
Sjöfartsverket har gjort en bedömning av RUFS 2010´s aktualitet och användbarhet och vill till att 
börja med säga att RUFS 2010 är välgjord med mycket relevant information och som har betydelse 
för Sjöfartsverkets regionala verksamhet. RUFS 2010 har en indirekt påverkan på Verkets arbete då 
den ofta förekommer som underlagsmaterial i Verkets yttranden i plan- och utvecklingsfrågor. 
Sjöfartsverket har en del synpunkter på innehållet och hur det presenteras och sedan RUFS 2010 
antogs har det även hänt en del som Verket vill göra TMR uppmärksamma på. Detta redovisas i 
punktform, utan inbördes rangordning, nedan: 
·         Det trafikslagsövergripande synsätt som idag tillämpas av de 
flesta aktörer syns inte på ett tydligt sätt. Det finns flera exempel på det. Till exempel att i 
sökordsindex finns ordet sjöfart inte med. Väg-, 
järnväg- och flygtrafik har egna avdelningar/rubriker, vilket sjöfarten ej har i samma utsträckning. 
Investeringar i sjöfartsobjekt nämns inte i RUFS över huvud taget. 
·         Det av IMO och EU beslutade direktivet om maximal 
svavelinblandning om 0,1% i fartygsbränsle kommer att ha stor påverkan på sjöfarten de närmaste 
åren och detta bör beaktas i kommande arbeten. 
Direktivet har medfört ett intensivt arbete med teknisk utveckling som kommer att intensifieras. På 
sikt kan detta få stora positiva konsekvenser på både miljö och kanske även på kostnaderna för att 
driva fartyg. Under en övergångsperiod måste dock de negativa konsekvenserna i form av ökade 
kostnader hanteras. 
·         RUFS 2010 innehåller en stor mängd kartmaterial och det hade 
varit önskvärt om de olika trafikslagen hade varit likabehandlade. Bland annat saknas sjöfartens 
transportarbete i anslutning till att väg- och järnvägstrafikens transportarbete redovisas. 
·         Motsvarande den totalinventering av olika flygplatser, som 
redovisas, hade det varit önskvärt att det gjorts för alla länets hamnar och kajanläggningar. 
Angående den redovisning av hamnar som finns i olika kartor är det oklart på vilka grunder som 
uppdelning i olika typer av hamnar skett och vilka som redovisas i kartorna på hela taget. 
·         Sjöfartsverket delar, till fullo, RUFS 2010´s syn på 
kollektivtrafik på vatten vattenburen kollektivtrafik har en stor möjlighet att avlasta och komplettera 
befintlig kollektivtrafik på land. Vattenburen kollektivtrafik har även en möjlighet att ge resenärer 
nya res relationer och en attraktiv kollektivtrafik som den på land har svårt att möta. Denna fråga bör 
utvecklas och utredas vidare i kommande arbete med regional utveckling. 
·         Sjöfartsverket delar även uppfattningen att en miljövänliga och 
energieffektiva godsbefordran med sjöfart bör stimuleras och ges möjlighet till utveckling. En fråga 
som inte berörs, men som bör komma med i framtida arbete är den om möjligheterna för en regional 
godstrafik på våra vattenvägar. Detta blir särskilt aktuellt i och med att ett beslut om att införa 
InreVattenVägar är nära förestående. En regional godstrafik skulle kunna hantera transporter som är 
icke tidskritiska, rör stor volymer och där mål eller starpunkt för godset har en närhet till vatten. 
Förutom ballastprodukter kan man tänka sig avfall eller biobränslen samt petroleumprodukter och 
gas. På sikt skulle det även vara intressant att belysa möjligheten för en distributionstrafik med 
enhetsberett konsumtionsgods, främst till områden som är planlagda eller i särskilt bra lägen nära 
vatten. 
·         Om projekten med att bygga Norvikshamnen med tillhörande 
logistikområde samt Förbifart Stockholm genomförs kommer stora mängde bergmaterial frigöras och 
finas tillgängliga under ett stort antal år framöver. Från projekt Förbifart Stockholm kommer c:a 10 
miljoner ton transporteras på Mälaren till ett antal mottagningshamnar. Från de anläggningarna kan 
sedan materialet distribueras vidare med båt eller bil. 
De kommande utskeppningshamnarna runt Förbifarten och de mottagningshamnar som kan bli 
aktuella bör redovisas i kartmaterialet, karta 11. 
·         Möjligheten att stimulera till överflyttning av gods från lastbil 
till järnväg och sjöfart, ur miljö och trängselskäl, tas inte upp i RUFS. 
Den möjligheten och vilka konsekvenser det kan få om det genomförs, bör det arbetas vidare med i 
kommande arbete. 



·         Regionens försörjning av förnyelsebara energi för kraft- och 
värmeproduktion redovisas i karta 8. Med en ökande andel förnyelsebara bränslen med lägre 
energiinnehåll kommer ställa större krav på effektiv logistik, men även hållbara transporter. 
Sjöfartsverkets uppfattning är att anläggningar som är belägna i närheten av fartbart vatten skall ha 
sin huvudsakliga transportförsörjning via sjövägen. 
·         Ett antal stråk med långsiktig betydelse för godstransporter 
redovisas. I den uppräkningen saknar Sjöfartsverket farlederna i Mälaren och övriga stomfarleder 
till/från Stockholmsområdet. 
·         I ett antal olika kartor finns farleder utritade. Farleder kan 
vara allmänna eller enskilda. De allmänna farlederna delas upp i olika klasser beroende på vilken 
trafik de är avsedda för. Allmänna farleder kan även vara av riksintresse för 
kommunikationsanläggningar, vilka pekas ut av Trafikverket. Det framgår inte vilka de redovisade 
farlederna är eller hur urvalet har skett och på vilka grunder. Det hade varit önskvärt om alla 
riksintresseklassade anläggningar för kommunikation redovisats på samma sätt som andra 
riksintressen, som t. ex totalförsvarets eller vindkraft. I en sådan redovisning skulle de 
riksintresseklassade farlederna ha en naturlig plats och ett trafikslagsövergripande system av viktiga 
transportstråk hade kunnat redovisats gamensamt. 
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