsammans medtill Stockholms Hamn
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50 procentStockholms Hamn AB50 förvärvade ocksåprocent
tidigareanläggningar Nynäshamns hamndeden mark och som

inom NCC-koncernen..arrenderade
exklusive stuveriverksamhetenHamn ABNynäshamns omsatte

bokslutsdispositionerföre1991 12,8 miljoner kronor. Resultatet
0,1 miljon kronor.var -

järnvägVägar och-
226 E4E20 Söder-73 via nås vidVia Stockholm och vägnåsväg

sydspets saknar Nynäshamntälje. sitt vid Södertörns väg-Med läge
Himmertjärdenoch söderut. ochoch järnvägsförbindelse väster-

landsvägstrafiken till SödertäljeSödertälje tvingarfarleden in till upp
landets och södra delar.innan den kan fortsätta västramot

sammanbindningen länets södra och delarI den framtida norraav
73, Södertörnsleden från Haninge tillspelar Fors Jordbro ochväg -

länkar, enligt den refereradeBotkyrka viktig roll. Dessa som ovanen
199596,kommer klara förbättrar ocksåDennisuppgörelsen att vara

tillgängligheten Nynäshamns hamn.till
E4 Himmer-Under tid har propåer överom en ny gren avsenare

framlagts. förslagen står i förstafjärden och Södertörn Bakom hand
vilkaantal på Södertörn, sådankommuner vägattenett anser ny

förbättra tillgängligheten till denna Stockholmsregionen.skulle del av
Älvsjö,till södra iNynäsbanan ansluter västra och stambanan

mindre mil från Stockholms central.än en
Den kapacitetsökning, utbyggnad till dubbelspår mellansom en

Älvsjö enligt Dennisöverenskommelsenoch Västerhaninge ger,
avikommer till delen anspråk ökad pendeltågs-största att tas en

godstrafiken förbättrastrafik. Förutsättningarna öka på bananatt
ÄlvsjöÅrstadock, rangering i kvarstår.problemet medäven om

5.5 Södertälje

följd sitt strategiska lägeSödertälje till mellan Mälaren ochhar av
Östersjön hamnstad.utvecklats som

hamnFarled och-
till Södertälje via HimmertjärdenFarleden in går Landsort och

Åbo27 inomskärs. 2llnautiska mil M Avståndet till M och tillär
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Helsingfors 277 M.
Från sjötrañksynpunkt skulle Södertälje kunna in de störstata av

de färjor i dag trafikerar Stockholm. Den svårastesom ärpassagen
Brandalssund, dock inte tordegenom utgöra något hinder medsom

tanke på de moderna färjornas manöveregenskaper.
Ett RoRo-läge med djupstörsta 9,8 och längd 160meterom en av

finns i Sydhamnen.meter För etablera regelbunden färjetrafikatt
bedömer hamnen det krävs fasta kajplatseratt terminal-samt en
byggnad. Storleken på investeringeventuell ären en
förhandlingsfråga mellan hamnen och trafikantenrederiet.

Nuvarande framtidaoch trafik-
Södertälje saknar regelbunden fárjetrafik. Färjetrafik till Gotland
fanns fram till 1972, då den flyttade till Nynäshamn. Reguljär gods-
färjetrafik för trailers till Travemunde fanns under några år i början

l980-talet.av
Hamnen används i huvudsak för följande Impor-varugrupper

terade bilar, containers i LoLo- och RoRo-trafik kol tillsamt
Igelsta fjärrvärmeverk. Södertälje har även oljehamn med ökandeen
trafik.

Ekonomi och ägarförhållanden-
Hamnen i Södertälje förvaltades fram till utgången 1991 detav av
helägda kommunala bolaget Södertälje Hamn AB. Som driftbolag
fungerade det till 95 ägda dotterbolaget Södertäljeprocent Stuveri
och Hamngods AB. Från och med 1992 har de båda bolagenmars
fusionerats till Södertälje Hamn AB med kommunen som ensam
ägare. Beslut har också fattats gå med nyemission riktadatt utom en
till intressenterexterna det privata näringslivet. Efter emissionen
skall kommunen kvarstå med lägst 51 ägarandel. Intäkternaprocent
inklusive stuveriverksamheten uppgick 1991 36,4till miljoner
kronor. Resultatet före bokslutsdispositioner 1,6 miljonervar -
kronor.

Vägar och järnväg--
Södertälje har utmärkt läge i förhållandeett till anknytande ochvägar
järnvägar. Hamnen är belägen i omedelbar närhet såväl E4av som
E20, vilka nås på minuter.ett par
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Järnvägsspár finns framdraget inom hamnområdet. Ett eventuellt
fárjeläge kommer finnas 400cirka från den järnvägs-att meter nya
stationen Södertälje Syd.

5.6 Oxelösund

Sedan 1877 har idet Oxelösund funnits hamn för utlaszningen av
trävaror och malm från Bergslagen. Hamnen fortfarandeär en
utpräglad massgodshamn.

Farled och hamn--
Från sjötrafiksynpunkt har Oxelösund förutsättningargoda Oxelö-
sund kan anlöpas torrlastfartyg med det maximala Stora Bält-av
djupgåendet 15,3 m.

Farleden in till Oxelösund kort, 8är nautiska mil M inomskärs.
ÅboAvståndet till 202är M m1och Helsingfors 268 M.

I finnsdag fárjeläge inklusive terminal för trafik till Po.en och
Finland. Planer finns på ytterligare farjelägen. Vattendom för en
första utbyggnadsetapp finns. Möjligheterna in färjoratt ta stora
bedöms goda.som

När gruvdriften i Bergslagen upphört, medför detta hamnennu att
i Oxelösund kommer få utökad kvantitet latt ta malm.emot en
stället för malm via järnväg, kommer malmatt ta emot transpor-att

med fartyg till stålverket.teras
Förutom den allmänna hamnen finns SSABs hamn vilkenegen

används uteslutande för lastning lossningoch produkterav som
inomanvänds företaget.

Nuvarande och framtida trafik-
Under 1990 övertogs fárjetrañk på Polen och Helsingfors rån
Nynäshamn. En trehamnstrafik Gdanskmellan Oxelösund- -
Helsingfors upprätthålls året med vecka riktning.ochrunt turen per
Denna kompletteras under nio månader året direktzrafikmedav
mellan Oxelösund Gdanskoch tilltvå gånger veckz.tre per

Från hamnens sida har deklarerat är bereddatt taattman man
ytterligareöver godstrañk till och från Finland den dag förutsätt-

ningar finns. Man har diskuteratäven möjligheterna utgöraatt ett
s.k. bashamnsalternativ för den framtida Gotlandstrafiken.



83

Karta 511
Hamnen i Oxelösund

OXELÖSUND
Handelshamnen

Källa Sjöfartsverket

Ekonomi och ägarförhållanden-
allmänna hamnen iDen Oxelösund förvaltas och drivs Oxelösundsav

tillHamn AB, lika delar kommunen och SSAB. Hamn-ägssom av
bolaget står också till hamnmarken anläggningarna.ägare ochsom

ochHamn- stuveriverksamheten 1991 intäkter 132 miljonerpågav
kronor. Resultatet före dispositioner beräknas 9,5 kro-till miljoner
nor.

Kostnaderna för fárjetrañken intäkter från den-motsvaras av
Oxelösund medär hamn över stabil ekonomi.årensamma. en en

Vägar järnvägoch-
Med början cirka 100 från hamnanläggningen i Oxelösund gårmeter

fyrñlig frammotorväg till infarten till Nyköping. Därifrån detären
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endast något hundratal till E4 också harmeter ut motorvägs-som
standard.

Järnvägsspår finns fram till kaj, liksom utbyggd rangerbangården
inom hamnens område. TGOJ-banan har under många år varit en
viktig del SSABs förtransportnät stål och kol. Banan har förbind-av
else med Södra Nyköpingstambanan i och med Västra stambanan i
Flen.

5.7 Norrköping

Norrköping Sverigesär tio största hamnar. Huvudsakligenen av
lastas och lossas skogsprodukter, bulkvaror och traditionellt stycke-
gods.

Farled och hamn-
Farleden in till Norrköping går via Bråviken. Sträckan inomskärs,
från Bråvikens mynning Kungshamn 28är nautiska mil M.

ÅboAvståndet till 243är M och till Helsingfors 303 M.
Ett nybyggt fárjeläge finns innanför Lindökanalen, därmed ärsom

gränssättande för dagens trafikeringsmöjligheter. Maximal fartygs-
storlek vidär 165mörkertrafik längd. Största djupgående 8,4ärm

Hamnen har den nyligenmeter. genomförda investeringen igenom
färjeläget och terminalen bedömt det främst kommeratt att vara
medelstort färjetonnage kan komma trafikera hamnen. För-attsom
beredelser är även vidtagna för behov uppstår, breddaatt, ka-om
nalen i dag tillåter fartygsbreddstörsta 26som en meter.om

Norrköping har sig i upprustning och moderniseringengagerat av
fárjeterminalen, Baltic Terminal, i Riga. Via sitt bogserbåtsbolag
äger Norrköpingsintressen 50 terminalenprocent utslags-samtav en
röst. Detta givithar den svenska Norrköpingparten monopolett
över från Sverige skall bedriva trafik Riga.vem som

Nuvarande och framtida trafik-
Under veckor hösten 1990 upprätthölls fárjetrafikett Riga.medpar
Även under 1991 fanns förbindelse till Riga, då medsommaren en

katamaran.en
I mitten 1992 slöts avtal trafik Norr-ett nyttav mars om

köping-Riga-Stockholm. Trafiken kommer drivas Balticatt av
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Link, med rederierna Efflohn och Nordtrans ägire. Avsikten ärsom
trafik skallatt den 1 juli 1992.startas senast

Ekonomi och ägarförhållanden--
Hamnen i Norrköping drivs sedan årsskiftet 1991 det integreradeav
hamn- och stuveribolaget Norrköpings Hamn och Stweri AB.
Bolaget till 60ägs privata intressenterprocent ocl till 40av procent

Norrköpings kommun.av
Hamnverksamheten har under år intäkter pågenereratsenare

mellan 45 50och miljoner kronor, exklusive stuverivzrksamheten.
Resultatet före dispositioner har varit negativt,svagt harnen man
redovisat nollresultat.ett

Verksamheten i Norrköpings Hamn och Stuveri A3 1991omsatte
cirka 87 miljoner kronor och resultat före bolslutsdisposi-ettgav
tioner 2på miljoner kronor.

Vägar och järnväg-
Norrköping har braett transportgeograñskt läge med goda väg- och
järnvägsförbindelser. Via ringväg nås fárjelåget fran E4 E22.ochen

Investeringskostnaderna vid eventuell trafik med järnvägsfárjaer
inskränker sig till själva då järnvägspår finns fram till kaj.rampen

5.8 Statlig hamnpolitik

Sedan mitten 60-talet har det svenska hamnväsendctav påverkats av
snabba, genomgripande förändringar de utrikes Dentraisportema.av

linjesjöfartentransoceana har inriktats söka uppnå stordrifts-mot att
fördelar, vilket bl.a. medfört långtgående koncentntion hamn-en av
anlöp. Den ökade direkta järnvägs- och lastbilstrafikei till och från
kontinenten har inneburit snabbare ökning färjerafiken änen av av
fartygstrafiken i övrigt. Därmed har också hamnarnas verksamhet
specialiserats, upptagningsområdena har blivit större, ;amtidigt som
konkurrensen godset har skärpts. Hamnarnas lägeom och anknytning
till landtransportsystemen har fått allt större betydese.en

Det statliga förhållningssättet de svenskagentemot iamnama har
därför helt naturligt varit föremål för mängd olika itredningar ochen
överväganden både regering och riksdag.av
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inriktningHamnpolitik med styrande-
I 196922 framhölls deutredningen SOU De svenska hamnarna att

strukturförändringar ställasväntade hamnarna skulle komma attsom
inför vikten samordna planering, byggande ochunderstryker attav
drift hamnanordningar. Regeringen framhöll i sinaochhamnarav

till successiv anpassningställningstaganden utredningsförslagen att en
harnnväsendet till ändrade förutsättningar ifråga transport-av om

hanteringsformer nödvändigmönster och för hamnarna skallär att
kunna fullgöra sina terminalfunktioner. Hamnväsendets utveckling
och anpassning borde bedömas inom för övergripanderamen en
trafikplanering.

1975I anslutning trafikplaneringsutredningen inomtill utarbetades
19759kommunikationsdepartementet särskild promemoria Ds Ken

Planering svenska föreslogs övergripandede hamnarna. I denav en
planering hamnväsendet och hamninvesteringar skullestörreattav
tillständsprövas. Praktiskt samtliga remissinstanser vitsordadetaget
behovet övergripade planering.av en

1978 års proposition 19787999 trafikpolitikI om en ny
utvecklades ånyo regeringens hamnfrågorna. hänvisningpå Medsyn
till betydelse sjötransporternaden har i det totala transportmönstret
ansåg det vikt hamn- sjöfartsfrágornaochattstorman vara av

inombehandlades för övergripande transportplanering. Iramen en
propositionen slogs fast hamnsystemet skall ingå delatt ettsom en av
totalt omfattning och struktur måstetransportsystem, vars vara
samhällsekonomiskt motiverad. Näringslivets krav på effektivtett

börhamnsystem så långt Dubbelinvesteringar imöjligt tillgodoses.
hamnanläggningar hamninveste-skulle Vid beslutundvikas. om en
ring borde hänsyn till följdinvesteringar i järnvägar.vägar ochtas
Vidare skulle hamnens miljöpåverkande effekter beaktas och den

och ekonomiskatekniska stimuleras.utvecklingen hamnväsendetav
skulleSlutligen hamnarnas lokalisering och utformning samordnas

med den planeringen.fysiska
Länsstyrelserna, vilka planeringen,skulle genomföra regionaladen

skulle hänsyn till regional- miljöpolitiska förhållanden. Denochta
lokala skulle vilkaplaneringen utföras kommunerna, hamn-somav
ägare initiativtagareoftast till utbyggnader hamnarna. Särskiltär av
viktigt den lokala regionala planeringendet och samordnades.attvar
Resultatet planeringdenna skulle sedan vägas ettav samman av
centralt preliminärtill plan för det svenska hamnväsendet.organ en
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Efter remiss skulle perspektivplan för hamnväsendetsen utveckling
utarbetas. Föredraganden föreslog Sjöfartsverket bordeatt ha det
centrala för samordning hamninvesteringar.ansvaret av

Föredraganden dock inte beredd förorda den föreslagnavar att till-
ståndsprövningen vid hamninvesteringar. Erfarenheter från den före-
slagna planeringsordningen och från frivilligt skulle förstett system
avvaktas. Istället förordades Sjöfartsverket skulleatt sig överyttra
större utbyggnader olika hamnar.av

Riksdagen anslöt sig till de huvudsakliga förslagen i regeringens
trafikpolitiska proposition. Propositionens förslag utlåtandeettom
från Sjöfartsverket över planerade hamninvesteringar återförvisades
dock med krav på överarbetning.

Även i propositionen 1979802166 Om sjöfartspolitiken m.m.
framhölls aktiv statligatt styrning hamnväsendeten mer av var
nödvändig. Landets framtida hamnstruktur borde utformas utifrån

övergripande synpunkter än demer den enskilde hamnägarensom
har möjlighet ställning till.att Manta pekade på nyinvesteringar iatt
hamnar kan leda till betydande följdinvesteringar för Des-staten.

anfördessutom många svenska hamnaratt drivs med förlust som
täcks skattemedel. I propositionen refereradesav till utredningenatt

Göteborgs hamns internationellaom konkurrensförhållande också
hade tagit frågan aktiv statlig styrningupp hamnvä-om en mer av
sendet. Utredningen hade föreslagit vid icke förutsebaraatt staten,
trendbrott, såsom genomgripande förändringt.ex. i handelsmönstren,
drastiska förändringar energiförsörjningen eller radikala föränd-av
ringar transportsystemet, borde kunnaav överta de ekonomiska
riskerna från hamnkommunerna beträffande importen av ener-
giråvaror och beträffande den linjesjöfarten.transoceana Regeringen

dock inte beredd lägga förslag tillvar att hur aktiv statligen mer
styrning borde utformas. Först skulle Sjöfartsverkets perspektivplan
för hamnväsendet avvaktas.

Sjöfartsverket överlämnade 1980 sin perspektivplan till rege-
ringen. l planen utpekas 23 bashamnar ansågs behövas försom att
klara utrikeshandeln, för energiförsörjningen och tillgodosesvara
regionala behov nära tillgång till hamnkapacitet. Dessaav bashamnar
borde i hamnsystemetstommen och de statligavara insatserna i
farleder och farledsservice borde i första hand prioriteras dessamot
hamnar. Verket ansåg inte någraatt styrmedel för hamnväsendetnya
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instämde i de synpunkterremissinstanserinföras. Flertaletskulle som
Sjöfartsverketsframförts i rapport.

marknadsinriktningHamnpolitik med-
statlig styrning.budgetproposition behandlades frågan1984I års om

från regering och riksdag hadetill tidigare uttalandenI förhållande
framhöllFöredragandenstyrning börjat förändras.statligpåsynennu

statlig styrningform tvingandepå någonde tidigare tankarnaatt av
detframhöllshamninvesteringar borde Däremotöverges. att varav

förutsättningar föraktivt för skapaverkarbefogat attatt staten mera
Sjöfarts-inte minst regional bas.hamnplanering, påsamordnaden

förstafram planeringsunderlaget. Ii uppdragskulleverket att ta
skullenivån Verket ävenden regionala klarläggas.hand skulle ta

utred-för hamnväsendet relevantfortlöpande ajourhâllaför attansvar
godkändesfaktamaterial. i propositionennings- och Förslagen av

riksdagen.
90-talet fast19878850 inför slogsTrafikpolitikenpropositionI

infra-övriga transportmedelskrav ställs påde grundläggandeatt som
näringslivetssjöfarten. viktigtomfatta Detstruktur måste äräven att

tillgodoses. förAnsvareteffektiva och säkrakrav på transporter
Sjöfartsverket ochsjöfartens infrastruktur delas gemensamt av

farleds-tillhandahållaSjöfartsverkets roll ärkommunerna. att ett
rollsäkerhet. Kommunernasframkomlighet och högmed godsystem

lämpligt utformaddimensionerad ochtillhandhålla välär att en
framförde dehamnväsendet. Föredragandeninfrastruktur inom att

förläggas till grundinte längre kanekonomiska aspekterna att
investeringsplanering.hamnplanering ellerstatligöverväga någon

flertaletpropositionen gickVid tiden för trafikpolitiskaden
70förlusten miljonerden påhamnar med förlust, sammantagnamen

8001 miljoner kronori relation till omsättningen påkronor satt
insatser. Föredragandenstatligainte föranleda behov någraansågs av

inrymmaför hamnarna börframhöll det kommunala ansvaretatt
ekonomi. Föredragandeplanering,för såväl verksamhet somansvar

framför alltfördelar med det utspridda hamnmönstretsåg också -
garantiinte fanns någontillgänglighet. Vidare påpekades detgod att

godsetskulle leda tillstyrning investeringarnaför attatt aven
överfördes till näraliggande hamn.större

styrningdetaljerad hamn-tveksamhet tillDenna aven mer
investeringsplan planeradeåterspeglas också i den överstrukturen
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90

hamninvesteringar för den närmaste femårsperioden Sjö-som som
fartsverket redovisade i december 1990. Samtidigt understryker
verket de begränsade möjligheterna till samordnad investerings-en
planering för hamnväsendet. Det kommunala huvudmannaskapet för
hamnarna och konkurrensen dem emellan sätter institutionella gränser
for vad är möjligt.som

Sammanfattningsvis framgår denna genomgång hamn-av av
politikens utformning under de decenniernasenaste att staten, trots

det principiella förhållningssättetatt har skiftat, i praktiken har
avstått från hamnväsendets infrastruktur.att styra Någon förändrad
inriktning den statliga politiken på detta område har inteav aviserats.

5.9 Summering

Regionens hamnarD har kapacitet hantera betydligtatt större gods-
och passagerarvolymer än vad för närvarande görs. Var ochsom

de hamnar har studerats kanen medav måttliga investeringarsom
hantera de godsmängder i dag med färjatransporteras viasom
Stockholms hamn.

Fem deD aktuella hamnarna kan med marginellaav investe-sex
ringar järnvägstrafikta via färja.emot För skapa dessa förut-att
sättningar i den sjätte hamnen, Kapellskär, krävs investeringar på

2 miljarder kronoremotupp
FörutsättningarnaD för hamnverksamheten i regionen har förändrats
i och med Stockholms Hamnatt AB har förvärvat hamnarna i
Kapellskär och Nynäshamn.

Ambitionerna iEI den statliga hamnpolitiken har förändrats från en
styrande inriktning till marknadsinriktad politik.en mer
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Tabell 513
Översikt aktuella hamnaröver

Söder- Oxelö-Stock- Nynås- Norr-Hargs- Kapell-
köpinghamn skär holm hamn tälje sund

Farleder
244 256 277 268 303202HelsingforsMAvstånd

Åbo 127 157 177 211 202 243Avstånd M
108AvståndNystadM

27 289 55 7 8Sträcka svenska 17i den a
b44skärgårdenM

Hamnen
nejFårjelage

nejJärnvägtill kaj
nej nej nej nejnejJärnvägsramp

iFartygsstoriekmeter
8,46,8 8 9,8 15,37,1 7,5djupvidkajstörsta-

180165210 210 200 265185 177längdstörsta-
262329 31,5 31,5 32 4128breddstörsta-

1991Ekonomi mkr cc c
349,0 12,8 132,0 87.014,5 36,411,5Intäkter

2,015,6 -0,1 -1,6 9.5bokslutsdisp. -4,2 5.0Resultatföre

Furusundseden exklusivesruvefverksamhetvia ca
852MIviaSandhamnseden I nauriskmil 1b meter

Respektive hamn, SjöfartsverketKällor





6 Alternativ för godstransporter på kort
och lång sikt

I olika sammanhang har förslag avlasta godstrafik frånattom
Stockholms hamn diskuterats. l den Stockholms läns landstingav
framtagna regionplanen heter det bl.a.

Hamnarna i Kapellskär, Nynäshamn och Södertälje bör avlasta-
Stockholms hamn från gods inte har eller målstartsom cen-
tralt i regionen.

Värtahamnen och Stadsgårdshamnen bör prioriteras för person--
trafik och Stockholmsbundet gods.

Motsvarande förslag till trafiklösningar framförtshar företrädareav
för Oxelösunds, Norrköpings, m.fl. hamnar.

Jag har, i linje med utredningens direktiv, låtit genomföra en
studie trafik- och miljömässiga konsekvenser antal scenarionettav av
där godstrañk till och från Finland delas olika hamnar iupp
Stockholmsregionen. Studien har genomförts Transek AB ochav
Temaplan AB gemensamt.

Det statistiska material ligger till förgrund konsultrapportensom
behandlar, sekretesskäl, gods till Hargshamntransporterasav som
och Kapellskär samlat. I konsultrapporten, liksom i detta avsnitt,

därför i alternativet nuläge tillfrångodsantas Hargshamn iatt
modeller, miljöskattningar, ankommeravgår via Kapellskär.etc.

6.1 Nuvarande fárjetransporter Sverige-Finland

Finlandsfárjorna siganvänder i dag Furusundsleden och Sand-av
hamnsleden för tillsig hamnarna i Stockholm. Yttreatt delenta av
Furusundsleden används också för fárjetrafiken till Kapellskär.
Dessutom förekommer i regionen färjetrafik mellan Finland och
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61Tabell
Trafikarbete med färjor mellan Stockholms fárjeterminalertre
och Finland
Miljoner fartygskilometer årper

Färjelinje Enkeiturer Distans .Tfalikafbeie
vecka kilometer SRYOSRM-ållmilt-per

Totalt Inomslzär Totalt Inamskärs

Stockholm-Åbo 43 290 95 0.65 0.21

Stockholm- 43 452 95 1.01 0.21
Helsingfors

Kapellskär-Åbo 28 235 20 0.030.34

Tomat 114 2.00 0.45

Källa Alternativa godsvägar Sverige Finland, TransekTemaplan-
1992

Sverige via Hargshamn.
Färjetrañken upprätthålls enligt tidtabell med drygt 125 enkelturer

vecka, inklusive de 12 enkelturerna via Hargshamn.per Trafik-
arbetet till sjöss framgår tabell 61.av

6.2 fárjeanlcnutnaDe lastbilarnas transportarbete

Handeln mellan Sverige och Finland är omfattande. Sverige är
Finlands näst största exportmarknad och Finland Sverigesär sjätte
största handelspartner. Den totala och importen,exporten imätt ton,
mellan länderna har under den tjugoårsperiodensenaste änmer
fördubblats. 1990 uppgick den till drygt 7 miljoner Via färjorton.

knappttransporteras hälften detta gods. Den fárjeanknutnaav
lastbilstrafiken uppgår till cirka 120 000 fordon.

På landsidan medför den färjeanknutna lastbilstrafiken belast-en
ning på vägnätet i anslutning till hamnarna, också på vägar imen
övriga delar landet. 85 antalet lastbilarav procent av transpor-som

med färja mellanteras Sverige och Finland via Stockholmpasserar
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och Kapellskär. 10Cirka via Hargshamn ochprocent transporteras
5resterande via Umeå Sundsvall.ochprocent

Av det totala godsfiödet mellan Sverige och Finland, inklusive
finsk transittrafik till Norge och kontinenten, 30transporteras procent

cirka 2eller miljoner lastbil viapå Stockholm och Kapellskär.ton,
Den färjeanknutna lastbilstrafikens belastning på varierarvägnätet

i tiden och med avståndet till färjeterminalen. Ju närmare terminalen
kommer, desto färjeanknutnade trafikflödenastyrsman mer av

färjornas ankomst- och avgångstider. Lastbilarna lämnar i allmänhet
terminalområdet till timmartvå efter färjans ankomst till kaj.en
Likaså anländer flertalet lastbilar tillskall Finland mindre tvåänsom
timmar före färjans avgång.

Detta innebär lastbilstrafiken koncentreras till några timmar påatt
och timmarnågra på kvällen. En dag med maximalmorgonen

belastning innebär detta 10-35 lastbilar timme under dessaatt per
perioder sig irör vardera riktning till och från färjorna i Värta-
hamnen respektive Masthamnen. För Kapellskär är motsvarande
maximala belastning 10-15 lastbilar timme.per

För lastbilsflödet tillfrån Värtan utgör Valhallavägen viktigen
anslutningslänk. På berörs Danviksbronsätt och Hammarbysamma
fabriksväg lastbilstrafiken tillfrån Masthamnen. Cirka 50av procent

den färjeanknutna lastbilstrafiken tillfrån Värtan och Masthamnenav
använder dessa leder. 62 63Diagram och visar exempel på hur
trafiken i sin helhet i riktning varierar under dagen på dessaen
vägar. I relation till den totala trafiken den last-motsvarar tunga
bilstrafiken tillfrån färjeterminalerna cirka 0,5-1,5 allprocent av
trafik under timmarna fárjornas ankomst- och avgångstider. Mättrunt

hela 06.00-21.00,över dagen, den farjeanknutnamotsvarar tunga
lastbilstrafiken 0,2-0,3 trafikall på Valhallavägen ochprocent av

ÄvenDanviksbron. i beaktande lastbil itar att tarom man en an-
språk betydligt än personbil torde andelen medgatuutrymmemer en
detta mått inte överstiga 1 procent.

Under de intensiva timmar då färjorna lastas och lossas kan
andelen lastbilar skall tillfrån färjorna till 7-40tunga uppgåsom

samtliga lastbilar. Den högre siffran främstprocent gällertungaav
tidiga och avgångs-ankomsttider, eftersom övrig lastbilstrafiksena
då inte förekommer i någon större omfattning.

Ett problem uppmärksammast under de åren detärsenastesom
buller nattetiduppstår då fordonmomentana tungasom passerar
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Diagram 62
Fordonstrañk via Valhallavägen

TrafikpåValhallavägen
riktning Lldingövâgenmot..mlfordonlimmape

Källa Alternativa godsvägar Sverige Finland, TransekTemaplan-
1992

Diagram 63
Fordonstrafik via Danvikstullsbron

I FORDONSFLÖDEDANVIKSBRON OKT1990-
ANTALFORDONPERTIMME

LtH00 I BUSSAR
I TLB

LLBIW
PB

SG-

o g l v r . . v.rmM.W-01WM,M-WII- lOÅD-ILW-lll- 11.00ND0-Utü [LW mn KLMIN M.-0710mm 09lll NLUll00 12.00lll aoll um lill PLN llC0 IRM 10.00LM
Källa Alternativa godsvägar Sverige Finland, TransekTemaplan-
1992
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Stockholms stadMiljöförvaltningen iValhallavägen.bostäder längs
väsentligt reducerarvidta åtgärdergatunämndenhar förelagt att som

22.00 06.00 Valhallavägen delentrafiken mellan och påden tunga
LidingövägenSturegatan.Roslagstull ochmellan

Stock-Vägverket,överläggningar med bl.a.har efterGatukontoret
alternativså längepolisen dragit slutsatsenholms Hamn och att en

trafiken påmöjligt förbjuda dendet intesaknasväg är att tunga
gatukontoretåtgärder föreslår bl.a.Valhallavägen. De är attman

information tillspridatillskriver anmodasantal aktörerett som
trafikera Valhalla-möjligaste undvikalastbilsförarna i mån attatt

22.00 06.00. Gatukontoret skallfordon mellan ochmedvägen tunga
påvissa signaler ellermöjligheterna släckadessutom undersöka att

miljöstörandemindresignalregleringValhallavägenssätt göraannat
nattetid.

Val-uppfattningendelarMiljöförvaltningen och gatukontoret att
lösningfå sin definitivainte kantrafikmiljöproblemhallavägens

trafiksin huvudledsfunktion ochförrän avlastaskan attgatan genom
vid VärtanLidingö och hamnarnafortsättningNorra länkens mot

Dennisöverenskommelsen.medi enlighetbyggs ut
ochveckans dagar överockså mellanVariationer förekommer

lastbilar undervisar antalet är störstVeckovariationernaåret. att
juli månadterminalerna. Under årtill och frånonsdagar både-

övrigaunderbetydligt mindrelastbilstrafiken med färjorna än
månader.

via antali huvudsakfárjeterminalerna gårLastbilarna tillfrån ett
Sverige.stråk Dessa ärtunga genom

till kontinenten4 söderut ochE-
18E Norgemot-

E20 till Västsverige40E 4 och Rv samt-

flödeenligt modellen har64 vilkaKarta visar vägar ett omsom
minst dag.lastbilar dvs.300 färjeanknutna år,minst en perper

last200 färjeanknutnadygn, deantal, knapptEtt stort avper
andel detE4E20 Stockholm. Dessassöderbilarna avompasserar

tillkurva uppgårlastbilar, vid Kungensflödettotala t.ex.somav
frångodstrafiken3 utflyttning6 000, cirka Enutgör procent. av

storleksordningeniinnebäraStockholms skulle alltsåhamn att var
försvinna. Omskullekurvalastbil Kungenstrettionde passerarsom
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64Karta
lastbilsstråkTunga i Sverige tillfrån färjeteminaler i Kapellskär

och Stockholm
Flöden med 300än färjeanlgnutna lastbilar årmer per

Källa Alternativa godsvägar Sverige Finland,TransekTemaplan-
1992



99

SödertäljeOxelösund elleri Norrköping,landlastbilarna itogs
Stockholm kommatillmedskulle dock lastbilar att passeravaror

avlastningseffekten.reduceravilket skullenorrut,
lastbilarnasabsorberamöjlighetmiljönsDen omgivande att

fram.vilken miljö gåri vägenberoendeemissioner delvisär av
beroende påbyggnadermänniskor ochantaletDessutom påverkas

följandeigenom. I det görsbebyggelsevilken vägentyp passerarav
ibebyggelse,anslutning tillmed direktgatoruppdelning på tätorten

förortSödertälje centrum,inom tullarnaStockholmhuvudsak samt
och landsbygdbebyggelsemeddistanserad kontaktgator med
och liknande.åkermark, skogingen i närhetenbebyggelse -

Stockholms läntrañkarbetelastbilstrañkens ifárjeanknutnaDen
lands-hälften går8 i medantill tätort,procent genomgenereras
lands-1 ochtätortsandelen cirkarikethela ärbygd. För procent

itrañkarbetet90 Resterandebygdsandelen cirka procent. genereras
förort.

lastbilstrañkensfarjeanknutnadimension denYtterligare påen
samtligarelation till last-ierhålls ställa dettrafikarbete attgenom

lastbils-utför den färjeanknutnaläntrafikarbete. I Stockholmsbilars
lastbilarsamtliga över5 fråncirka trañkarbetettrafiken procent av

1,5cirkahela riket är3,5 Motsvarande siffra för procent.ton.

6.3 Järnvägstransporter

i Stockholm, mättterminalernaviaomfattningJärnvägstransportemas
000 Omräknatligger 340 tonår.för cirkagods, pånärvarandei ton

medelvikt 17cirkadetta 000 lastbilsekipage med20motsvarar omen
ton.

minskning exempel-medeller järnvägstransporternaEn ökning av
25 lastbilsekipage ellerökarmedför antaletvis såledesprocent att

lastbils-antaletdet totala5 000 5minskar eller procentcirkamed av
ekipage.

trafiknuvarandevid6.4 Miljöpåverkan

den till dessa anknutnaFinlandsfárjorna ochDen miljöpåverkan som
3.3avsnitt ochtidigare diskuterats iharåstadkommerlastbilstrafiken

till till luftendiskussionen de utsläpp2.2. koncentrerasI detta avsnitt
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koldioxid C02 och kväveoxider N0x färjornaav och last-som
bilarna åstadkommer.

Värdena för fartyg grundar sig på Naturvårdsverkets beräkningar
för drift färja den går mellan Sverigetyp och Finland.av en av som
Värdena för lastbil utgår också från beräkningar gjorda Natur-en av
vårdsverket för typfordon 20 25påett totalvikt. Värdena förtons-
fartyg respektive lastbil koppladeär till trañkarbetet enligt tabell 65.

I tabell 66 redovisas C02- och N0x-utsläpp från lastbilar och
färjor enligt beräkningar i konsultrapporten. Konsulterna beräknar att
utsläppen till 90-95 kommer från färjetrafiken.procent Det visar sig

Finlandsfárjornasatt utsläpp C02 inomskärs 130 miljoner tonårav
iär storleksordning C02-utsläppen frånsamma all lastbils-som tung

trafik i Stockholms län 113 miljoner tonår. Färjornas utsläpp av
N0x inomskärs 2,5 miljoner kiloår överstiger enligt konsulternas
beräkningar de lastbilarnastunga samlade utsläpp N0x i länetav
2,1 miljoner kiloår med cirka 20 procent.

Energiförbrukningen, och därmed emissionerna är kvadratiskt och
i vissa fall kubiskt beroende den fart med vilken fartyget fram-av
förs. Konsulterna har använt genomsnittsfarten för hela fárjesträckan,

från kaj i Helsingforst.ex. till kaj i Stockholm.
Med hänsyn till de fartbegränsningar råder i Stockholmssom

Tabell 65
Avgasutsläpp kilometer lör lastbil respektive färja enligtper
Naturvårdsverket

Mängd fordonskilometerper

KoldioxidC021 KväveoxiderN0x

Lastbil 1 kg 16 gram

Fartyg 250 kg 5 500 gram

Källa Alternativa godsvägar Sverige FInland, TransekTemaplan-
1992
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66Tabell
Finland ochfrån färjor mellanAvgasutsläpp

lärjeterminalernaviafrån lastbilarStockholmKapellskär samt
kiloårMiljoner

Stockholmoch KapellskärfärjeterminaleriLastbilarvia

HelariketStockholmslän
N0xC02N0xC02

0,010,60,010,5Tätort

0,053,000,052,9Förort

0.6741,60.063,5Landsbygd

0,7345.20,126,9Lastbiltotalt

och KapellskärStockholmFinlandsfärjorvia

Totaltinomskärs
N0xC02N0xC02

115002,5131Färjor

TransekTemaplanFinland,SverigegodsvägarKälla Alternativa -
1992

olika utsläppensrättvisande bild deheltinteskärgård detta avenger
denhartrafiken till Stockholm,särskiltgällerstorlek. Detta som

generaliseringfart. Denreduceradgångsträckan medlängsta som
för högmedskärgårdsleder belastasmedför trafik i långaskett att

behandlarkonsulterna gjort,i de fallutsläppsvärden man, som
miljöbelastningen i Stock-faktiskaDeninomskärssträckan separat.

30minst lägredärförinomskärs tordeholmsfarlederna procentvara
G02- NOx- utsläpp.ochvad gällerredovisadedenän

sträckan kortfartbegränsade ärdenövriga hamnar gällerFör att
skulle påver-marginelltdärför endastredovisade värdenadeoch att

korrigering enligtkas ovan.av en
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6.5 Trañkkonsekvenser alternativa hamnlägenav

Utöver färjeterminalerna i Värtan, Masthamnen och Kapellskär ingår
i studien också Hargshamn, Nynäshamn, Södertälje, Oxelösund och
Norrköping alternativa hamnar för fárjetrañk till frånochsom
Finland. Kriteriet för vilka alternativ skulle väljas har varitsom en
kombination tilltvå hamnar. I fallen med hamnar ingårtreav tre
alltid Stockholm dessa.som en av

Start- och målområden för godset har indelats i sjugrovt
geografiska områden, vilka kopplats med de aktuellasamman en av
hamnarna. De sju områdena är

Stockholm centralt Stockholms, Solna och Sundbybergs kom--
muner
Stockholms län, delennorra-
Stockholms län, södra delen-
Norra Sverige norr Mälarenom-
Södra Sverige söder Mälarenom--
Norge-
Kontinenten transitgods exklusive Norge-

Terminallägena i nuläget ioch de tio olika alternativen utgår från
åtta olika hamnkombinationer enligt tabell 67.

Trafiksituationen och dess konsekvenser mäts trafikarbetetsom
med lastbilar respektive färjor. Miljökonsekvenserna bedöms utifrån
de samband mellan trafikarbete och utsläpp C02 och NOxav som
redovisats Konsekvensen alternativ till dagens situation mätsovan. av
alltså procentuell förändring i trafikarbete och utsläppsom en av
C02 och NOx.

Konsekvenser för lärjetrafiken-
I valet alternativa transportleder förutsätts näringslivet erbjudsav att

i huvudsak oförändratett transportutbud mellan Sverige och
Finland.De alternativa terminallägena förutsätts därför ha turfre-en
kvens jämförbarär med den gäller för dagens trafik.som som
Vidare två rederier även fortsättningsvisantas att trafikerar såväl
Åbo Helsingfors. I de olika alternativen inte hänsyn tillsom dentas
passagerartrafik med sannolikhet framöveräven kommerstorsom att
anlöpa Stockholms hamn.
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67Tabell
scenarionaingår olikai deHamnar som

x-markeraderespektive scenarioingår iHamnar ärsom

AltemativlscenarioHamn

10 Nuläge6 7 8 952 3 41

Hargshamn xxx xx xx

Kapellskär xx xx

Stockholm x xxx xx x x

Nynäshamn xx x

Södertälje xx

Oxelösund xxx

Norrköping xx

2000ärPrognos xx xx xx

olika5 10används6 respektvI at. 4 och och1Anm.
hamnkombinatianergodsomrádenförsamma

Kapellskär Hargshamn2 nuäga ochAnm. I p.g.a.ar
viaKapellskärochredovisadesekretesstålsammansegna

TransekTemaplanFinland,SverigeAlternativa godsvägarKälla -
1992

redovisadel det härstuderats.alternativa turfrekvenser harTvå
till86 vecka ochenkelturerfördelas nuvarandelåg-alternativet per

exempel skulleSomi stället förStockholm på hamnartvåfrån en.
i trafikerarrederier dagde tvåinnebärakunna detdet att somavena
Stockholm.söderhamnflyttar sin trafik till någonStockholm om

i dagdeFärjetrañken Stockholm turermotsvaras somavnorr om
Kapellskär.viagår

samtligaökar itillryggaläggerdistans färjornatotalaDen som
Ökningarna För-till tiointervallet tvâligger ialternativ. procent.
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nulägesalternativetutom erhålls den sammanlagt kortaste totala
sjösträckan i alternativet med Hargshamn, Stockholm och Nynäs-
hamn.

För de alternativ innehåller endast två hamnar utanförsom
Stockholm minskar dock sträckan inomskärs 40med 70till procent
diagram 68 . Kortast inomskärssträcka erhålls endastom
Kapellskär och Nynäshamn angörs Finlandsfárjorna.av

De operativa förutsättningarna för upprätthållaatt
färjetrañk i de alternativa hamnlägena varierar. Hamnarna norr om
Stockholm tillåter det tillgängligaatt utnyttjas förtonnaget uppnåatt
den turstandard gäller i dag. Hamnarna söder Stockholmsom om -
främst Norrköping och Oxelösund skulle kunna nyttjas med-
nuvarande enligt det lågalternativtonnage här redovisas. Dettasom
gäller under förutsättning eller kvällsturernaatt en av morgon- tas
bort och med marginell höjning maxfarten. Fraktprisernaen av
behöver rimligen till följd detta endast höjas i begränsadav
omfattning.

Diagram 68
Procentuell förändring färjornas trafikarbete i förhållande tillav
nuläget

få.. ...IU UTotalt lnomskin.

Hamnkombirzationerna de olikai framgårscenarion tabell 67.av
Källa Alternativa godsvägar Sverige Finland, TransekTemaplan-
1992
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fortsätter till och frånUnder förutsättning fárjetrafik gåatt att
i olika farleder-Stockholms trafikföring deskulle förändradhamn en
till sträck-färjornas avgasutsläpp. Tillgångkunna minska en nyna

Rodkobbsfjärden medning Sandhamnsledens del överyttre enav
Sandhamnsledenfrån ochöverflyttning trafik Furusundsledenav

lO-15 Färjornasminska distansen inomskärs medskulle procent.
storleksordning.minska iavgasutsläpp skulle samma

lastbilstralikenförKonsekvenser-
lastbilarnasförändringarna farjeanknutnaDe procentuella deav

69.diagram Dentrafikarbete i de olika alternativen framgår av
25 erhålls iminskningen, tillprocentuellastörsta procent,upp

terminalmedalternativ terminal i Stockholm kompletterasdär enen
Oxelösundterminal långt söderutlångt Hargshamn ochnorrut en

eller Norrköping.
25trafikarbete medfärjeanknutna lastbilarnasEn minskning deav

lastbilars trafik-minskning samtligaskulle leda tillprocent aven
0,4arbete i Sverige med procent.

hamn-det sydligaalternativ med NynäshamnNoterbart är att som
vilkalastbil, oberoendealternativet till ökat trafikarbete medleder av

övriga hamnarnade är.

olika alternativ6.7 Miljökonsekvenser vid

förenklatredovisats kantrafikarbeteDe förändringar i ovansom
fall C02 N0x,i detta ochtill förändringar i avgasutsläpp,omräknas

Naturvårdsverket.beräkningarna frånenligt de redovisadeovan
fárjetrafikenfrånförändringarna avgasutsläppenEn analys avav

samtligavisarfárjeanknutna lastbilstrañken tillsammans,och den att
med nuläget,ökning utsläppen, jämförtscenarion om manger aven

fárjeanknutnaför färjorna och dentrañkarbetettill det totalaser
Ökningen i detrafikarbete i Sverige. är störstlastbilstrafikens som

Södertäljedeninnehåller två hamnar, äralternativ enasom varav
kombina-perspektivi dettaeller Oxelösund. Näst efter nuläget är en

och NynäshamnStockholmtion fárjetrañk till Hargshamn, attav
610föredra. Tabell

avlastningseffekt åstadkommas i StockholmsNaturligtvis kan en
faktumutanför länet. Menfärjetrafiken går till hamnarlän attgenom
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Diagram 69
Procentuell förändring lastbilarnas trañkarbete i förhållandeav
till nuläget
Observera, olika skalor diagrammeni

L procentförändringi totalatraliknrbetei

| zmums sauna sAturn .man Gunno 7sauna e.mmm x ul.emma unnruvsauna

FÖRÄNDRING LÄNr TRAFIKARBETETl STOCKHOLMS
I PROCENT

40

20

40%-

.ggg.

400%
x 2nina Jsn-no scenario4 smm ica-mio6tunna 7 rutinImmm v .nen-riologuu-

Hamnkombinationema de olikai scenariona framgår tabell 67.av
Källa Alternativa godsvägar Sverige Finland, TransekTemaplan-
1992
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genomförts ingetvisar beräkningarSammantaget dekvarstår. attsom
entydigt miljöpåverkanalternativ studerats lägrede avgerav som

C02 trafiken. beror påNOx den nuvarande Dettaoch än att
äts upp ökade utsläpp till sjöss.minskade utsläpp till lands av

20006.8 för årPrognos

lastbilstrafikentrafiksituationen för färjeanknutnaframtida denDen
Dennis-enligt den s.k.främst två faktorer. Nyapåverkas vägarav

vid sekelskiftet. Detförutsätts fárdigbyggdaöverenskommelsen vara
innerstad ocksåRingen Stockholmsgäller i första hand runt men

5.Stockholms se kapitelförbindelselänkar i länandra
förändras, vilket beräknasVidare transportbehovetkommer att

lastbilar Detta har följandefärjeanknutna ökar.leda till antaletatt
förutsesSverige och Finlandökade handel mellanorsaker. Den som

intelångtidsutredningens kommeri att motsvarassenaste avprognos
lastbilar. ökade varuvärdetlika Ökning antalet Detstor peren av

ökningen godsvolymen kangods leder tilltransporterat attton av

610Tabell
från lastbilar färjorochförändring avgasutsläppProcentuell av

jämfört med nuläget

LastbiliLastbiliLastbiliLastbiliAlternativ
SverigeStockholmslån +Sverige +län+Stockholms +scenario

totaltfärjatotaltfärjafärjainomskärsfärjainomskärs

NOxC02NOxC02NOxC02NOxC02
111-24 0,5-21-31-301
3333-27-26-34-352
5454-10-11-16 -143
45 44-2424-31-334
1110215 11-64-55
445-24 4-24-31-336

10 1111l-52 1-47-65-657
777 7-58-52-72-708
15151615-28-26-36 -369 010 121 1-6 1-7-5 -410

67.framgår tabellolikaHamnkombinationema de scenarionai av
TransekTemaplanSverige Finland,AlternativaKälla godsvägar -

1992
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uppskattas till cirka 0,5 år fram till sekelskiftet.procent Sam-per
manlagt skulle volymen då cirka 5 högre iän dag.procentvara

Andelen gods transporteras med lastbil har Ökatsom under de
20 åren. Om så blir falletsenaste också de närmaste åren och om

medellastvikten lastbil bli oförändrad kanantas antaletper lastbils-
ekipage 2000år beräknas uppgå till cirka 140 000, jämfört med
dagens 120 000.

En framskrivning nuvarande utveckling vad fördelningav påavser
olika terminaler visar cirka 45att lastbilarna skulleprocent av
trafikera Värtan respektive Masthamnen 2000.år Resterande 10

skulle trafikera Kapellskär.procent
Totalt skulle dessa förändringarsett leda till antalet lastbils-att

ekipage färjetur 200år skulle öka 3med 4per stycken.-
Vid Överföring lastbilsgods till järnvägen 25motsvarandeav

den nuvarande järnvägsgodsvolymen,procent skulleav antalet
lastbilar transporterades med färja minska med cirkasom 5 procent
eller 7 000. Detta skulle drygt 1 lastbilmotsvara mindre enkel-per
tur.

Trañkalternativ år 2000-
För 2000år har antal de tidigareett redovisade hamn-av
kombinationerna valts Huvudkriterierut. har varit deatt
kombinationer i dagens läge minskat trafikarbetesom gett på land
eller kortareavsevärt sjösträcka inomskärs har studerats tabell 67.

Det finns inget tyder på de vägstråkatt landetsom igenom som
dag trafikeras färjeanknutna lastbilar inte skulleav desamma årvara
2000. E4, E18, E20 och riksväg 40 belastas hårdast denna trafik.av

En viktig förändring uppstår dock i Stockholms län till följd av
Dennisöverenskommelsen. Innerstadens lastbilstrañk tillfrån färjorna
minskar kraftigt och leds i stället över på de kringfartslederna.nya
Karta 611 visar innerstadstrañken i nuläget och med utbyggden
Ringen 2000.år

De fárjeanknutna lastbilarnas hela trañkarbete i Sverige beräknas
år 2000, med ovanstående antaganden ökade godsvolymer ochom en
ökad lastbilsandel, ha ökat 12--13med för samtliga alterna-procent

Ökningentiv. sker på landsbygds- och förortsvägarna. Tätortsvä-
får däremot i de alternativ där Stockholmsgarna hamn ingår, en

minskning trafikarbetet 25-60med till följdav utbygg-procent av
nader enligt Dennisöverenskommelscn.
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611Karta
ochnulägeMasthamnen,ochtillfrån VärtanLastbilstransporter

kringfartsledutbyggdmed en

Finland,SverigegodsvägarAlternativaKälla -
1992TransekTemaplan
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Miljöeffekter år 2000-
Miljöeffekterna år 2000 jämfört med nuläget, kan beskrivas som enkonsekvens det ökade trafikarbetetav på land. Den marginella
ökningen antalet lastbilarav inte påverkaantas antalet fárjeturer.
Därmed förändras inte heller färjornas bidrag till emissionerna.

Denna slutsats bygger på dagens teknikatt för avgasrening an-vänds såväl lastbilar färjorav även år 2000.som Konsulterna har
inte analyserat hur teknikförändringar inom eller bådaett trafikslagen
skulle påverka relationen mellan utsläpp från fartygen och utsläpp
från lastbilarna.

6.9 Konsulternas rangordning alternativav

Med hänsyn till cnissionernaatt från färjorna och de färjeanknutna
lastbilarna bör i helhetsperspektivettses från den finska sidan till-Stockholms län, alternativt hela Sverige är den nuvarande place--ringen färjeterminaler i Stockholmav och Kapellskär fördelaktigast.

Driftkostnaderna bedöms öka vid trafik till hamnarna söder omStockholm, den turfrekvensom gäller i dag skallsom upprätthållas.
Trängseleffekterna från lastbilstrafiken beräknas minska för Stock-

holms tätortsmiljö terminallägenom nya utnyttjas. En reduktion av
storleksordningsamma beräknas dock ske även med terminalerna

kvar i Stockholm och Kapellskär, förutsatt kringfartsledenatt
Ringen byggs.

En rangordning de alternativa hamnkombinationernaav bör därför
göras utifrån de summerade trañkarbetena och avgasutsläppen enligt
den redovisade tabell 610.ovan

Med de antaganden ligger bakom desom olika skattningarna i
konsultrapporten skulle detta innebära nästatt nuvarande hamnar,
Stockholm och Kapellskär, skulle hamnkombinationerna

Hargshamn-Stockholm-Nynäshamn-
Kapellskär-Stockholm-Nynäshamn--
Hargshamn-Stockholm-Oxelösund-

de minsta Ökningarnage i miljöbelastning vad C02 och NOxavser
för Finlandsfärjetrafiken totalt och den fárjeanknutna lastbilstrafikens
trafikarbete i hela Sverige sammantaget.
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utblick25 årFärjetrafiken6.10 enom -

förut-avsnittetförra äriredovisades2000för årI den somprognos
25-Ii dag.redandel låstatill betydande ettsättningarna

därför ocksåoviss, ochmycketframtidenårsperspektiv är mermer
2020 ochutblick årredovisasavsnitt motI dettapåverkbar. en

Östersjön. Vissafárjetrafiken överförutvecklingslinjer avtänkbara
trendframskrivningpåbyggerskisserasförhållandende avsom

fram. Etthar växtstrukturerandra påutveckling,nuvarande att nya
mening kunnaminenligt2020 skulle utför årscenariotänkbart se

följande sättpå
för-sannolikt hakommerFinlandstrafiken attförMarknaden

godstrafik och kryss-renodlats,harTvåändrats. transportsegment
främstupprätthålls förfärjetrafik transportTraditionellningstrafik.

och deraspersonbilar passagerare.av
för ända-medskergodstransporternadelendominerandeDen av

kombi-mindre dagensänärRoRo-fartyg. Dessaspecialbyggdamålet
godsfárjor.ochnerade passagerar-

Fin-godsfårjetrafik medregelbundeni hardagänFler hamnar
Norrköpingtilletableratsgodsfárjelinje harrenodladEnland.

snabbarepåkravmarknadensförOxelösundocheller motsvaraatt
Finland.Sydsverige ochmellantransporter

respek-Finland-Sverige-Polentrafiken mellaninleddaDen nu
omfattaocksåtillutvecklatsRyssland-Sverige-Tyskland har atttive

Östersjön. ochNynäshamnbaltiska,främst deländer,andra runt
iingåförutsättningarhar störst atthamnarOxelösund de enär som

triangeltrafik.sådan
Östraioch hamnarLettlandrespektiveEstlandmellanFärjetrafik

dockdominerasrelationeretablerad. DessaMellansverige välär av
Sverigegodsfärjor. I ärochkombineradetraditionella, passagerar-

trafik.för dennahuvudhamnStockholm
förutsättningarnamedi ochförändratsPassagerartrafiken har att

skatte-avskaffandeEfterannorlunda.taxfree-försäljningen ärför av
kultur-i daggrad änhögrepassagerartrafiken i motäninriktasfrihet

komplet-FinlandtillKryssningstrafikenrekreationsupplevelser.och
Östersjöstater.övrigakryssningstrafik tillbetydandemedteras en
Effektiv rökgas-begränsats.radikaltharmiljöpåverkanFärjornas

NOx-utsläppen.minimerarrening
hamn.StockholmstrafikerartrafikenandelmindrerelativtEn av
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Detta gäller i första hand de renodlade godsfärjorna. Kryssningsfar-
hartygen fartrestriktioner gör påverkansom att på stränder och

bottnar minimeras.
Färjegods i transittrafik på långa avstånd transporteras i kombi-

trafik på den transitpendel järnvägsföretagensom sedan länge
etablerat.

infrastrukturen i hamnarna är förbättrad, främst vad tillgäng-avserlighet och lastninglossning. Järnvägen till Hargshamn är elektrifierad
och har standardkapacitet. Utbyggnaden E18 harav medförtnorrut

överflyttningen ytterligare personbilstrafikav till linjen Kapellskär
Nådendal. Trafikleder Stockholmrunt leder- den trafikentunga till

och från hamnarna. I Stockholm har färjetrafiken koncentrerats till
Värtan. Hamnarna i Södertälje, Oxelösund och Norrköping tillvaratar
fullt de lägesfördelarut de har i förhållande till anslutande vägar och
järnvägar.

6.11 Summering

TrafikarbetetD med lastbil tillfrån färjeterminalerna i Stockholm
1,5motsvarar trafikarbetetprocent medav samtliga lastbilar i

Sverige.

EnligtD de alternativ simulerats minskassom den färjeanknutna
lastbilstrafikens totala trafikarbete vid fördelningmest en avgodset på Hargshamn, Stockholm och Norrköping.

I förhållandeD till nuläget skulle utflyttning godseten kunnaav geupphov till minskning den färjeanknutnaen lastbilstrafikensav
trafikarbete med 25mestsom I dettaprocent. alternativ minskar
samtliga lastbilarstunga trafikarbete i Stockholms län med cirka 5

För helaprocent. landet detmotsvarar bästa alternativet enminskning samtliga lastbilarsav tunga totala trafikarbete på
mindre 0,5än procent.

Det finnsD operativa förutsättningar medatt, marginella turliste-
förändringar, upprätthålla färjetrafik med nuvarande påtonnage
samtliga hamnar. Konsekvensbedömningar passagerartrafikensav
påverkan har dock inte genomförts.
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medsambandkoldioxid harkväveoxider ochutsläppDe somav
tillfärjorna ochfrån90cirkatillfárjetrañken kommer procent

lastbilstrañken.färjeanknutnafrån den10cirka procent

inget degenomförtsberäkningarvisar de attSammantaget avsom
S02miljöpåverkanentydigt lägrestuderatsalternativ avgersom

nuvarande trafiken.denNOxoch än

konsulternaenligtinomskärs ärfärjornafrånNOxUtsläppen av
ilastbilstrañkNOx från alltotala utsläppen tungdestörre än av

ifärjorna ärkoldioxid frånUtsläppenlän.Stockholms sammaav
lastbilstrañken i länet.frånutsläppenstorleksordning som

År ochlandsbygds-påtrañkarbetetandel2000 sker större aven
trafik-AndelenRingen.utbyggnadenföljdtillförortsvägar avav

25-60medminskatalternativeni olikadei hararbete tätort
procent.





ellerSandhamns-Furusunds-,7
Rödkobbsleden

Inledning7.1

skildalockar tillunikskärgård ärStockholms naturresurs somen
jord-i fiske,sin utkomstfinnerSkärgårdsbefolkningenaktiviteter.

tillfälligt gästarMänniskori turism.ocksåskogsbrukoch sommen
tillellerlandstillavkoppling där,rekreation ochfinnerskärgården
trafikupprätthållerfartygockså deSkärgårdensjöss. somavpasseras

FinlandBaltikum.Stockholm ochmellan
SingöHerräng harOxelösund ochmellanskärgårdenochKusten

ibådehelhetsvärdekulturmiljö ettochsin stortettnatur-genom
tillmed hänsynOmrådetperspektiv. ärnationelltochinternationellt

enligtriksintresseklassatsin helhetikulturvärdenaoch somnatur-
turismensvilkainomområdentill deOmrådet hörnaturresurslagen.

bedömningenvidbeaktassärskilt skaintressenfriluftslivetsoch av
i miljön.ingreppandraexploateringsföretag eller

allmänavlysningutvidgning ochinrättande,Enligt lagen avom
till ståndfarleder kommaallmännafårhamnfarled allmänoch nya
område-påtagligt skadarinteske på sättdet kanendast ett somom

bestämmel-1992 skall1 julidenFrånkulturvärden.ochnatur-nas
i besluttillämpasnaturresurslagentredje kapitleti andra ochserna

funnitsvattenföretag,prövningpåDet kravenligt denna lag. somav
föregånormalt måstepraktikenivattenlagen ochfinns ioch som

kompletterats.därmedfarled, harallmäninrättandet enav
det ärocksåinnebär ettnaturresurslagen attmedSambandet

farledallmäninrättandeansökanformellt krav att enavomen
möjliggörmiljökonsekvensbeskrivninginnehållaskall ensomen

ochmiljön, hälsanpåinverkanåtgärdensbedömningsamlad av
medhushållningen naturresurser

långsiktigtmiljö på bästa sättunikahur dennadiskussionenI om
olika intressenställsaktiviteteranvändas för olika motskall kunna

miljön demprioriterar motDe argumenterarvarandra. somsom
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handel och har rätt användaatt skärgården.transporter attanser
Bofasta och de med har synpunkter på hur detsommarstugor

rörliga friluftslivet skall tillgång till olika delar öar, kobbarav
skär.och

En huvudfrågorna i debatten skärgården är i falloch såav om om
i vilken farled Finlandsfärjorna skall framföras. Förslaget om en ny
sträckning Sandhamnsledens del över Rödkobbstjärdenyttreav
väckte starka känslor. Samtidigt finns stark opinion för fårje-atten
trafiken i den erosionskänsliga Furusundsleden bör begränsas.

Med ledning bl.a. resultaten i den konsultrapport redo-av som
visats i 6kapitel finner jag genomgång dessa frågor bör skeatt en av
innan jag redovisar mina bedömningar och förslag till åtgärder. Jag
gör emellertid inte anspråk på inom för utredningen kunnaatt ramen
redovisa heltäckande bedömning alla de aspekter bören av som
beaktas enligt Naturresurslagen NRL. Jag har, i enlighet med
direktiven för utredningen, fokuserat analysen fárjetrañkenspå
effekter miljönpå i skärgården och de för- och nackdelar från
trafiksynpunkt olika tänkbara hamn- och farledsalternativ utgör.som

7.2 De boendes inställning till Finlandsfårjorna

Många människor tillbringar del sin tid i skärgården.storen av
Detta gäller såväl bofasta, sommarstugeägare de deltar isom som
det rörliga friluftslivet.

De fastigheteräger längs farlederde Finlands-personer som som
färjorna trafikerar har i många sammanhang framställts katego-som
riska motståndare till fårjetrañken. I vissa sammanhang har dockdet
framkommit opinionen deladär inomäven denna kategori.att

Utredningen har låtit Regionplane- och trafikkontoret RTK,
Stockholms Läns Landsting, utföra studie opinionen förmoten av
Finlandsfårjetrafiken bland ägarna fastigheter i närheten farled-av av

in till Stockholms hamn.ema
Undersökningen har haft formen postenkät. Förutom tradi-av en

tionella enkätfrågor har också enkätmetod kallad Contingenten
Valuation Method CVM använts. Med denna metod kan man
uppskatta betalningsviljan för sådant inte saluförs på någonsom
marknad. Ett exempel på frågeformulär finns i bilaga

l huvudundersökningen avgränsades undersökningsområdet till
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påfågelvägen ömse500linom påfritidshusvillor och meteren zon
HöggarnsfjärdenfrånSandhamnsledernaochsidor Furusunds-om

00016 000 fastigheter,finns drygtoch Inom dennautåt. varavzon
undersökningen.förutvaldesslumpmässigt

tagits mycketansvariga utredarna,enligt deUndersökningen har,
84svarsfrekvensen,högadenvilket också procent,väl an-emot,

konsistenta.litet ochfrågorÖverhoppade ärtyder. Antalet svaren
tillförlitliga.mycketdärför betraktasResultaten kan som

16fritidsboende, medan procentfastighetsägarna är84 procent av
fastig-samtligahälftentillbringar nästandettabofasta. Trotsär av

Bland bådafastigheten.påmånader åretminsthetsägare tre om
sinainnehaftfastighetsägarnamajoritetenkategorierna har av

fastighetsinhar70 ägttid. Helaunder långfastigheter procent mer
tio år.än

FinlandsfárjetrafikentillInställningen-
KnapptFinlandsfärjorna.fastighetsägaretvåsitt husFrån treavser

haft på-färjorna någon60 fastighetsägarna attprocent uppgerav
luftföroreningarnedskräpning,Vanligastomgivningen. ärverkan på

40och bottenstränderskador på43 procent ochbullerocheller
utsikten störs.procent. Fem attprocent anser

strandharsvarande mottredjedel de vetterEn somegenav
63detstrandägare rapporterarärfarled. Av dessa procent som

bottenskadorstrand- ochVanligast ärdeninverkan på tomten.egna
42 procent.45 respektiveoch båtaranläggningarmedoch problem
vid skadorviktstörreläggericke-strandägareochstrandägareBåde

båtar.anläggningar ochmedproblempå ännaturen
trafik i far-slagsbetygsätta olikafåttocksåsvarande harDe

5 mycketochtrevlig ärldär ärfemgradig skala,leden på en
störande äri särklassuppfattastrafik meststörande. Den somsom

3,6. Bästtrafikför denna ärBetygetmotorbåtarna.snabbade
90nästansegelbåtarna procentinte oväntatbetyg fick anser somsom

2,9; 27betyg blirFinlandsfarjornas procenttrivselfaktor.en ren
störandemycketdem20trevliga, medandem procent anseranser

71störande. Diagramganska16ytterligareoch procent
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Diagram 71
Inställningen till Finlandsfárjetrafiken bland fastighetsägarna
längs farlederna in till Stockholm

Trevlig

Ingastörningar

Endel störningar
å

Ganskastörande

Mycketstörande i

0 5 10 15 20 25 30 35 40
U Åretruntboende Fritidsboende

Källa Regionplane- och trafikkontoret, Stockholms läns landsting

Betalningsvilja for slippa färjetrafikenatt-
Det finns rad olika metoder för uppskattaen betalningsviljanatt för

och tjänster inte är marknadsprissatta.varor De s.k. direktasom
metoderna fokuserar, antyder, på direktnamnetsom uppskattaatt
människors uttalade betalningsvilja.

Med den metod här använts, Contingent Valuationsom Method
CVM, köper de svarande nyttigheten i fråga på hypotetisken
marknad. CVM lämpar sig bäst för påtagliga och avgränsade ämnen

människor är relativt förtrognasom med. Vanliga tillämpningar är
rekreationsområden, Vattenkvalitet, luftkvalitet, landskapets estetiska
värde, djurliv och jakt. Ett tusental CVM-studier har genomförts i
USA och metoden är också spridd i England och förekommer i
Norge, Holland, Finland och Danmark. I Sverige har tiotalett
forskningsstudier genomförts, bl.a. avseende urskog, skogsav-
verkning, älgjakt, utrotningshotade och öppna jordbruksland-arter
skap.

Den betalningsviljefråga använts i den studiesom utred-som
ningen låtit genomföra är s.k. folkomröstningsfråga. Deen svarande
har fått ställning tillta given kostnad för flytta färjornaen frånatt
farleden. Denna kostnad har varierat så femtedelatt deen av sva-
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fastställdesBeloppenbelopp.respektivetillställninghar fåttrande ta
60003000 respektive1000,400, 700,tillprovundersökningefter en

fem år.underkronor
blandutredarna,enligtfråga är,s.k. slutnadennamedFördelen

eftersom ärverkligheten, att taefterliknarden mer vanaannat att
Vidaremarknad.viss påpris förgivettill gerställning enett varaen

detbeteendestrategisktför s.k.mindrefråganslutnaden utrymme -
medelbetalningsviljan.påverkasvarandeför denblir svårare att

RTK,enligtfolkomröstningsfrågan visar, attResultatet av
inteFinlandstrafiken ärfrånstörningarminskaförbetalningsviljan att

inom30Ungefärurvalet.hela procentöverspeciellt hög, res-sett
700 kronor.respektive300betalaaccepteradepektive attgrupp

6 000budetdet högstaaccepteradegruppeninom7Endast procent
mycketmedfinnaskandetintehindrarDettakronor. att personer

trafiken.slippaförbetalningsviljahög att
ioch årfastighet950 kronorblir knapptMedelbetalningsviljan per

betalningsviljan.påvärdehögsta0006 kronormedfem år som
hälftenindikerar140 vilketkronor, attMedianvärdet är av

140 kronor.understigerbetalningsviljapopulationen har somen
000lunderstigerbetalningsviljahar80Ungefär procent somen

fem år.fastighet underkronor per
någraunderfrågaocksåingickundersökningenI manomen

ärleden. Deitrafikenslippabetala förberedd somattvillkor attvar
dettillröstarelativt benägnanågonting attärbetalavilliga att
betalavilligadem är30 attdrygt procentföreslagna beloppet av-

utredarna,enligtförstärker,Detta6 000 kronor.beloppetdet högsta
fárje-tillkritiskmycketärlitendet ärintrycket att somgruppen

trafiken.
ellerganskasigbådefastighetsägare sagtDen varasomgrupp
slippaförbetalabereddaoch attfärjetrafiken attstördamycket av

sigkritiska. Det rördeutredarna mestbenämnstrafiken somav
Notabelt ärområdet.i attfastighetsägarna20knappt procent avom

ochfarledernanågon attstrandharintedessa mothälftenöver avav
Antalsmässigtfarleden.från0001äntredjedel bor metermeren

kritiskamycketandelarnakommun,i Värmdöflestadeåterfinns men
Österåker 23 procentNorrtälje ochihögrenågotärfastighetsägare

tredjedeldrygEndast17 procent.Värmdöoch avVaxholmi enän
anläggningarochbåtarmedproblemochskadorpåklagardem som

80har överkritiska. Omvänt procentmyckettillhör desträndernapå
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de mycket kritiskaav också klagomål på nedskräpningluftförore-
ningarbuller skador påsamt stränderbotten.

Konsulternas slutsatser-
Utredarnas huvudslutsats är störningarnaatt i genomsnitt motsvarar
relativt låga belopp. De drar också slutsatsen i jämförelseatt med
många andra undersökningar är betalningsviljan ganska låg att-bara 30 procent det lägstaaccepterar budet är ovanligt i under-
sökningar detta slag. En anledningav till detta kan naturligtvis varadeatt svarande någonattanser annan skall betala. En annan
anledning kan Finlandsfárjornaattvara för flertalet demav som

inte ställer tillsvarat speciellt problem.stora
Utredarna avslutar sin sammanfattning undersökningen med att

Våra resultat tydersammantagna på denatt fastighetsägaregrupp
har trafikensom är relativtmen liten.av

7.3 Sandhamnsleden via Rödkobbsfjärden

Finlandsfáriorna trafikerar Stockholmssom hamn använder i dag två
farleder, Furusundsleden och Sandhamnsleden.

Sandhamnsleden används för Helsingforstrafiken. Furusundsleden
Ålandstrafikenanvänds huvudsakligen för Åbotrafiken.och Vid vissa

väderleksförhållanden, då det är svårt viaatt Sandhamns-passera
leden, används Furusundsleden även för Helsingforstrafiken.

Sjöfartsverket föreslog under 1990 förändring Sandhamns-en av
leden i dess del.yttersta Förslaget innebar farledatt från öppeten ny
hav, över Björkskärs- och Rödkobbsfjärdarna Eknösundet, tillgenom
Kanholmsfjärden skulle öppnas för trafik med Finlandsfärjor. Karta
72

Länsstyrelsen i Stockholms län hänsköt frågan till regeringen. Vid
remissbehandling förslaget i enlighetav med Naturresurslagen NRL
avvisade Värmdö kommun förslaget i dess dåvarande form och
utnyttjade därmed sin vetorätt. Sjöfartsverket drog därefter tillbaka
sin ansökan.
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Sjöfartsverkets ansökan-
Sjöfartsverket anförde bl.a. följande för denargument nya
sträckningen

Den farleden skulle ersätta den del Sandhamnsledennya av som
går mellan Revengegrundet och Kanholmstjärden. Av nantiska och
manövermässiga skäl bör denna del inte användas fartygstörreav
under vissa väderleksförhällanden.

Den tänkta farledssträckningcn går iöver öppetstortnya sett
De öar finns i områdetvatten. medär, undantag för Hasselö,som

Eknö och Harö, i allt väsentligt kala holmar och skär. Vid karten
läggning de stränder kan komma påverkas den tänktaav attsom av
farleden konstaterades strandskador kan uteslutas i helaatt området
öster Eknösundet. Av samtliga stränder inom avståndom ett om
500 från farleden 85ärmeter helt opåverkbara strandtyper.procent
Av resterande cirka 4utgörs lätteroderat material, medanprocent av
återstoden för eroderas kräver påverkanatt normal fartygs-en som
trafik inte åstadkommer. Vissa stränder på Hasselö och Harö har
sådan beskaffenhet de vid tillfällen kanatt löpa riskogynnsamma att
skadas. Detta gäller fartygen framförs för fort vid högvatten. Enom
lämplig fartbegränsning i Eknösundet kan, enligt undersökningen,
troligen sänka effekterna till den naturliga bakgrundsnivån.

Inrättandet den farledsdelen skulle, enligt Sjöfartsverket.av nya
leda till betydande avlastning fartygstrafiken från Furusundsen av
leden. Det skulle, med den trafikbild finns i dag, juridisktsom vara
möjligt få bort all trafik 300överatt brutto från Furusundsleden och
flytta den till den farledssträckningen.nya

Från trafikmässiga utgångspunkter skulle det dock inte vara
Åbomöjligt flytta den trafik går mellan Stockholmatt och viasom

Mariehamn; tidtabellen skulle inte kunna hållas på grund färd-av
längdvägens färjorna tvingades gå via Sandhamnsledenatt överom

Rödkobbsfjärden.
Med dessa förändringar skulle cirka 10 fartyg dygn, ellerper

3 600 år, den farledssträckningen på sin direktper vägpassera nya
till och från finskadet fastlandet. l Furusundsleden 2skulle 200

Åbomellan Stockholm och via Mariehamn och 900lpassager
till och från Mariehamn äga årligen. Denpassager nuvaranderum

delen Sandhamnsledenyttre skulle inte längre användas Fin-av av
landsfärjorna.

Enligt de undersökningar redovisats skulle erosionensom ovan
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längs Furusundsleden minska till följd färre antal denav passager om
leden i bruk. Den erosionspåverkan Sandönpå skertogsnya som nu

skulle också upphöra trafiken flyttades till sträckning.om en annan
energisynpunktFrån innebär det besparing föra fartygatt etten

via Rödkobbsfjärden i stället för via Revengegrundet till Kanholms-
fjärden. Detta beror på sträckan är kortare skall tillatt om man
Helsingfors och kräver mindre maskinmanöver. Därigenom skulle
också emissionerna till luften minska.

Stockholm-ÅboDet dock klartär sträckan längreäratt om man
Sandhamnsleden viagår Rödkobbsfjärden än går Furusunds-om man

Åbo,leden. Skillnaden 12 nautiska mil. För trafiken inteär på som
Äanlöper Mariehamn skulle fördyringsåledes uppstå. sidanandraen

skulle fartyg på linjen Helsingfors-Stockholm aldrig behöva gå
Furusundsleden på grund dåligt väder.av

Sjöfartsverket föreslog storleksgräns för fartyg i tid-också en
tabellsbunden trafik mellan Sverige och Finland. Maximal förstorlek

210 33sådan trafik skulle längd, bredd ochmeters metersvara en
65brutto 000.

Vidare föreslog fartbegränsning 12generell knop iman en om
Furusundsleden för tidtabellsbundna fartyg i direkttrafik till det
finska fastlandet. Färjor Mariehamnanlöper skulle dock fåsom
dispens och kunna gå med 15 fart.knops

Remissinstansernas synpunkter-
I samband fråganmed regeringen fattade beslutatt attom om
inrättande farled enligtskulle Naturresurslagenprövasav en ny
NRL remitterades Sjöfartsverkets ansökan, inklusive miljö-
konsekvensbeskrivning.

remissinstanserDe anslöt sig till Sjöfartsverkets förslag bl.a.som
Österåkers kommun, Kustbevakningen, Svenska Hamnförbundet,
Sveriges Redareförening Svenska Sjöfolksförbundet anfördeoch som
motiv sjötrafiksäkerheten minskar.ökar och avgasutsläppen Iatt att

fallnågra också stranderosionnämndes minskad i Furusundsledenen
och mindre störningar fritidsbåtstrafiken kring Sandhamnsledenav

motiv.som
Bland de avstyrkte förslaget fanns bland Plan- ochannatsom

Statensbostadsverket, naturvårdsverk, Värmdö och Norrtälje
Svenskakommuner och Naturskyddsföreningen. Det vanligaste

avstyrkanför Stockholms skärgård unik och orördmotivet ärattvar
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och tillstånd skulle stridaatt ett NRL Ytterskärgårdenmot norr om
Sandhamn till Arholma idagär sammanhängandeett stortupp
område med starka kultur- friluftsvärden.ochnatur-, Rödkobbs-
fjärden och Björkskärsfjärden ingår i detta område. Sådana områden
skall enligt lagen skyddas åtgärder kan medföramot påtagligsom
skada på intressena.

Andra motiv för avstyrkan beslutsunderlagetatt otill-var var
räckligt. Särskilt påtalades beslutsunderlaget behövdeatt förbättras
vad möjligheterna till avlastning Stockholm tillavser andraav
hamnar inom och utanför länet Kapellskär, Nynäshamn, Hargs--
hamn, Norrköping och Oxelösund. Tio femton de instanserav av

avstyrkte framförde detta.som
I och med Värmdö kommun avvisadeatt förslaget i dess då-

varande form, och därmed utlöste sin vetorätt, avstod bl.a. Läns-
styrelsen i Stockholms län och Koncessionsnämnden för miljöskydd
från remissutlåtande.att avge

Vid den miljödag utredningen anordnade den 28 januari 1992som
anförde Värmdö kommuns inte haft förrepresentant avsiktatt man

projektetatt med kommunaltstoppa Manett frånveto. anser
kommunens sida bedömningenatt projektet är rikspolitiskav en
fråga. Vidare efterlystes från Värmdö kommuns sida totalen
bedömning hur farjetrañken i alla farlederna påverkar miljön.av

7.4 Summering

Av fastighetsägarnaD längs Furusunds- Sandhamnsledenoch uppger
27 färjorna trevliga,ärprocent 20att medan demprocent anser
mycket störande och ytterligare 16 ganska störande.procent

Knappt 60E fastighetsägarna längsprocent Fumsunds- ochav
Sandhamnsleden färjorna upphov tillatt någon formgettuppger

påverkan, främst i form nedskräpning, luftföroreningar,av av
buller ocheller skador på stränder och botten.

FemD fastighetsägarna längsprocent Furusunds- och Sand-av
hamnsleden färjorna stör utsikten.attuppger
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De utredare, för denna utrednings räkning genomfört studiensom
fastighetsägarnas attityder till Finlandsfárjorna, drar slutsatsenav

Våra resultat tyderatt på den fastig-sammantagna att grupp
hetsägare har trafiken relativtär liten.som men av

I Sjöfartsverkets ansökan få Öppna farledsdel överattom en ny
Rödkobbsñärden anförde bl.a. sjötrañksäkerheten skulleattman
öka liksom fárjomas avgasutslåpp i Stockholmsatt skärgård skulle
minska.

Sjöfartsverket föreslog också storleksbegränsning fören
Finlandstrañken och generella fartbegränsningar i Furusunds-
leden.

De remissinstanser avvisade förslaget anförde delssom att ett
tidigare orört område skulle exploateras, dels ytterligare bes-att
lutsunderlag, främst avseende möjligheten Stockholmsavlastaatt
hamn till andra hamnar borde presenteras.

En dragning Sandhamnsledens del skulle innebäraytterstany av
Furusundsleden avlastades och denatt nuvarande leddelen förbiatt

Sandöns södra sida skulle kunna förstängas färjor och större
handelsfartyg.





Överväganden8 förslagoch

8.1 Inledning

Färjetrafiken Sverigemellan och Finland fungerar pulsåder isom en
Ålandskontakterna mellan och företag. Sjöfart hav haröverpersoner

i alla tider varit betydelsefull länk förenat de båda länderna.en som
Kulturella och sociala kontakter Sverigemellan och Finland upp-

rätthålls i utsträckning lättillgängligatack mellanstor transportervare
ÅboStockholm, 10och Helsingfors. miljonerMer enkelresorän

genomfördes 1991.under
3Drygt miljoner fraktades färjorgods med till och frånton

hamnarna i Stockholm, 1990.Kapellskär och Hargshamn 85Mer än
färjegodsdet hamnarna i Stockholms-procent av som passerar

regionen ingår i interna nordiska handeln.den
intensivUnder de decennierna har färjetrafik utveck-senaste en

Åbolats, främst mellan Stockholm respektiveoch Helsingfors.
Transporter och har kompletterats konferens-medav personer varor

nöjesverksamhet färjorna.och ombord på
I samband frigörelsen från dåvarande Sovjetunionenmed mar-

kerade de baltiska goda förbindelser med omvärldenstaterna att var
de viktigaste förutsättningarna för framtiden. För Estland,en av

ÖstersjönLettland Litauenoch färjetrafik till grannländer vidär en
huvudfråga det gäller knyta kulturella, sociala och ekono-när att
miska band utanför den nationsgränsen.egna

Färjorna och den järnvägstrafik följer färje-väg- och som av
trafiken påverkar miljön i olika Stränderavseenden. och bottnar
längs farlederna förändras. Utsläpp till luften påverkar både när-
miljön bidrag tilloch globala problem. I takt med trafikenattger
utvecklats problemen förändrats.har delvis

Jag utgår i mina slutsatser och förslag från godsatt transporter av
via färjor till frånoch och Finland i fortsättningenävenpassagerare

kommer betydande omfattning. förutserha Jag vidareatt atten
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fárjetrafik till de baltiska staterna och Ryssland kommer fortsättaatt
utvecklas.att De överväganden och förslag nedansom presenteras

skall denna bakgrund.motses

8.2 Förutsättningar för färjetrafik

En viktig orsak till färjetrafikenatt mellan Sverige och Finland
utvecklats så kraftigt under 1980-talet är de goda förutsättningar sområder, såväl vad marknader föravser persontrafik och gods sominstitutionella och naturgeografiska förhållanden. Detta, kombinerat
med god förmågaen att verksamhetenanpassa till förändringar i
marknadsefterfrågan, har lett fram till dagens trafiksituation.

Kulturella och sociala band-
Banden mellan människor i Sverige och Finland är starka. Kulturella
och historiska band förenar, liksom det faktum det i deatt båda
länderna finns minoriteterstora talar det andrasom landets huvud-
språk.

Rörligheten på den nordiska arbetsmarknaden under främst 1960-
och 1970-talen medförde främstatt ett finskaantalstort medborgare
sökte sin utkomst i Sverige och bosatte sig här. En följd dettaav varökat behovett till släkt ochav resor vänner Öster-på andra sidan
sjön.

Goda färjeförbindelser medverkar till underlättaatt det kulturella
och sociala utbytet mellan Sverige och Finland.

Handeln med Finland har betydelse- stor
Finland är Sveriges sjätte största handelspartner och Sverige är näst
största mottagarland för finska exportprodukter. Likheter i levnads-
standard, smak och konsumtionsmönster, liksom geografisk närhet,
bidrar till detta. Under 1980-talet har också ett antal industri-stort
företag i Sverige köpts finska ägare. Flertaletupp av de storaavfinska industrikoncernerna äger betydande dotterbolag i Sverige.

Handeln med mellan Sverigevaror och Finland kommer enligt
min bedömning även framöver att central betydelsevara förav de
båda länderna. Transporter de produkterav skall fraktas översomÅlands hav kommer även fortsättningsvis iatt stor utsträckning ske
med färjor.
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avståndLagom hög frekvens- -
Färjetrafik organiseras olika viktigmellan två hamnar kan på Ensätt.
faktor för effektivhur trafiken kan längd.är ruttenspass vara

ÅboAvståndet Stockholm medger färjormellan och medatt
kapacitetdagens kan klara dubbeltur dygn. Vid anlöpen per av

Mariehamn tidsmarginalerna för dubbeltur mycketär ochsnävaen
liggetiden vid kaj kort. Kapacitetsutnyttjandet investe-extremt av
ringen blir mycket högt.därmed

Denna förutsättning finns inte för Stockholm Helsing-rutten --
fors. Här utnyttjas i stället behov hotellrum vidpassagerarnas av
konferens- rekreationsresor färjan,och med sina hytter,attgenom
ligger vid kaj under vistelse i respektive stad.passagerarnas

efterfrågan i formDen höga på passagerartjänster transporter,av
konferenser och rekreation det möjligt för rederiernagör att upp-
rätthålla trafik hög frekvens.meden

godstrafiken. enskilde godstrans-Detta också För dengagnar
ointressant färjans lastdäck fulltportköparen är det används ut.om

viktigaste finns frekventFör denne det det brett och utbudär att ett
överfartsmöjligheter kan utnyttjas. Det skulle knappastav som vara

finansieramöjligt frekvent trafik med enbartså dagensatt en som
intäkter från godstrafiken.

detta godslinje etablerats HargshamnTrots har mellanseparaten
Orsaken finsk industris intresseoch Nystad. till detta bl.a. attavvar

duopolsituationen fárje-den då för godskunderna rådande ipåverka
trafiken.

bedömning trafik kombineradeMin dagens medär att passagerar-
godsfärjor turfrekvensmöjliggör högre för godstrafikenoch än enen

separerad trafik godsfårjor renodlade kryssnings-med renodlade och
fartyg.

Varför Stockholm-
till färjetrafiken har koncentrerats tillEn huvudorsakema attav

ÅboStockholm, och Helsingfors dessa städer har goda förut-är att
kombinerad och godstrafik. Kombi-sättningar för en passagerar-

nationen och gods förutsätter det finnsatt ett stortpassagerareav
för i närheten respektiveupptagningsområde främst passagerare av

belägen ihamn. Dessutom måste den hamnen ärort som vara av
för konferens-intresse från land attraheraför motsatt attpassagerare

ÅboStockholm, och Helsingfors uppfylleroch rekreationsresenärer.
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dessa krav.
Även godstrafiken förutsätter viss volym finner avsättning iatt en

Ävennärheten respektive hamn. jag i utredningen funnitav attom
andelen gods skall till eller kommer från Stockholms län inte ärsom
lika det tidigare hävdats, Stockholmsärstor län den störstasom

Ävenenskilda farjegods från Finland till Sverige.mottagaren detav
färjegods terminalhanteras efter ankomst har till övervägandesom
delen sin slutliga i Stockholms län.mottagare

Stockholm har alltså fördelar framför andra aktuella hamnar,
främst när det gäller finskaattrahera konferens- och rekreations-att
resenärer.

Tax-free lönsam affären- -
Det är väl känt Sverigesåväl Finland bedriveratt restriktivsom en
alkohol- och tobakspolitik med sociala förtecken. En del i denna
politik internationelltär den höga beskattningen alkohol ochsett av
tobak.

I internationell sjöfart iråder princip skattefrihet för de varor som
säljs ombord. Det innebär fårjerederiernas kostnader för alkohol-att
utskänkning understiger de kostnader gäller på land. Vid inter-som
nationella medges också viss kvantitet alkohol och tobak,attresor en

vissapå villkor, förs iland beskattas.utan att
De rederier väljer trafikera mellan Sverige ochatt ruttensom

Finland har alltså lägre kostnader för den förtäring resenärernasom
erbjuds konkurrenternaän land.på De har också möjlighet att
erbjuda resenärerna inköpgöra alkohol- och tobaksvaroratt av
exklusive i land utgående beskattning.

Möjligheten tillämpa prissättning föratt alkohol- ochen annan
tobaksvaror ombord färjornapå iän land är viktig orsak tillen
dessas attraktionskraft.

Den förändring villkoren för taxfree-försäljningen, EGav som av
beslutats till 1999, kommer rimligen leda till den nuvarandeatt att
trafiken finner andra former. Vetskapen denna förändringattom
kommer, liksom det finns ytterligare självständigaatt trenu stater

Östersjökusten,längs innebär förändringen kommer skeatt att suc-
cessivt. Inriktningen konferens- och rekreationsresandemot till
förhållandevis låga priser kan komma delvis ersättas med andraatt
affärsidéer. Om reglerna för beskattning ombordförsäljning iav
förhållande till tredje land, de baltiska utformast.ex. staterna, annor-
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lunda de regler kommer gälla vid trafik mellan EG-än attsom
länder, trafik till m.fl. icke-EG-länderkan Estland, Lettland, dettaav

gjort.skäl expandera snabbare den eljest skulle haän

Skärgårdsbefolkningens attityd till Enlandsfárjorna-
Längs farleder i Finlandsfärjornade dag används finns cirkasom av
6 000 fastigheter från Höggarnsfjärden och utåt.

undersökning fastighetsägaresDen dessa attityder till Finlands-av
trafiken utredningen låtit genomföra visar denattsom grupp av
fastighetsägare trafiken relativt liten.har ärsom men av

Även tio fastighetsägare färjetrañken orsakarsäger attom sex av
skador eller problem, det inte femteär änmer var som anser
Finlandsfárjorna mycket fjärde,störande. En andel, drygtstörre var

direkttrafiken trevlig.tycker äratt
naturligtvis finnsJag vill dock poängtera det antal enskildaatt ett

fastighetsägare negativt fått närmiljöpå påtagligt sinsättettsom
till följd Finlandstrafiken.påverkad av

miljöpåverkan8.3 Färjomas

omgivningTransporter gods och påverkar och miljö påav personer
olika Färjetrafiken Finland och Sverige bidrar till luftför-sätt. mellan
oreningarna och påverkar också stränder och bottnar längs far-
lederna.

19909190propositionen livsmiljö fastslog regeringenI En god
för minskning gränsöverskridande luftföroreningarde målatt av som

1988lagts fast i fortsättningen skall vägledande förredan även vara
miljöarbetet. innebär skallMålen de svenska svavelutsläppenatt

80 2000minska med mellan 1980 kväve-åren ochprocent samt att
minska 30 1995oxidutsläppen skall med till år räknat frånprocent

1980 nivå. internationella överenskommelser för minskaårs Nya att
svavel- och kväveoxider skall prioriteras.utsläppen av

miljöeffekter färjornaVissa de åstadkommer är lokalav som av
strandpartieroch regional erosion och utsläppnatur, t.ex. av av

kväveoxider. Andra globala miljön, utsläpppåverkar den t.ex. av
koldioxider. Det betyder åtgärder för minska miljöpåverkanattatt
bör inrikta sig olika trafikens miljöpå-selektiva och på delarvara av
verkan.
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Svaveloxider SOx-
Under 1980-talets hälft har allt fler färjorna i trafik mellansenare av
Sverige och Finland övergått till använda drivmedelatt med ligt
svavelinnehåll. I Stockholmsregionen gäller detta dock inte fartygen

trafikerar Hargshamn Nystad.som -
Vid landbaserade anläggningar värmeverk och villa-t.ex.som

finns begränsningar angående svavelhalten i oljan. För fartygpannor
finns inga liknande restriktioner. I propositionen 19909190 En god
livsmiljö redovisade regeringen sin avsikt via bilaterala överens-att
kommelser kunna begränsa svavelhalten i bränslen användssom av
fartyg i tidtabellbunden trafik mellan i första hand Sverige och annat
nordiskt land.

Övergång till drivmedel med lågt svavelinnehåll har verksamt
bidragit till farjornas svavelutsläpp minskat.att Förutom miljöskäl
talar också konkurrensneutralitetsskäl för rederieratt som
konkurrerar trafik bör ha så likställda villkorom samma som
möjligt.

Jag föreslår regeringen fullföljeratt de bilaterala överläggnngarna
med Finland införa restriktioner för högstaatt tillåtna svavelhalt iom
drivmedel för fartyg i tidtabellsbunden trafik mellan de båda
länderna. Motsvarande överenskommelser bör också träffas med de

Östersjöstater.baltiska Ryssland och övrigastaterna,

Kväveoxider NOx-
Utsläppen kväveoxider NOx från Finlandsfárjorna utgörav en
betydande belastning på miljön i skärgården och Stockholms lån.
Finlandsfärjornas utsläpp är ungefär lika utsläppen frånstora allsom

lastbilstrafik i Stockholmstung län. NOx-utsläppen påverkas av
fárjeruttens längd, det framförär allt rening rökgaserra frånmen av
fartygen kan leda till betydande minskningar utsläppen.som mer av

Finlandsfárjornas utsläpp kväveoxider är enligt min bedömningav
sådan betydelse åtgärder måste vidtas.att Denav närrrastsnarast

liggande lösningen torde införande katalytisk avgasrening.vara av
Reglering gränsvärden för tillåtna utsläpp kan sättav ett attvara
påskynda utveckling sådana rökgasreningsanläggningar fören av
färjor. Då problemen fartyggäller generellt krävs internationella
lösningar på multilateral bas. Detta är emellertid tidsödandeen
process.

Jag föreslår därför regeringen i bilateralaatt överläggningar med i
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Östersjön,också andra vidförsta Finland, medhand statermen
gränsvärden för kväve-försöker träffa överenskommelser sättersom

berördatrafik mellanoxidutsläpp från fartyg i tidtabellsbunden
teknikutvecklingen.länder, i syfte påskyndaatt

C02Koldioxid-
C02 proportionella detiKoldioxidutsläppen är motstort sett

färjorna utför.trañkarbete som
bidrag tillsjöfartensenligt min uppfattning angelägetDet är att

ihelhetsbedömningin iCOZ-utsläppen uppmärksammas och vägs en
utsläppen växthusgaser.syfte bemästraatt av

sugeffekterSvall- och-
Gradenfarlederna inomskärs.Svall från färjorna påverkaroch avsug

förekommervilka strandtyperi första hand påpåverkan beror som
fartygetoch hurfarleden, också på fartygets storleklängs men

fartbegränsningar. Vidmed olikafarlederna finns avsnittframförs. I
Sannoliktökar avgasutsläppen.de olika avsnittenacceleration mellan

fartökningarna.och stränderpåverkas bottnaräven av
framföras i far-möjligti gradFinlandsfárjorna bör så hög som

allt bör antaletFramförerosionskänsliga stränder.med mindreleder
nedbringas tillFurusundsledenerosionskänsligadenpassager genom

minimum.ett
till specielltså hänsyni farlederna börFarten att tasanpassas

ilän fåri StockholmsLänsstyrelsenpartier. föreslårkänsliga Jag att
ändringarbehovetSjöfartsverketi samråd med prövauppdrag att av

i Stockholmsfartygstrañkenfartbegränsning förföreskrifternaav om
skyddabehovetbakgrundPrövningen bör skeskärgård. attmot av

fartyg inte börinnebärvilket normalterosionskänsliga stränder, att
12 knop.framföras i farthögre än

fartygföreslårJagbegränsas.Färjornas storlek bör också att som
00065 inte200 och bruttocirka långadagensär större än meter

FinlandSverige ochtrafik mellani tidtabellsbundenskall få gå
reglering utarbetastill börskärgård. FörslagStockholms avgenom

Sjöfartsverket.
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8.4 Den färjeanknutna landtrafiken

Lastbilar och jämvägsvagnar transporteras med färjasom mellan
Sverige och Finland ingår del i detsom transportarbeteen krävssom
för skallatt nå från producentvaror till kund. Merparten detav
transportarbete krävs för skallsom att nå sinvarorna skermottagare
på vägar och järnvägar. Godset har sitt eller sinursprung mottagare
över hela Skandinavien.

1,5 lastbilstrañkenprocent i Sverigeav-
Transportarbete med lastbil det godsav transporteras viasom
Finlandsfärjorna 1,5motsvarar samtligaprocent lastbilarsav tunga
transportarbete i Sverige. I Stockholms län är andelen större,
5 procent.

I genomsnitt kör sammanlagt cirka 400 lastbilar till oda från
Finlandsfärjorna i Stockholm varje dag. Det innebär cirkaatt
100 lastbilar i vardera riktningen kör tillfrån och de bådavar en av
Stockholmshamnarna. Som andel det totala antaletav ochperson-
lastbilar på Valhallavägen och Danviksbron utgör lastbilar på väg till
eller från färjorna mindre 0,5än procent.

Den färjeanknutna lastbilstrafiken utgör alltså relativt liten delen
den totala trafikenav oavsett relaterar den tillom närområdetmen i

Stockholms hamn, trafiken i Stockholms län eller till den totala
lastbilstrafiken i Sverige.

Ökad järnvägsandel-
Andelen jämvägsgods via Finlandsfärjor uppgår till cirka 25 procent.
I detta sammanhang bör komma ihåg järnvägenman iFinlandatt har

spårvidd iän Sverige.en annan Det är också i princip ointressant
huruvida det är jämvägsvagn eller lastbilen står gillaen som
ombord på färjan när den är till sjöss.

Utvecklingspotentialen för utökad andel jämvägsgodsen beror på
flera faktorer

I dag hanteras jämvägsgods i hamnar;tre Hargshamn, Stockholm.
Värtan och Stockholm Masthamnen. Vart och dessaett godsflödenav
är relativt litet. Detta innebär relativtatt stora krävs innanresurser
de aktuella kommit in ivagnarna systemet.

Transport jämvägsvagnar ombordav på färja sker tillfrån Hargs-
hamn och Värtan. I alla hamnarnatre hanteras också lastbilstrailers
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i kombi-därefter inochplaceras på järnvägsvagnar rangerassom
trafiken.

skulleställningjärnvägstransporternasbedömningMin är att
koncentrerades.stärkas deom

järnvägsfárjelinjerna s.k. CIM-saknar de bådaFör närvarande
intejärnvägstraflkeninternationellainnebär de i denvilket attstatus,

praktiska konsekvensenjärnvägslinje. Dendelbetraktas ensom av
sälja järnvägstransporterrederierna själva kanendastdetta är attav

fárjetransporten.innefattarsom
medförajärnvägsfárjelinjerna skulleCIM-status för de båda att

smidigare kundeFinland på sätttill och frånjärnvägstransporter ett
rederierna själva.speditörermarknadsföras fler änav

järnvägTransitpendel med-
varje frånår till och400 000 farjegodsOmkring transporteraston

80 000 fraktasYtterligare knapptlastbil.kontinenten på ton
300 000drygtockså läggasjärnväg. Till dessa volymer kan ton

godsvolymertill från Skåne. Dessafarjegods skall eller trans-som
förut-ändpunkter vilketgivna ärregelbundet mellan tvåporteras en

fordonlastat pågodset ärkombitrafik. En ärsättning för attannan
kombitrañk.lämpliga förärsom

000 fárjegods,750skall alltsåSammanlagt än motsva-tonmer
SkåneStockholm ochmellanungeför 45 000 lastbilar, fraktasrande

varje år.
bedömningenligt min kunnabordedetta godsMerparten trans-av

placerastrailers borde kunnaLastbilar ochmed kombitåg.porteras
i Skåne och omvänt.i Värtan och lastasjärnvägsvagnarpå av

kombitrafikutveckla sinmöjlighetenföreslår SJJag prövar attatt
lastbilstrañk medtransitpendel för fárjeanknutenmed start-en

kontinenten.imålpunkter Skåne och på

miljöpåverkanLastbilstrañkens-
1,5förtill farjetrafikenanknytninglastbilstraflk harDen svararsom

Sverige.lastbilstrañk i Imedtotala trafikarbetetdet tungprocent av
5till cirkalastbilars trafikarbeteStockholms län uppgår dessa pro-

trañkarbete.lastbilarsantalettotaladet tungacent av
lastbilstrañkenfárjeanknutnadenMerparten passerarsomav

siganvändamin bedömningenligthamn kommerStockholms att av
andravid sekelskiftet. Denna ochstårRingen denna klarnär
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åtgärder planeras för kommasom tillatt rätta med trafik- och miljö-
problem i Stockholmsregionen i enlighet med den s.k. Dennisöver-
enskommelsen innebär miljöpåverkanatt från den fárjeanknuma
lastbilstrafiken kommer minskaatt på de belastade inu gatorna
terminalernas närhet. Jag vill dock understryka den fárjeanknutnaatt
lastbilstrafiken inte motiverar dessaensam utbyggnader.

I det fall planerna på utbyggnad Ringenen inte skulle fill-av
följas, förutsätter jag tidigare planeratt på utbyggnad denen s.k.av
Hästskon i princip ÖsterledenRingen exklusive fullföljs.

Även i detta perspektiv kommer den färjeanknutna lastbilstrafiken
minskaatt kraftigt på Valhallavägen och Hammarby fabriksväg, för
i stället färdasatt på de leder ingår i Hästskon.som

Trots dessa lokalt inriktade åtgärder, vilka främst minskar buller-
och trängselproblemen, återstår problemen med avgasutsläpp rån
lastfordonen. Generella åtgärder berör hela lastbilsflottansom kom-

medföraatt den fárjeanknutnamer att lastbilstrañkens bidrag ill
luftföroreningarna minskar.

8.5 Samlad bedömning fárjetrafikenav

En viktig fråga för utredningen har varit värderaatt olika hamnars
förutsättningar verkaatt hemmahamn försom regelbunden fárgetrañk
till Finland ocheller någon de baltiskaav Istaterna. denna värdering
har också ingått bedöma miljökonsekvensernaatt annorlundaav en
trañkstruktur än dagens och vilka krav sådan trafik skulleen ställa

investeringarpå i vägar och järnvägar.
Samtliga i utredningen aktuella hamnar har, med endast mirdre

investeringar, kapacitet hantera deatt godsvolymer fraktas medsom
Finlandsfärjorna.

Den fårjeanknutna landtrafiken är inte tillräckligt omfattande för
i sig motiveraatt särskilda investeringar i vägar och järnvägar. Det

finns därför i detta perspektiv, med något enstaka undantag, inget
behov bygga deatt vägarav ut och järnvägar ansluter tillsom
hamnarna. Detta hindrar inte sådana investeringaratt i många fall
skulle få positiv effekt för hamnenen och dess relativa konkurrens-
position, främst i förhållande till andra hamnar i regionen.

De analyser olika kombinationerav hamnalternativav som genom-
förts inom för utredningen visarramen ingen deatt studeradeav
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mindre miljöpåverkanhamnkombinationerna entydigt skulle änge
trafikarbetet landsväg skulletrafik. minskning pådagens Den somav

till mindre halvuppgå änåstadkommas skulle procentmest ensom
trafikarbete i Sverige. Vidare harlastbilstrafikens totaladen tungaav

förfärjorna i sigdet framkommit det är merpartenatt svarar avsom
färjeanknutna lastbilstrafikenfärjetrafiken och dende utsläpp som

upphov till.gemensamt ger
reningsteknik i färjor ochochinnebär med dagensDet att motorer

miljöpåverkan åstadkommasteoretiskt minstalastbilar skulle den om
minimerades. skulle innebära alltransportarbete Detfárjornas att

och Nystad.fall borde gå mellan Hargshamngodsfärjetrafik i så
godstrafiken.land fördock öka transportarbetet påDetta skulle

uppfattning i sådant läge kommaenligt minDessutom skulle det ett
kryssningsfartygpassagerartrafikbetydande medetablerasatt en

ÅboHelsingfors. därmed inte säkertStockholm och Det ärmellan att
trafikarbetegodsfärjornas kryssningsfartygens sammanlagdaoch

minska.skulle
vidtas för minskafrån kraftfulla åtgärderutgår ocksåJag attatt

jag föreslagit.miljöpåverkan i enlighet med vadfärjornas ovan
Stockholm planeraskringfartsledDen utbyggnad runt somenav

till delar deenligt min bedömning, bidrakommer, att att stora av
fárjeanknutnaträngsel denlokala problem med buller och som

lastbilstrafiken bidrar till minskar.i dag
bakgrund degenomföra ochUtifrån de analyser jag låtit mot av

jagfärjetrafiken jag kanförslag miljöâtgärder för presenterar,om
statliga åtgärdertillräckliga särskildainte finns skäl meddet attattse

till någon hamn.styra bort färjetrafik från Stockholm annan
medförasikt kaninte förändringar påutesluter dockDetta attatt

tilli andrafärjegods dag kommeri högre grad än att transporteras
miljöpåverkan minskat vaddag färjornashamnar. gäller denDetta

i regionen kommerN0x SOx. De sydliga hamnarnaocht.ex.avser
läge i dag.ändå från miljösynpunkt ha ettatt gynnsammare

marknadsmässigaEnligt bedömning det också utvecklasmin kan
godsfärjetrafik mellan Finlandförutsättningar etablera ytterligareatt
Norrköping. Med sådantochellerförsta hand Oxelösundoch i ett

minska körsträckan pågodskunderalternativ skulle antalett stort
åtskilliga mil.land med

medskulle tänkbartframförts det kanskehar ocksåDet attatt vara
för därNynäshamn,kombinerade färjornuvarande angöra att ta
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ombord respektive släppa och därefter fortsätta tillav passagerare,
Oxelösund fört.ex. där lasta och lossaatt gods.

I nästa avsnitt redovisar jag mina närmare bedömningar förut-av
sättningarna för på marknadsmässigaatt villkor utveckla färjetrafiken
i de olika hamnarna.

8.6 Värdering de olika hamnarnaav

Hargshamn-
Mellan Hargshamn och Nystad finns sedan något år etableraden
färjetrafik. Som enda rederi i tidtabellbunden trafik mellan Sverige
och Finland kan frakta farligt gods. Hamnen harman de tvåen av
järnvägsfärjeramper finns i regionens hamnar. Järnvägen mellansom
stambanan och hamnen håller dock lág standard. Volymen järnvägs-
gods delvisär beroende utvecklingen på den finska sidan. Omav
planerna på utbyggnad järnväg förbinderen Nystadav en ny som
med Raumo blir verklighet, skulle det bli möjligt att transportera
järnvägsvagnar Åbo.till Nystad norrifrån, utan att passera

Färjetrafiken mellan Hargshamn och Nystad har enligt min
bedömning förutsättningar fortleva. Utvecklingenatt järnvägs-av
trafiken måste dock bedömas i helhetsperspektiv. Samtidigtett som
jag i tidigare avsnitt bedömt det finns fördelaratt med samordningen

järnvägstrafiken, bör utvecklingen järnvägstrafikenav i Hargs-av
hamn också bedömas utifrån möjligheten gods i fallatt annat trans-

med lastbil.porteras
Jag föreslår därför Banverket och SJ iatt samarbete med sina

finska kollegor VR genomför utvärdering förutsättningarnaen av att
utveckla järnvägstrafiken mellan Hargshamn och Nystad.

Kapellskär-
Färjetrafiken i Kapellskär fungerar avlastning Stockholm,som av
främst vad transport har med sigavser personbil.av passagerare som
Tack kort farledssträcka skärgårdenvare påverkasen denna igenom
liten grad trafiken.av

Hamnen saknar järnvägsförbindelse. Sådan finns till samtliga
övriga hamnar analyseras i utredningen. Avsex dessa utnyttjassom i
dag två för regelbunden järnvägsfärjetrafik. Jag dennamotser
bakgrund inga skäl för färjetrafikens skullatt anlägga järnvägsför-en
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också till Kapellskär.bindelse
trafiken i dåutöka Kapellskärlopp har planer påUnder årens att

från på få åkaNågot tryck konsumenternadåoch attpresenterats.
i tycks dock intei omfattning dagfärja från Kapellskär större än

föreligga.
avlastningshamn förviktig funktionfyllerKapellskär somen

statligtsommartid. skullepersonbilstrafiken, speciellt Däremot en
medföragodstrafik till Kapellskärutflyttning exempelvisstyrd attav

miljöpåverkan på land ökade.transportarbete och

Stockholm-
förStockholms hamnFinlandsfärjorna till och från merpartensvarar

mellan Sverige ochgods ochfärjetransporterna passagerareavav
passagerartrañk har jag svårt dedet gällerFinland. När att attse

tid skulle kunna någotunder överblickbar utgörahamnarnaandra
Förutsättningarna för fortsätt-alternativ. ävenkonkurrenskraftigt att
Stockholms hamn goda.bedriva färjetrafik på ärningsvis

fortsättningsvis upprätthållas StockholmsFärjetrafik bör även
bedömning dock fär-minviktig förutsättning för ärhamn. En att

förslag ihar redovisat minaminskar. Jagjornas miljöpåverkan ovan
del.denna

vidtaför åtgärder lederstad harStockholms attansvaret som
respektiveVärtan Stockholmfrån Stockholmgodstrafik till och

denna trafiks miljöpåverkan. Enminimerarpå stråkMasthamnen som
detta.åstadkommakan sättanvändning järnvägökad attettvaraav

Nynäshamn-
skärgårdenfarledmed kortNynäshamns hamn är väl belägen genom

avståndet tilldet kortastehamnalternativen, medde södraoch, av
och Kiel1992 färjetrafik till St PetersburgharFinland. Under våren

för ytterligareförutsättningarEnligt min bedömning finnsstartas.
Östersjönfärjetrafiken i utvecklas.idenna takt medtrafik typ attav

till Nynäshamn skullefrån Stockholmöverflyttning godsEn av
till detta denlandtransportarbete. Orsaken ärinnebära ökat trans-ett

fortsättainnan godset kantill Södertälje, måste skenorrut,port som
järnväg.Motsvarande gäller för påochsöder- västerut. transporter

Älvsjö fortsätta söderut.till innan de kanmåsteDessa upp
syd Himmer-E4 överförslag vägUnder våren har om en ny

färjetrafik skulleutökadtrafikfjärden Denpresenterats. som en
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motiverar dock inte denna investeringgenerera på två tillensam tre
miljarder kronor.

De i dagslägetargument för lokaliseringsom färje-anges en av
trafik till Nynäshamn bygger till del på gångsträckanstor att är
obetydligt längre än till Stockholm och huvuddelen dennaatt gårav
utomskärs. Det trañkarbeteextra på land skulle bli följdensom av en
lokalisering till Nynäshamn skall alltså ställas den kortare inom-mot
skärssträckan.

Södertälje-
Södertälje hamn är transportmässigt väl belägen med god tillgång till
väg- och järnvägsförbindelser.

Jämfört Stockholmsmed hamn har Södertälje dock lägeett som
gör jag bedömer detatt inte realistiskt Finlandsfårjornasom att ska
gå Södertörn förrunt nå svensk hamn.att Den utökade sjösträckan

inteuppvägs den minskning trañkarbetet för denav fårjeanknutnaav
lastbilstrañken skulle kunna uppnås.som

Det är dock inte uteslutet Södertälje iatt marknadsperspektivett
har förutsättningar konkurrera medatt andra sydliga hamnlägen om
färjetransporter från Baltikum.t.ex.

Oxelösund-
Oxelösunds hamn har regelbunden fårjetrañk med Helsingfors och
Polen. Hamnen har bra läge med kortett inseglingssträcka genom
skärgården och goda landförbindelser.

Vid överföring färjetrafik från Stockholmen till Oxelösundav
skulle det fárjeanknutna landtransportarbetet minska kraftigt, i huvud-
sak beroende på kortare väg för gods till Sydsverige och kontinenten.

I kombination med fårjetrafik till Hargshamn och Stockholm skulle
miljöpåverkan i form C02- och NOx-utsläpp öka, dockav
marginellt. Denna ökning skall ställas de minskademot trängsel-
effekter och den minskade påverkan skärgården längs farlederna

skulle bli följden sådan trafikstruktur.som I taktav meden att
fárjornas miljöpåverkan kan minskas kommer Oxelösund frånatt
miljösynpunkt bli attraktivt alternativ.ett mer

Norrköping-
Norrköpings hamn har väl utbyggd infrastruktur, såvälen vad gäller
hamnfaciliteter tillgång till väg- och järnvägsförbindelser.som
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färjetrafik Stockholm till NorrköpingVid överföring frånen av
minska kraftigt, ifärjeanknutna landtransportarbetetskulle det

till Sydsverige ochberoende på kortare för godshuvudsak väg
kontinenten.

minskning dock i nuläget ökatskulle uppvägasDenna ettav
miljöbelast-för färjorna, och därmed totalt ökadtrafikarbete setten

fárjomas miljö-jämfört dagens trafik. I takt medning, med att
Norrköping därför från miljösynpunktminskas kommerpåverkan kan

alternativ.attraktivtbliatt ett mer
farter förmed andra hamnar krävs dock högajämförelseI att

trafikera finska med dubbelturskall klara hamnarfärjorna att enav
dygn.per

Farleder8.7

tillräckligt starka talarredovisat finner jag inte skälSom jag attovan
avsikt styraenbartför använder statliga styrmedel med attatt man

Min bedömning alltsåStockholms hamn. ärbort färjetrafik från att
viktig färjehamn. Valetframgent kommerStockholm även att vara en

fördärför ha betydelsetill Stockholms hamn kommerfarled in attav
miljöpåverkan framöver.Finlandsfärjornas även

färjornasminskarföreslagit åtgärderhar vidareJag ut-att som
färjornas maximala storlekvidtas, liksomsläpp till luften skall att

i dagi högre gradfartbegränsningarna änbegränsas och att anpassas
till miljön.

uppfattning rimligtenligt minrestriktioner detMed dessa är att
färjornas samlade påverkan påminskarockså vidta åtgärder som

erosionsskadade strand-debottnar och stränder. Merparten av
känsligasteockså har definns i Furusundsleden,partierna som

Furusundsleden avlastasEnligt min bedömning börstrandpartierna.
utsträckning.möjligafärjetrafik i största

Rödkobbs-Sandhamnsledens del överdragningEn ytterstaavny
fördelar fråninnebära klaraenligt min uppfattningfjärden skulle

Sandhamnsleden.Furusundsleden ocherosionssynpunkt för både
Furusundsleden.längspåtagliga skulle fördelarnaMest vara

sydsidantill 14 skulleledsträckningen fördjupadesOm den meternya
Kanholmsfjärdendärifrån tilloch sträckanVästerhåletSandön,av

fritids-handelsfartyg. Endastfärjetrafik ochkunna avlastas större
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få före-fartyg regional passagerartrafik skulle dåmindre ochbåtar,
där.komma

Sandhamns-överföring fårjetrañk från Furusunds- ochDen av
förslag skulle också medföraskulle bli följden dessalederna som av

inomskärs minskade.fárjornas samlade trafikarbeteatt
sig Sjöfartsverketsremissinstanser begäranEtt antal motsattestort

Rödkobbsfjärden.inrätta farledsdel Huvud-överatt en nyom
farledsdelen skulle orörd skärgård ochmotivet att passera genomvar

exploatering strida naturresurslagen. Jag villsådan skulle motatt en
bedömning vilket farledsalternativjag i min börpoängtera att av som

ställningstagandeFinlandsfárjorna grundar mittanvändas på enav
fárjetrañkens betydelse och påverkan på skärgården. Jaganalys av

fárjetrafiken intresseningen avvägning mellan och andraalltsågör
enligtingå i prövning naturresurslagen.kan komma att ensom

Sandhamnledensträckning delenföreslårJag att yttre aven ny av
Rödkobbsleden farleden i bruk bör samtliga färjor iöppnas. När tas

trafikeratrafik till finska fastlandet åläggas den leden.direkt att nya
intefärjor anlöper Mariehamn, och därmed medDe accep-som

via Sandhamnsleden, sökafart klarar gå bör kunna dispenstabel att
trafikera nuvarande farled Furusundsleden.för att

FinlandsfárjornasEnligt min bedömning leder mina förslag till att
erosionspåverkanpåverkan på skärgården, vadsammantaget avser

Samtidigtemissioner till luften, minskar, jämfört med i dag. fåroch
fárjetrañken mellan Sverige och Finland kortare och och meren

farled.trafiksäker
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K91107921991-05-08

Utredning sjöbaseradehur de land- och ochom person-
till frångodstransporterna Stockholmsregionenoch

skall kunna samordnas

Regeringen tillsätta utredningbeslutar hur deen om
sjöbaseradeland- och och godstransporternaperson-

fråntill Stockholmsregionenoch skall kunna samordnas
uppnå effektiva miljövänligamed syfte att ochmer

lösningar.

Regeringen bemyndigar kommunikationsdepar-chefen för
utredningsuppdraget tillkallatementet att för en

särskild kommittéförordningenutredare omfattad av-
sakkunniga,1976119 samt att besluta experter,om- biträde åtsekreterare och utredaren.annat

utredningen riktlinjernaFör i bifogadeskall.. promemo-
ria gälla.

utredningen sjätteKostnaderna för skall belasta huvud-
titelns Utredningaranslag A2. m.m.

Utdragets överensstämmelse
originalet intygasmed

0752 W.974a74
Ingrid Fâldt

TMCTelefaxTelefonväxelGemedreuPostadress 51732808-11894306-7631000 mmcom8-10Vasagatan
StockholmKHQLM ,,
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iKOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET PM
1991-05-08i

SJÖBASERADE OCHPERSON-OCHLAND-DEHURUTREDNING OM FRÅN STOCKHOLMSREGIONENOCHTILLGODSTRANSPORTERNA
SAMORDNAS.KUNNASKALL

Bakgrund

sjötranspor-betydandeutförsStockholmsregionenInom hamnarstörreidag fyrafinns -länstockholmsIter. Norrtälje hamn.Södertälje ochNynäshamns,stockholms,
betydelsenågra hamnarytterligare avkommerDärtill Stockholmsregionen, bl.a.itransportförsörjningenför handelsutbytethalvaänOxelösund. MerochHargshamn Förtrafik.går via dennaSverigeFinland ochmellan

är dettrafiksystemframtida avfungerandevälett funge-sjötransporternaochland-attbetydelsecentral
på sätt.braetttillsammansrar

i Stock-miljötrafik ochöverenskommelsen omGenom harDennisöverenskommelsen,skdenholmsregionen, förhandlingsprogramlångsiktigtför ettlagtsgrunden skallvägtrafiksystemkollektivtrafik ochregionenshur vägnätetframtidaför detMönstretframtiden.iformas sträckning harkapacitet ochframtidajärnvägensoch förutsätt-finnasävendetbörDärmeddärvid klarnat.
gods-sjöbaseradeochland-dehurutklaraattningar på sätt.braettsamordnasskall kunnatransporterna

itransportsystemStockholmsregionensutveckling avEn riktningtillgängligeffektiv ochmiljövänlig,meren framtida trans-strategi deförsamladförutsätter en
regionen.iporterna

sjöfartsverketsremissbehandlingen avmedsambandI sträck-få inrättaattregeringen nyenhosansökan om
behovetStockholm har entill avinfarledernaning av kombination meddessfärjetrafiken ochstrategi för

ytterligare.aktualiseratslandtransporterna

olikamedför typerfärjetrafiken avtilltagandeDen stränderpåverkar luft,vatten,Trafikenmiljöproblem.
årdsmiljön. Ikänsliga skäri denhavsbottnaroch medförtstrafikfritidsbväxandekombination med en tillinfarlederexisterandeiträngselnV ökadedenä Ävensäkerhetsproblem.också tilltagandeettStockholm

betydandeinnebärlandtransporternaanslutandede trängseleffekter,miljöstörningar ochproblem genom
delar.centralaregionensispeciellt



utredningenförRiktlinjer
Stockholms-kartläggning avutföraskall enUtredaren samtpersontransporterochgods-sjöbaseraderegionens börUtredarendärtill.ansluterlandtransporter somde uppnåavsikt attiförslageventuellaockså redovisa regionen.itransportermiljövänligaocheffektivamer angränsandeilandtransportersjö- ochmedsambanden därvidbehöveromnejdmedSvealandöstradelar av

belysas.
infrastrukturansvarigasamråda demedbörUtredaren samtvägverketochbanverketsjöfartsverket,verken länsStockholmsochlänStockholmsilänsstyrelsenmed ochkommunerberördamedskeSamråd bör ävenlandsting.

intressenter.övriga
inriktningenochomfattningenklarläggabörUtredaren persontranspor-ochgods-sjöbaseradenuvarandedeav medSvealandi östrafrån hamnarnaochtillterna Nulägesbeskriv-Hargshamn.tillNorrköpingfrånomnejd, passagerarantalochgodsmängderinnefattabörningen ochUrsprungs-transportflöden.på aktuellafördelat ansluterlandtransporter somvilkasamtdestinationsort klarläggas.börgodsslagsamtsjötransporternatill påinverkanavgörandefåkan enfaktorerantalEtt trafikenUtöverutveckling.framtidafärjetrafikens också tillväxtpo-finnsFinland enochSverigemellan Baltikum. DeSverige ochmellantrafikenitential ijärnvägssystemenochväg-överutnyttjadealltmer Sverigeitrafikmönstretpåverkaocksåtkan exEuropa fråganbehandling omavEGsStockholmsregionen.ioch faktor avärförsäljningen annanenskattefriaden

sammanhanget.ibetydelse
påverka Stock-kanfaktorerinhemska somDärtill kommer för-ochUtbyggnadensjötransporter.holmsregionens underinfrastrukturenlandbaseradedenstärkningen av sjöbaseradedeförfå betydelseåren kankommandede lönsamhetenutvecklingenLikaså avkantransporterna. transporterna.förfå betydelsehamnarnasvenskadeför

bör belysastrafikenförutvecklingsförloppAlternativa ochfaktorer,nämndalång sikt. Ovanochbådepå kort börsammanhanget,ifå betydelsebedömaskanandra som utvecklingsförloppsOlikautredaren.behandlas av olikaregionensfråntill ochgodsflödenpåeffekter vidaretransporterlandbaseradepåfördelningenhamnar, miljögällervadStockholmsregionenföreffekteroch debedömas. Enbör avhushållning med naturresurseroch far-nuvarandeärbeaktasböreffektervariabler vars farleder kanalternativahuruvidaochledssträckningar regionen.imiljönochtrafikenpåverkabedömas



tilldirektivregeringensgällerarbeteutredarensFör
utred-särskilda utredarekommittér ochsamtliga om

beak-Dir.19845 ochinriktningningsförslagens om
Dir.utredningsverksamheten1EG-aspektertande av

198843 .
Tidplan

utredningenså resultatetbedrivas attskall avArbetet
juniden 1992.tillhanda 30regeringenär



Bilaga 2

Vad tycker finlands-Du om

färjorna

Frågeformulär enkätundersökning inställningen tillianvänt om
farlederna tillFinlandsfärjorna bland fastighetsägarna längs in

Stockholm -
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ünlandsfárjornaVad tycker Du om

fin-Du justOch hurfarledema till StockholmVad tycker trafiken iDu serom
till braformulärlandsbåtama i hjälperDuGenom frågorna detta att geatt un-svara

derlag utredningen denframtidafärjetraftken.om

isjötrañken Stockholms-ochRegeringenhar bett samordning land-mig utreda aven
mellan Sverigeområdet. skall traftkekonomi.behovetJag väga transporteravsamman

vistasidem Skår-blandoch Finland,miljöeffekter i Skärgården Jagvet att somm m.
fnlandsfärjoma. Dugården negativatillfinns såvälde positiva de årär somsom som

inställningentill finlands-dennaenkät öka kunskapenbidrar till att omsom svarar
trafiken.

trafikkontoret iRegionplane-ochUndersökningen utredningenuppdraggörs avav
urval demslumpmässigt ägerStockholms landstingoch vändersig tillläns ett av som

fastigheter Sandhamnsledema.i närheten Furusunds-ochav

svarsalternativ Digvarje fråga ringa det eller deDu att sompassarsvarar genom
detta.såkommenteragärnabäst. inte tycker någotsvarsalternativOm Du att passar

hur någonenskildhelt omöjligtResultaten i tabellerdär det avgöraär attpresenteras
intesammanställauppgifterna Dumed ärDe arbetar vetsvarat. att vemperson som

förteckningen demeller vad heter. kommit in prickas överDu När Ditt Dusvar av
formuläret och då kanformulär. fort bortfått Så prickatsDu tas numretsom av

ingen hurjust duveta svarat.

ifylldain detså möjligt. helst inom någradagar. SkickaJagber Dig snartsvara som
bifogadeportofria svarskuvert.formuläreti

trafikkontoret Elisabeth tfn 08737 44 72.Regionplane-och Krausz,Ansvarig är

på medverkantack förhand för DinEtt varmt

SkogöIngemar
Utredningsman



ÄrDin ftitidsfastighetdenFråga fastighet åretruntbostadellerårI i närheten farleden enav

Åretruntbostadl
2 Fritidsfastighet

iFråga jordbruk anslutning2 Bedriver någonförvârvsverksarnhet fiske, tillDu somt ex
Din fastighet

l Ja
2 Nej

Fråga 3 Hur längehar haftdennafastighetDu

Mindrel åränett
år2 l-S

3 âr6-10
4 l-2Oärl

år5 20 eller mer

Fråga någon Din fastighet4 Har Du medägaretill

Nejl9
Ja, enbartmin makemakasambo2 men

makemakasambo3 Ja,annarüandra ärüutöverpersoner

fastigheten åretFråga använder självocheller någoni Din familjS Hur mycket Du om
helgerRäkna även

Intealls
Mindre månadån l

månader1-3
månader, bofast3 ärMer än men

Är bofast

hyresgästerBrukar haFråga 6 Du

Nej
åretnågonellernågraveckorJa, om

perioderlängreJa,
helaåretJa,



Fråga 7 Ser ñnlandsfärjomafrånDu Ditt hus

1 Ja
2 Nej

Ser frånDin tomtDu dem

l Ja
2 Nej

liknande strandbryggaHar ellerprivat samfällighetellerDu strandtomt ej

Jal
2 Nej

gårfarledendärñnlandsfäijomaOm strandenbryggandirektja, motvetter

l Ja
2 Nej

frånDin fastighet färjornaUngefärhur långt passerar

Ungefär meter

anläggningar vid fastighetellerandra stranden Dinbrygga,båthusHarDu
privatastrand

Jal
Nej2

strand,ellerprivat bryggastrandtomt3 Har

båtHar Du egen

Ja1
Nej2

strandbrukar ha vid DinOm Du dendemja,

NejJa Har Har
båtsådanstrand

2motorbåt l 3 4Roddbåt.jolle, liten etc
2motorbåt l 3 4Större
2l 3 4Segelbåt



Fråga Vadll Du båttrafikeni farleden varje båtför vadAnge typanser om av
Du tycker ringa densiffra uppfatming.bästmedDinstämmerattgenom som
RingarDu betyderdet Du tycker denbåttrafiken trevlig, ringaräretta att atten
Du femma denårmycketstörande delstörningar.och denatt treaatten en geren

Trafiken i ledenmed

Waxholmsbåtar trevligär mycketstörande26-30
Snabbamotorbåtar trevligär mycketstörande
Segelbåtarårtrevlig mycketstörande
Finlandsfätjor trevligår mycketstörande
Sjötaxiär trevlig mycketstörande

harDe blivit all ligare de berörs lokala iljáfrdgørfár folk-sägasin ing iarrvan .rom av menm
ømrösmingariFöljandefråga kan sådan Dentänk hållasblanddenontrörrning.se .tomen

fastigheteräger närhetenarfarledernai därjinlantirfdrjørna går.som

Fråga 12 Tänk Dig det skullehållas beslutandefolkomröstningbland de berördaatt en
fastighetsägarna följandeom

Finlandsfärjomakanflyttasfråndenuvarandeledema. förutsättningEn varjeäratt
fastighetsägarei närhetenbidrarmed år i fem400kronor år. Du skullealltsåper

betala400kronor år i fem via särskildavgift, ungefärtper ex en somsop-
hämtnings-ochvågavgift, majoritet till förslaget.röstaromen

skulleHur Du rösta

Jagskulle tillrösta förslaget
Jagskulleröstanej till förslaget
Jagskulletroligen interösta

inteVet

Fråga Tänk13 Dig varjefastighetsägarebidrarmedhälften beloppet dvsatt 200av ovan,
kronor i femår. Då detintehelt säkert trafikenär flyttas.Tänk Digattper att
chansenår50 trafikenflyttasoch50 inteden flyttas varjeprocentatt procentatt om
fastighetsägarebidrarmed200kronor år i fem år.per

Hur skulleDu rösta

till förslagetJa
Nej till förslaget
Skulletroligeninterösta
Vet



FarjomaslippaSkulle undernågra beredd betalaFörFråga Du omständigheter14 attattvara
i farleden

l Ja33
2 Nej

orsakatnågotFråga årenñnlandsfagjoma de15 Har inte andrabåtar under senastetre av
stämmer.följandei alternativ DuDin omgivning Ringa de ansersom

l6Gåtill frågahar ingen -1 De inverkanbetydelsestörre34-50
skyddabåt2 måste anläggningarförMan hasärskilda att

3 Skadapåbåt
anläggning4 Skada bryggaeller annan

strandväxter5 Skada naturstrand,
6 Skada botten

fisket7 Att störs
8 badetAtt störs
9 Nedskräpning

BullerlO
Luftföroreningarl l

12 utsiktenAtt störs
13 nämligenAnnat,

orsakatDigunderde årenFråga ñnlandsfariomainte andrabåtar16 Har tresenaste som
Ringaledennågot följande destrandtomt strandbyggavidhar ellerprivat av

altemativ FörDig.stämmersom

frågainverkanbetydelse Gåtill 17ingenDehar större --51-59
intehabåtvid min strandKan

Måstedra båten landupp
anläggning min strandSkada bryggaeller annan

strandnaturstrand,strandväxter minSkada
Skada vid min strandbotten

vid min strandbadetAtt störs
min strandNedskräpning

nämligenAnnat,

i farleden taxerlngsvär-tagithänsyntill trafikentaxeringsmyndighetema närFråga Har17
Din fastighetfastställdesdet

l Ja
Nej2

3 Vet



Fråga taxcringsvårdet anledningavtrafiken18 Har begärt skall medDu justerasatt

l JaGI
2 Tjej
3 vidAgde fastigheten taxeringensenaste

Fråga 19 Har ellernågon familj ñnlandsbåtamatillfån VârtahamnenDu i Din medrest
eller Stadsgårdeni de årenStockholmunder senastetre

någonJa. gång62
Ja, gångerett par

fleraJa, gånger
Nej

Fråga 20 Hur gammalär Du

Under l863
18-24år
25-44år
45-64år

åreller äldre65

ÄrFråga 21 Du giftsammanboende

l Ja64
2 Nej

fråga hushåll ställsför kunnabelysa genomsnittligaTill Din inkomst.Den dmsist anen om
farledernainkomsrragarensinställningtill trafikeni

Fråga inkomster och Din nakemakasambo22 Ungefärhur före skatt hadeDustora
underår l99lsammanlagt

kronor-15000065
kronor000-199000150

000-299000kronor200
honor300000-399000

000-499000kronor400
000-699000kronor500 .kronor700000-

medverkanför DinTack
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förteckningKronologisk

Frihet- Grundutbildningens 37.Psykiatrin patienter levnadsförhållanden,kompetens. ochdessansvar- -villkori högskolan.U. vårdensinnehållochutveckling.S.
Reglerförrisker. seminarium varförEtt vi 38.Friståendeskolor.Bidragochelevavgifter.U.om
tillåter föroreningarinne M. 39.Begreppetarbetsskada.änute.mer
Psykiskt situationi kommunerna 40.stördas Risk-ochskadehanteringi statligverksamhet.Fi.

probleminventeringsocialtjänstens Angående41. vattenskotrar.M.-cn ur
perspektiv. 42.Kretslopp förhållbarStadsutveckling.Basen M.-Psykiatrini Norden jämförandeperspektiv. Sustainable43.EcocyclesTheBasisof Urban-ett -Koncessionför försäkringssammanslutningar.Fi. Development.M.
Nymervärdesskattelag. 44.Resurserförhögskolansgrundutbildning.U.

Motiv.Del 45.Miljöfarligt riktlinjer.avfall och M.ansvar- -Förfauningstextochbilagor. Fi.Del 46.Livskvalitetförpsykisktlångtidssjukaforskning- -Kompetensutveckling nationellstrategi. kringA. service,stödochvard.en-Fastighetstaxering Bostadsrätter.Fi. 47.Avregleradbostadsmarknad.DelII. Fi.m.m.-i C.Ekonomioch kyrkan. 48.Effektivarestatistikstyming statligaratt Den-10. bolagför rundradiosändningar.Ett Ku. statistikensfinansieringochsamordning.Fi.nytt
llfastjghetsskalt.Fi. 49.EES-anpassningmarknadsföringslagstiftrtingen.av
12.Konstnärlighögskoleutbildning.U. C.

aktier.13.Bundna Ju. 50.Avgifter inomochhögkostrtadsskydd äldre-och
Mindrekadmiumi14. handelsgödsel.Jo. handikappomsorgen.S

ÖversynLedningochledarskapi15. högskolannågra 51. sjöpolisen.Ju.av-möjligheter.perspektivoch U. 52. förEttsamhälle alla.
efter16.Kroppen döden.S. S3.Skattpådieselolja.Fi.

sistaundersökningenobduktioneni17.Den 54.Merförmindre styrformerförbam-ochett nya- -psykologisktperspektiv.S. ungdomspolitiken.C.
i socialtjänsten18.Tvångsvård ochinnehåll.S. saraaaförforskning ochtransporteransvar om-1992.19.Langtidsutredningen Fi. kommunikation.K.

ombildning20.Statenshundskola. fränmyndighettill Radförforskning ochtransporterom
aktiebolag.S. kommunikation.Bilagor.K.

21.B0stadsstödtill pensionärer. 56.Färjorochfarleder.K.
EES-anpassningkreditupplysningslagen.22. Ju.av
Kontrollfrågori tulldatoriseringen23. Fi.m.m.

24. bostadsmarknad.Avreglerad Fi.
försöksverksamheten25.Utvärdering medS-arigav

yrkesinriktadutbildningi gymnasieskolan.U.
folkpension26. tillRätten kvalifikationsregleri-förhållanden.internationella

Årsarbetstid.27. A.
28.Kartläggning kasinospelenligtinternationellaav -regler.Fi.
29.Smittskyddsinstitutet organisationförSverigesny

nationellasmittskyddsfunktioner.
30.KreditförsälcringNågraaktuellaproblem.Fi.-3 Lagstiftning satellitsändningarom av

TVprogram.Ku.
32. Inlandsbanan.Nya K.
33. folkrörelsemastjänstC.Kasinospelsverksamheti
34.Fastighetsdatasystemetsdatorstruktur.M.
35.Kart- mämingsutbildningari skolformer.M.och nya
36.RadioochTV i Ku.ett.
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Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Kreditförsähing Någraaktuellaproblem.[30]-Risk-ochskadehanteringi statligverksamhet.[40][13]Bundnaaktier. Avregleradbostadsmarknad.Del [47]Il.EES-anpassningkreditupplysningslagen.[22]av Effektivarestatistikstyrrting statligastatistikensDenÖversyn -sjöpolisen.[51]av finansiering [48]ochsamordning.
dieselolja.Skattpå [S3]Socialdepartementet

Psykisktstördassituationi kommunerna Utbildningsdepartementet
probleminventeringsocialtjänstensperspektiv.[3]-en ur Frihet Grundutbildningensvillkorkompetens.ansvar- -Psykiatrini Norden jämförandeperspektiv.[4]ett- i högskolan.[l]efterdöden.[16]Kroppen Konstnärlighögskoleutbildning.[12]sistaundersökningenobduktionenDen i ett- Ledningoch i högskolannågraperspektivledarskap -psykologisktperspektiv.[17] ochmöjligheter.[15]Tvångsvårdi socialtjänsten ochinnehåll.[18]ansvar- Utvärdering försöksverksamheten3-årigmedavStatenshundskola.ombildningfrånmyndighettill yrkesinriktadutbildningi gymnasieskolan.[25][20]aktiebolag. Friståendeskolor.Bidragochelevavgifter.[38]Bostadsstodtill pensionärer.[21] förhögskolansgrundutbildning.Resurser [44]till folkpensionkvalifikationsreglerkatten i-internationellaförhållanden.[26] Jordbruksdepartementet
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