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s
avv en pråm någgot platt, svarrt och utan eg
gen framdrift,, som använd
ds vid
För en svvensk är nog sinnebilden
byggprojekt eller för att
a transporte
era projektlastter av olika sllag. Så har Sve
erige använt – och använd
der – pråmar,
m övriga EU har
h pråmen vidareutvecklatts. Där finns pråmar
p
såväl utan som meed egen framd
drift.
men inom
Pråmfarttygen är långaa, låga, smala och med lågtt djupgående. Du har säkerrt sett dem påå floderna ne
ere i Europa,
även innee i städer som
m t ex Paris. Men
M vad är vittsen med pråm
mfartyg? Varfför behöver SSverige dem?
Det är vikktigt att påpekka att vi pratar om pråmtraafik i det inrikees transportsyystemet. Det hhandlar inte om den
sjöfart occh de fartyg so
om anlöper vå
åra svenska kuusthamnar me
ed gods till eller från andra länder. Det är
ä något
annat. Deet är trafik meed havsgående
e fartyg, klasssade enligt FN‐organet IMO
Os internationeella regelverkk och
denna typ
p av sjöfart inkluderar inte pråmtrafikenn. Pråmfartyge
en däremot, är byggda och anpassade fö
ör att
trafikera inre vattenvägar. Pråmfarttygen, deras vvattenvägar occh trafik styrs av EU‐regelveerk. Utmaninggarna är
t
iinom city‐ och
h regionlogistiken på urbanna, trängre vatttenvägar,
inte de öp
ppna havens, utan istället trafikflödena
floder, kaanaler, sjöar, vid
v lågt vatten
nstånd och lågga broar. Pråm
mfartygen ska navigera tillföörlitligt inne i staden,
vara tekn
niskt säkra och
h stabila, kunn
na vända på een femöring occh utnyttja en
nklare kajer occh lastageplatser för
lastning o
och lossning. Det
D är detta pråmfartygens
p
s konstruktion
n och manöverförmåga utgåår från och de
et är detta
som utgö
ör pråmfartygeens stora förd
delar.
För alla tyyper av transporter
Det finns pråmfartyg fö
ör alla typer av
a transporterr och pråmfarttyg i alla storlekar. Designs killnaderna möter
m
olika
åmfartyg för ttorrbulk är van
nligast, t ex fö
ör råvaror, bygggmaterial, sa
and och
lastbehovv och olika vatttenvägar. Prå
grus och spannmål. En
n del är väldigtt låga, vissa ärr öppna, andra byggda med
d separata lasttrum och luckkor.
mfartyg transp
porterar bränssle, kemikalie r och gas. De kan direkt kopplas sammann med terminaler i land
Tankpråm
och lastru
ummen kan vara separata eller
e
samman kopplade. Ca 80 procent avv all farlig lastt inom EU
transportteras med tan
nkpråmfartyg, vilket är säkr are än motsvaarande landtransporter. Prå
råmfartygen fö
ör roro‐
last är byyggda med däcck för bil‐ och fordonstranssporter. Contaainerpråmfartygens lastrum
m är anpassade efter
containerrstorlekarna och
o vid full lasst, med contaiinrar i flera lagger, hissas deras bryggor uppp för fri sikt. Många
bulkpråm
mfartyg kan occkså lasta conttainrar. Contaainertransportter utgör ofta ryggraden i m
många smarta
logistiklössningar, t ex kombinationst
k
transporter m
med en typ av varor in till stadskärnorna ooch en annan ut. I
tillägg fin
nns både passaagerarpråmfartyg och krysssningspråmfartyg.
behövs och om
m vattenvägen
n tillåter kan een pråm utan egen framdrifft kopplas till pråmfartygett, vilket
Om det b
ger störree lastkapaciteet. Pråmar utan egen framddrift kan ocksåå koppas ihop och skjutas frram av s k pusshers.
Vattenväägens megalasstbil
Pråmfartyygen kallas offta för vattenvvägens megalaastbilar. De ärr alternativ till framför allt llastbilen (ibland även
tåget) ino
om regionlogistiken. Samtid
digt kompletteerar lastbilen och pråmfartyget varandraa och tillsamm
mans kan
de bidra ttill det kostnaads‐, klimat‐ och transporteeffektiva transsportsystemett.
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msnittligt pråm
mfartyg, lastar lika mycket gods som 100
0 lastbilar* tillsammans (ca 2 000 ton), med
m hjälp
Ett genom
av endastt en eller två lastbilsmotore
l
er. Idag är de moderna pråmfartygen oftta längre och har större
lastkapaccitet. De flestaa drivs med lastbilsbränsle, lägst Euroklass är IV och energiförbruknningen per km
m/ton är
ca 17 pro
ocent av motsvvarande landttransport. Milljökraven ökar hela tiden och uppgraderringar sker
kontinuerligt. Utvecklingen mot biogas, batteri, eel, eller t ex väätgas, är precis som på lastbbilssidan starkk.
ört säkra. De är
ä anpassade fför trafik på in
nre vattenvägar, ibland tät trafik och harr bättre
Pråmfartyygen är oerhö
manöverfförmåga än de havsgående
e fartygen. Tilll skillnad från de havsgåend
de fartygen ärr de inte helle
er
beroendee av den etabllerade hamne
en utan kan ävven anlöpa en
nklare kajanläg
ggningar, induustrikajer och
lastageplatser.
Ett svenssk pråmfartygg – men inte EU‐klassat
Sverige har ännu inga EU‐klassade pråmfartyg.
p
Deet finns ett 50
0 år gammalt fartyg,
f
MS JEH
HANDER 1 i Sttockholm
änat
(ägt av Avvatar Logisticss), som tekniskt sett är ett ppråmfartyg. JEEHANDER 1 har under hela sin levnad tjä
storstadssområdet med
d transporter av sand och ggrus, årligen motsvarande
m
ca
c 20 000 lastbbilar på landvägen. Vid
en enkel kaj lossar hon
n, utan annan teknik än ett transportban
nd i fören, snabbt och smidiigt grus direktt in till
HeidelbergCements beetongfabriker..

SLUTSATTS: Pråmfartyyg är anpassa
ade för urbanaa transporterr och kan kom
mplettera och eeffektivisera i det
inrikes trransport‐ och distributionsssystemet. De tillför stor ka
apacitet, kan lyfta
l
stora määngder gods från
f
landvägeen till vattenvvägen och starrkt bidra till aatt nå transpo
ortsektorns miljömål.
m
s kunna gö
öra nytta i dett inrikes transsportsystemett behöver prååmfartygen occh
För att prråmfartygen ska
lastbilen likabehandla
as. Lastbilen betalar
b
ingen vägskatt. Farrleds‐ och god
dsavgifter skaa därför inte utgå
u
för
ägar inne i lanndet. Lastbile
en utnyttjar la
andvägen ochh pråmfartyge
en
pråmfarttyg som trafikkerar vattenvä
vattenvä
ägen och båda
a är del av dett svenska väggnätet. Den lo
otsplikt som Sverige har (skkriven för havvsgående
fartyg) skka inte gälla högteknologis
h
ska pråmfartyyg, anpassad
de och byggda
a för att gå i ppermanenta slingor på
enbart in
nre vattenväg
gar. Här behövvs politiska beeslut och myn
ndighetsåtgärrder.
Så snart u
utestående fö
örutsättninga
ar och beslut ffinns på plats kan pråmfartyg tas upp frrån EU och sä
ättas i
trafik härr i Sverige. Occh trafiken ka
an starta direkkt. Pråmfartygens möjlighe
eter behövs i Sverige, precis som
inom övrriga EU.
TRAFIK – fö
ör ett fram
mtidssäkra
at transporrtsystem
PRÅMT

a en del inre
e vattenvägar även trafikera
as av mindre havsgående ffartyg, t ex Söd
dertälje
Not. Det bör påpekas att
ot Stockholmso
området. Skilllnaden är att pråmfartyget
p
är helt anpasssat för inrikess
Hamn in i Mälaren mo
bana områdenn. Pråmfartygeet, som är obe
eroende av deen etablerade hamnen,
godsdistrribution och trrafik i inre urb
kan skapa
a nya transpo
ortflöden och via
v vattenväg en nå närmarre slutlig motttagare.
* EU‐lastbillar, trailer med drragbil
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