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Ett år av utmaningar  
och utveckling
Ännu ett intressant och händelserikt år för Trelleborgs Hamn kan 

läggas till handlingarna. 

Den svenska sjöfarten står inför betydande utmaningar när det 

gäller konkurrenskraft samt miljö- och säkerhetskrav. Svenska 

hamnar verkar i en konkurrensutsatt internationell miljö, där inte 

bara andra transportslag, utan också utländska hamnar, konkur-

rerar om affärerna. 

Sjöfarten spelar en betydelsefull roll i det svenska transportsys-

temet. Enorma handelsströmmar korsar haven för att hamna 

i våra butikshyllor, fabriker och hem. Inget annat transportslag 

kan bära motsvarande volymer gods på ett så kostnads- och 

energieffektivt sätt.

Hamnarna är Sveriges i särklass viktigaste transportnav, de 

står för nästan 95 procent av den totala volymen av all import 

och export till och från Sverige. Det gör hamnarna avgörande 

för svensk exportindustri, inte minst för basindustrin. Om man 

lyssnar på debatten om en fast förbindelse över Danmark och 

Fehmarn Bält, skulle man kunna tro att Danmarksleden har 

merparten av godset. Så är inte fallet.

Från politiskt håll behövs en större förståelse för sjöfartens 

och hamnarnas betydelse och de villkor som de verkar under. 

Hamnarna är en avgörande del av Sveriges infrastruktur och bör 

behandlas som andra transportslag. 

I Trelleborgs Hamn anser vi att det ska råda konkurrens-

neutralitet mellan de olika transportslagen, och framförallt 

mellan en fast förbindelse och ett sjöalternativ mellan Sve-

rige och Europa. Tyvärr gör det inte det. Ett exempel är höga 

 farledsavgifter som belastar godset över bland annat Trelle borgs 

Hamn. 

Hamnen möter kundernas krav

En framtida utmaning som väntar Trelleborgs Hamn och andra 

hamnar, är de nya reglerna för hur mycket svavel sjöfarten får 

släppa ut i Östersjön och Nordsjön. Reglerna, som ska träda i 

kraft den 1 januari 2015, innebär tio gånger så hårda krav som 

i dag och 35 gånger så hårda krav som i resten av Europa och 

världen. I detta avseende har Trelleborgs Hamn en fördel då vi 

är den svenska hamn som ligger närmast Tyskland. Detta är en 

av orsakerna till den infrastrukturutveckling som pågår i hamnen. 

Trelleborgs Hamn har under de gångna åren gjort omfattande 

investeringar i verksamheten för att möta kundernas ökade och 

framtida krav på tillgänglighet, leveranssäkerhet och service. 

Denna utveckling är även till gagn för hela det svenska samhället 

– ur såväl ett ekonomiskt som ett miljömässigt perspektiv.

Vi har tagit de första stegen på en resa full av utmaningar  

– men mycket arbete återstår innan hamnen är klar.

Ljuspunkter trots instabil ekonomi

Den ekonomiska situationen har under hela året varit instabil, 

vilket även har påverkat volymerna via hamnen. Det är dock 

glädjande att vi har haft en stark utveckling för transporterna till 

Polen där vi har ökat våra marknadsandelar. 

Vi hade för hela året en ökning av godsvolymen på 11,8 procent 

till Polen och en minskning på 6,6 procent till Tyskland. Den to-

tala godsvolymen minskade med 1 procent och antalet lastbilar 

minskade totalt med 1,6 procent. Antalet järnvägsvagnar minska-

de med 434 jämfört med 2011.

I november arrangerade hamnen en uppskattad och  välbesökt 

transportkonferens under temat ”Environment provides Effici-

ency” (Hållbar miljö medverkar till effektivitet). Cirka 160 perso-

ner deltog, vilket var det hittills största antalet deltagare på den 

årliga konferensen. 

Under året godkände EU ett MoS-projekt, ”Motorway of the 

Sea” – ett projekt som vi ansökt om bidrag för, tillsammans med 

TT-Line samt hamnarna i Rostock och Travemünde. 

I september fyllde hamnen 150 år. Detta firades och uppmärk-

sammades på flera olika sätt.

Tommy Halén, verkställande direktör

TR E L L E B O R g S H A MN 2012 |  år et  i  ko rtH et
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Högt ställda ambitioner

Trelleborgs kommun har antagit en vision som visar på de am-

bitioner vi har i vårt arbete. Visionen säger att ”Trelleborgs kom-

mun ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en 

långsiktig hållbar tillväxt”. Det är med detta som ledstjärna som 

vi, Trelleborgs kommun, sätter ambitionsnivån för utvecklingen 

av vår hamn, Trelleborgs Hamn.

Trelleborgs stad och hamn står inför stora gemensamma 

utmaningar de kommande åren. Trelleborgs Hamn är en av de 

främsta hamnarna i Sverige, kanske i hela Europa, när det gäller 

att ta ett stort ansvar för framtidens transporter och möjligheter. 

Det är givetvis ett viktigt ansvar, men med tanke på hamnens 

lokalisering i staden tämligen naturligt. Vi vill ha kvar vår hamn 

och utveckla dess verksamhet, samtidigt som vi strävar efter 

att erbjuda den klimatsmartaste hamnlösningen och den bästa 

stadsutvecklingen – i havsnära lägen, där staden möter havet. 

Framtidskommunen trelleborg

Det är med glädje jag ser hur Trelleborgs Hamn antar utmaning-

arna och spänner bågen, för att med bravur klara ägarens krav 

– att med en god ekonomi utveckla en hamnverksamhet som 

inte bara är viktig för Sveriges näringsliv, utan är en viktig del av 

det europeiska transportnätverket. Samtidigt krävs att Trelle-

borgs Hamn sätter en standard i branschen där man lockar med 

sig sina konkurrenter för att sporra till förbättringar som gynnar 

alla, inte bara boende i Trelleborg utan i alla hamnstäder runt om 

i Europa. 

Vi vill skapa förutsättningar för en modern, klimatsmart och ef-

fektiv hamnverksamhet i Trelleborg. Vi vill även skapa förutsätt-

ningar för att låta staden växa mot havet och i skyn med god 

stadsbyggnad och famna framtidens utmaningar. Det är så vi 

skapar framtidens Trelleborg – en stad och hamn som tillsam-

mans strävar efter att göra Trelleborg till en framtidskommun 

med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt. 

Ulf Bingsgård, kommunstyrelsens ordförande,  

Trelleborgs kommun

äg a rp e r s p e kti v  |  TR E L L E B O R g S H A MN 2012
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En stad och hamn  
under utbyggnad
Under 2012 har Trelleborgs Hamn drivit flera olika projekt för att 

bygga ut infrastrukturen till hamnen. Här presenteras några av 

dem.

Nya vågbrytare och muddring av vändbassäng 

Via anbudsförfarande fick Jonab Anläggnings AB från Halmstad 

uppdraget att bygga vågbrytare och utföra muddring i hamnen. 

I avtalet finns även en option för muddring av farleden. Start-

datumet fick flyttas fram på grund av flera överklaganden av 

Mark- och miljödomstolens beslut. Merparten av arbetet genom-

fördes under 2012.

Sommaren 2012 nådde Jonab ut med vågbrytarna till sitt slut-

giltiga läge – en östlig vågbrytare på 2 000 meter och en västlig 

på 900 meter. Dessa avslutas med var sitt pirhuvud. 

Arbetet med att färdigställa vågbrytarna fortsatte sedan under 

hösten 2012 och avslutas i början av 2013. Vågbrytarna ska upp 

till en höjd av tre till fyra meter över havet beroende på hur långt 

ut från land de ligger. Även arbetet med pirhuvudena och deras 

elektriska faciliteter har löpt vidare. Totalt har cirka 600 000 ton 

sten använts till vågbrytarna. Stenen har kommit sjö vägen från 

Halmstad. 

Muddringsmassorna kommer att användas för att bygga ett 

nytt markområde i hamnen. Utfyllnadsområdet, som tidigare 

legat under vatten, har under året berikats med cirka 600 000 

kubikmeter ny mark, enligt fastställd plan för att göra plats för 

Kombiterminal syd. 

Vi har även påbörjat arbetet med att förlänga Trelleborg kom-

muns dagvattenutsläpp som mynnar i utfyllnaden. Rören ska 

sedan kopplas samman till en sedimenteringsbassäng för 

gemensam rening av dagvattnet för Trelleborgs kommun och 

Trelleborgs Hamn.

Landgång för passagerare

Under sommaren stod det nya passagerarlandgångstornet i 

färjeläge 2 ost klart. Detta syftar till att öka personsäkerheten 

för landgångspassagerare till TT-Lines Rostocktrafik. Tornet kan 

även flyttas och placeras vid ett annat färjeläge vid behov.

Muddring i farleden

Trelleborgs Hamn har varit aktiv i frågor rörande farledernas 

intäkter och på vilket sätt de används. Sjöfartsverket inkasserar 

farledsavgifterna, som bland annat går till isbrytning i andra ham-

nar. Detta ger våra kunder en viss konkurrensnackdel då ingen 

liknande avgift utgår för trafiken på Öresundsbron. 

Vi anser därför att staten bör betala muddring av farleden. En 

option för muddringen har förhandlats fram i avtalet med Jonab.

Under slutet av 2012 togs en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

fram för muddring av farleden till hamnen. Detta gjordes gemen-

samt av Trelleborgs Hamn, Sjöfartsverket och Trafikverket på 

rekordkort tid. 

Ansökan skickades in till Miljödomstolen på försommaren, 

 huvudförhandlingar hölls under hösten och en positiv dom  

föll den 13 december. 

TR E L L E B O R g S H A MN 2012 |  i N F r astr u ktu r utv ec k Li N g 2012
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Upphandling av farledsmuddringen gjordes under julhelgen och 

arbetet påbörjades i februari 2013. Även dessa muddermassor 

kommer att användas till utfyllnaden i hamnen.

Muddringen av farleden betalas till 100 procent av staten via 

Trafikverket. Sjöfartsverket ansvarar för kontroll och Trelleborgs 

Hamn för utförande.

reparation av erosionsskydd i färjeläge 9

Ett relativt omfattande reparationsarbete har inletts i färjeläge 9, 

eftersom länkplattorna på botten lossnat.

Färjeläge 10

I oktober 2012 beslutade Trelleborgs kommunfullmäktige att 

 Trelleborgs Hamn ska bygga färjeläge 10. 

Prekvalificering för färjeläge 10 och Kombiterminal syd annonse-

rades i medierna i november 2012. Denna procedur görs för att 

företag ska visa intresse för att utföra projektet och kvalificera 

sig. Anmälningstiden gick ut den 1 februari 2013.

Förfrågningsunderlag för entreprenaden togs fram under novem-

ber och december 2012.

Enligt projektets tidplan skickas förfrågningsunderlag ut till dem 

som klarat prekvalificeringen i slutet av februari 2013. Anbud 

lämnas in försommaren 2013 och byggstart är beräknad till som-

maren 2013. För detta projekt har hamnen beviljats EU-stöd.

Förprojektering av ny check-in

Vid vissa tillfällen under veckan kan det vara trångt i ham-

nen och svårt att komma in. Många lastbilar samsas om 

ytan, viket även försvårar för personbilar och bussar. Därför 

finns behov av att flytta incheckningen till ett annat område. 

 Projekteringsarbetet för en eventuell flytt har intensifierats under 

året och beräknas fortsätta under 2013.

en hamn av stor strategisk betydelse för  

europas transportnäring 

Sedan 2011 är Trelleborgs Hamn utvald av EU som en så kallad 

core-hamn. Det betyder att hamnen är en del av det europeiska 

transportnätet som EU ska prioritera. Nätet ska bestå av infra-

struktur som främjar ekonomisk tillväxt samt minimerar negativa 

miljöeffekter. 

Stomnätet för transporter kommer att definieras i nya rikt-

linjer från EU för tiden från och med 2014. För budget perioden 

2014–2020 skapas en ”Connecting Europe Facility” som ska 

disponera en fastlagd budget. Den största delen kommer att 

läggas på transportnätet.

För Trelleborgs Hamn innebär det att hamnen även i framtiden 

kan delta i projekt som finansieras av EU i den nya formen – 

Connecting Europe Facility – och att hamnen prioriteras. 

Även våra partnerhamnar, Swinoujscie, Rostock och Trave-

münde, är utpekade som stomhamnar vilket kommer att under-

lätta när vi gemensamt söker bidrag för EU-projekt.

i N F r astr u ktu r utv ec k Li N g 2012  |  TR E L L E B O R g S H A MN 2012

”Vi måste arbeta gemensamt för att utveckla  

framtidens Trelleborg, med kloka långsiktigt hållbara  

lösningar, för både hamn och stad.”
ULF B INgSgåRD, KOMMUNSTyRELSENS ORDFÖRANDE, TRELLEBORgS KOMMUN
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Stena Line tar över Scandlines
Under 2012 har Stena Line Scandinavia förvärvat Scandlines 

gmbHs andel av verksamheten på linjerna mellan Trelleborg 

och Sassnitz respektive Rostock. Samtidigt har namnet ändrats 

för både den tyska och den svenska enheten – Scandlines är 

numera Stena Line.

Varumärket Scandlines kom till 1997 för att samla de färjerede-

rier som ägdes av Statens Järnvägar (SJ), eller dess dotterbolag. 

Samtidigt infördes namnet Scandlines för de tyska och danska 

järnvägsbolagens färjerederier. I huvudsak omfattade svenska 

Scandlines färjetrafiken på linjerna Trelleborg–Sassnitz, Trelle-

borg–Rostock samt del i linjen Helsingborg–Helsingör. Scand-

lines linje mellan Trelleborg och Travemünde avvecklades 2011.

1999 sålde staten sitt färjerederi till Stena Line i göteborg som 

fortsatte att driva verksamheten under namnet Scandlines.

världens största järnvägsfärjor

Idag drivs linjerna i samarbete mellan Stena Line Scandinavia 

och Stena Line gmbH & Co Kg, med huvudkontor i Rostock. 

Stena Line äger och driver även Bordershop i Sassnitz.

Trafiken på Sassnitz bedrivs med fartygen M/S Trelleborg och 

M/S Sassnitz, med starkt fokus på passagerare och tåg men 

till viss del även lastbilstrafik. Avståndet mellan Trelleborg och 

Sassnitz är det kortaste mellan Sverige och Tyskland. Ända från 

starten 1909 drivs linjen Trelleborg–Sassnitz under det inofficiella 

namnet ”Kungsleden”.

M/S Skåne och M/S Mecklenburg Vorpommern trafikerar 

linjen till Rostock. Med sina cirka 200 meter är dessa två fartyg 

världens största järnvägsfärjor. Ombord ryms gods, passagerare, 

personbilar och tåg. Färjorna har en lastkapacitet på upp till  

3 300 längdmeter. 

Under hösten har utrustning installerats för landelanslutning till 

M/S Skåne. Anslutning kommer att ske i början av 2013. 

Stena Line Scandinavia ingår i Stena-sfären, en internationell 

koncern med verksamhet över stora delar av världen, omfattan-

de färjelinjer, offshore drilling, shipping, fastigheter, finans samt 

återvinning, miljö och handel. 

”Ett bra exempel på gott samarbete är när våra fartyg 

måste ändra färjeläge – då tar vi snabba och effektiva 

beslut tillsammans med hamnens trafikledning  

och produktionspersonal.”

MATS RASMUSSON, TRAFIKCHEF, STENA LINE SCANDINAVIA AB

k u N d e r  |  TR E L L E B O R g S H A MN 2012
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TT-Line satsar på nya miljöprojekt
För det tyska rederiet TT-Line är miljö, säkerhet och teknik prio-

riterade områden. Sedan år 2000 har de erhållit flera prestige-

fyllda utmärkelser för sitt omfattande miljöarbete samt för sitt 

säkerhetsarbete. 

Under 2012 har TT-Line, tillsammans med hamnarna i Rostock, 

Travemünde samt Trelleborg, sökt och fått ett EU-projekt god-

känt. I projektet planerar TT-Line att installera scrubber (rening 

av avgaser) på två fartyg. Dessutom ska två fartyg förberedas 

för att ta emot el vid kajerna.

Ny ägare

TT-Line, hemmahörande i Lübeck, har bedrivit färjetrafik mellan 

Sverige och Tyskland sedan 1962. Företaget startades under 

namnet TT-Linie, av skeppsredare Johann Amadeus Reinecke, 

Trampschiffahrts gmbH och försäkringsbolaget Iduna Versicher-

ungen. Ägarstrukturen har ändrats under åren och sedan början 

av 2013 kommer TT-Linekoncernen att ägas av Dr. Arend Oetker 

och Dr. Bernhard Termühlen, med 50 procent vardera.

sex fartyg – två linjer

Linjen mellan Trelleborg och Rostock startade 1992 i samarbete 

med Deutsche Seereederei Rostock (DSR). Detta samarbete 

avslutades 1995 och TT-Line blev då ensam ägare till linjen.

1996 började snabbfärjan Delphin trafikera Trelleborg–Rostock. 

Resan kortades därmed avsevärt, men av olika skäl lades linjen 

ned i december 2004.

På linjen Trelleborg–Travemünde sattes två nya toppmoderna 

passagerarfartyg i trafik 2001. De ersatte dåvarande Peter Pan 

och Nils Holgersson, som byggdes om till kombifartyg och fick 

de nya namnen Tom Sawyer och Huckleberry Finn. Dessa tra-

fikerar nu linjen Trelleborg–Rostock.

Idag har TT-Line sex fartyg varav tre med svensk besättning och 

tre med tysk besättning. Två fartyg går mellan Trelleborg och 

Rostock och fyra mellan Trelleborg och Travemünde.

TR E L L E B O R g S H A MN 2012 |  k u N d e r

”Vi kan se tillbaka på ett 50-årigt, framgångsrikt samarbete 

med Trelleborgs Hamn. Med en ny linje till Swinoujscie utökar 

vi nu nätverket kring Trelleborg, med positiva effekter  

för hamnens utveckling.”

HANNES CONzEN, VD, TT-LINE gMBH & CO. Kg
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Ett positivt handelsutbyte och en blomstrande turism har re-

sulterat i en fortsatt ökning av volymerna mellan Trelleborg och 

Swinoujscie under 2012. 

en 70-årig historia

Färjetrafiken mellan Sverige och Polen startade för första 

gången efter andra världskrigets slut. Hamnar var då Trelleborg 

respektive gdansk. Under 50-talets första hälft upphörde tra-

fiken, för att starta på nytt mot slutet av 60-talet. Denna gång 

gick trafiken mellan ystad och Swinoujscie.

Med Polens EU-medlemskap 2004 växte förväntningarna på att 

handeln mellan Sverige och Polen skulle utvecklas. Unity Line 

med säte i Szczecin, som disponerar Polish Steam-gruppens 

och Euroafrica Shipping Lines fartyg, tog kontakt med Trelleborgs 

Hamn för att undersöka möjligheterna till en transportlinje mellan 

Trelleborg och Swinoujscie. Såväl Trelleborgs Hamn som Unity 

Line ansåg att en etablering i Trelleborg skulle bredda upptag-

ningsområdet. 

positivt handelsutbyte och turism

Lämpliga fartyg införskaffades år 2006, då även avtal ingicks 

mellan Unity Line och Trelleborgs Hamn. Trafiken startade i feb-

ruari 2007 med två Ro-Ro-färjor – M/V gryf och M/V galileusz. 

Tack vare en positiv utveckling kunde en tredje färja snart sättas 

in på sträckan. Det nya fartyget, M/V Wolin, har gagnat handeln 

mellan Polen/CentralEuropa och Skandinavien. 

Under de år som Unity Line har trafikerat Trelleborg, har voly-

merna ökat med över 10 procent per år. Utvecklingen tyder på 

fortsatt positivt handelsutbyte och turism.

Fortsatt ökning för Unity Line  
och Polentrafiken

k u N d e r  |  TR E L L E B O R g S H A MN 2012

”Samarbetet med Trelleborgs Hamn har fungerat utmärkt  

från start. Vi ser med glädje på deras utveckling och framtidsplaner  

– de ger positiva signaler till marknaden och en bra grund för  

utbyggnad av ny transportteknologi. Inställningen, kvaliteten och  

stabiliteten som de erbjuder, är mycket uppskattad.”

JAROSLAW KOTARSKI , STyRELSEORDFÖRANDE, UNITy LINE LTD
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Hälsningar från framtiden

Den 3 juli 2012 arrangerade Trelleborgs Hamn tillsammans med 

Trelleborgs kommun ett seminarium i Almedalen under namnet 

”Hälsningar från framtiden”. Det var andra året som hamnen och 

kommunen gjorde gemensam sak i Almedalen. 

På båda seminarierna i Almedalen, 2011 och 2012, informerade 

hamnen och kommunen om de utvecklingsplaner som finns i 

hamn och kommun och att dessa går hand i hand – det ena ste-

get ger förutsättningar för nästa. Budskapet har varit att regering 

och riksdag måste ta sitt ansvar för lokala satsningar i hamnar 

avseende infrastruktur som är till gagn för hela landet.

Hamnen år 2030 – vem tar ansvar?

Under seminariet 2012 var Stig-Björn Ljunggren moderator. 

Panelen och deltagarna bestod av Maria Wetterstrand, samhälls-

debattör, Christer Akej, riksdagsledamot, Thomas Johansson, 

enhetschef på Havs- och Vattenmyndigheten, Ulf Bingsgård, 

kommunstyrelsens ordförande i Trelleborgs kommun samt 

Tommy Halén, vd i Trelleborgs Hamn. 

Trelleborgs Hamn och Trelleborgs kommun visade hur hamnen 

kommer att se ut 2030. Man gav även en återblick från 2030 på 

vilka utvecklingsfaser som funnits under den här tidsperioden 

samt vilka problem man stött på. Huvudfrågan var vem som bär 

ansvaret för att finansiera en viktig nationell hamn – den näst 

största i Sverige, där en stor del av Sveriges import och export 

passerar.

Ulf Bingsgård framförde att det inte är rimligt att Trelleborg en-

sam ska ansvara för utvecklingen i Östersjöns största färjehamn 

– det borde vara självklart att staten tar en aktiv del i denna. 

Trelleborgs Hamn hävdade bland annat att det krävs en nationell 

hamnstrategi där man tar hänsyn till vilka investeringar som 

redan är gjorda och vilka investeringar som finns, i förhållande till 

Sveriges trafikstruktur avseende export och import. 

Maria Wetterstrand såg det inte som orimligt att staten och EU 

stödjer Core-hamnarna, men betonade att varje trafikslag måste 

bära sina egna miljökostnader. 

Thomas Johansson, som arbetar för Havs- och Vattenmyndig-

heten, framförde att i jämförelse med andra storhamnar så har 

Trelleborg engagerat sig för ett renare hav och har därför fått 

beröm för sitt arbete med miljön.

ett viktigt forum

Det är viktigt att finnas på plats i Almedalen för att fortsätta 

skapa opinion för en rättvisare fördelning av kostnader för 

 infrastruktur som är väsentlig för hela landet. I Almedalen har  

vi möjligheter att träffa politiker från olika partier vid ett och 

samma tillfälle samt att på plats förmedla de synpunkter vi  

själva har i frågan.

TR E L L E B O R g S H A MN 2012 |  s e M i N a r iu M i  a LM e da Le N 

”Det är inte orimligt att staten och EU borde kunna  

stödja Core-hamnarna. Varje trafikslag måste bära  

sina egna miljökostnader.”

MARIA WETTERSTRAND, SAMHÄLLSDEBATTÖR OCH SKRIBENT
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Trelleborgs Hamns traditionella transportkonferens hölls den 13 

november 2012. Bland de cirka 160 personer som deltog fanns 

beslutsfattare från industrin, transportbranschen och politiken  

– såväl från Sverige som utlandet. årets tema för konferensen 

var ”Hållbar miljö medverkar till effektivitet” med underrubriken: 

”När teori förvandlas till verklighet”.

svenska och europeiska prioriteringar

Konferensen inleddes av Torbjörn Sunesson, chef på Trafikverket 

för verksamhetsområdet Samhälle. I sitt tal framhöll han krite-

rierna som styr prioriteringarna i den långsiktiga planeringen av 

svensk infrastruktur. Trelleborgs Hamn, som hanterar 20 procent 

av det svenska internationella handelsutbytet, lever upp till de i 

sammanhanget ställda kraven.

Hållbar miljö medverkar till 
 effektivitet

tr a N s p o rtko N F e r e N s 2012  |  TR E L L E B O R g S H A MN 2012

”Den numera traditionella konferensen i Trelleborg är ett  

intressant forum för personer i transportbranschen,  

där arrangörerna år efter år lyckas fånga intresset med  

allt från lokala till mera globala och EU-anknutna frågor.”

gÖRAN WOLLMER, KEy ACCOUNT MANAgER, DB SCHENKER RAIL AB

Det europeiska perspektivet förmedlades av José Laranjeira 

Anselmo, chef för strategier för transeuropeiska nätverk och 

investeringar i EU. Ett intensivt arbete pågår med att omsätta 

reviderade TEN-T riktlinjer i konkreta handlingsplaner som ska 

verkställas från och med 2014. Fram till 2021 har EU avsatt 50 

miljarder Euro som ska användas för att säkerställa en utbygg-

nad av effektiva transportkorridorer och de komponenter som 

ingår – bland annat särskilt utpekade hamnar, däribland Trelle-

borg. Från 2015 införs en begränsning av bränslets svavelandel 

till 0,1 procent. Begränsningen kräver aktivt initiativtagande på 

alla områden inom transportkedjan och hos alla berörda aktörer. 

Intermodalitet och utveckling av effektiva korridorer tillhör 

nyckel faktorerna. 
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årets Lyft 2012

Efter paneldiskussionerna intogs scenen av godstransportrådet 

Skåne/Blekinge som delade ut sitt pris ”årets Lyft”. Rådet är ett 

opolitiskt forum med representanter från industri, logistik, sjöfart, 

hamnar och flyg som ägnar sig åt att initiera och motivera till 

hållbara transportlösningar. Ett sätt är att framhäva, premiera 

och sprida goda exempel på sådana lösningar. Volvo Truck Lo-

gistic Services utsågs till vinnare av ”årets Lyft 2012”. Detta mot 

bakgrund av deras försörjningskedja mellan produktionsställen 

i Sverige och i utlandet. Denna är sedan många år konsekvent 

uppbyggd med järnvägstransporter. 

I en avslutande diskussionsrunda var de närvarande hamnche-

ferna eniga om att enbart kontinuerligt, intensivt och mångfaset-

terat gemensamt arbete kan säkerställa en fortsatt utveckling 

av våra transportkorridorer, i harmoni med de krav som ställs av 

transportköparna och samhället.

Under den efterföljande middagen fördes fortsatt livliga diskus-

sioner och värdefulla affärskontakter förstärktes och knöts på 

alla plan – till gagn för framtiden.

paneldiskussion kring transportalternativ

I de efterföljande tre paneldiskussionerna reflekterades konfe-

rensens tema mot transportalternativen väg, sjö och järnväg. 

Framstående representanter från myndigheter, rederier, åkeri-

näring, logistikföretag och tågoperatörer svarade på och disku-

terade moderatorns närgångna frågor. 

Här följer axplock på frågor som diskuterades i debatten: 

• Hellre styrinstrument och incitament för bästa utnyttjandet  

av infrastruktur, än straffavgifter.

• Intensifiering av forskning och utveckling av alternativa bräns-

len och därtill hörande utbyggnad av nödvändig infrastruktur 

samt begränsning av CO2-utsläppen.

• IMOs begränsning av svavelandelen till 0,1 procent är en stor 

utmaning för rederierna. Avsaknaden av beprövad teknik, ban-

kernas tveksamhet inför nödvändiga stora investeringar, än 

så länge inte utbyggd infrastruktur för försörjning av färjorna 

med alternativa bränslen, typ LNg, är utmaningar på vägen till 

acceptabla hållbara lösningar. Arbetet pågår intensivt på alla 

plan med målet att hålla den fastställda tidsplanen.

• Konkurrenskraften för järnvägstrafiken och för den kombine-

rade trafiken kan enbart upprätthållas med effektiv kostnads-

kontroll och optimalt utnyttjande av tillgänglig kapacitet.

• Diskrepansen mellan politisk viljeyttring och marknadens 

strävan efter effektiva hållbara lösningar är ett över tiden 

 oförändrat fenomen som hindrar en mer påtaglig utveckling  

av den intermodala trafiken.

TR E L L E B O R g S H A MN 2012 |  tr a N s p o rtko N F e r e N s 2012 
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Den första september bjöd Trelleborgs Hamn in till Hamnens 

Dag – en årlig tradition som lockar många besökare. Det blev 

en riktig folkfest, med uppskattade aktiviteter för alla åldrar och 

smaker. 

Uppskattad folkfest i hamnen

Hamnen viktig för trelleborgarna

Trelleborgarna i gemen har starka känslor för sin hamn. Intres-

set för vad som försiggår i Östersjöns största färjehamn och 

Sveriges näst största hamn, är för de flesta medärvt. Trelleborgs 

Hamn är 150 år gammal och har sedan 1800-talet varit motorn i 

utvecklingen av Sveriges sydligaste stad.

Många lite äldre trelleborgare minns med nostalgi hur de kunde 

flanera på kajerna, se färjorna lossa och lasta och på första 

parkett följa arbetet i hamnen. Sedan 11 september 2001 är det 

inte längre möjligt – världens hamnar är enligt internationella 

konventioner stängda verksamheter.

En dag per år öppnar dock hamnen i Trelleborg sina grindar – 

och då kommer besökarna i tusental. Inte bara från den egna 

kommunen utan från hela regionen. Att få ta del av den mång-

facetterade verksamhet som utgör livet i en storhamn, lockar 

både unga och gamla.

digert program med populära aktiviteter

2012 års upplaga av Hamnens Dag bjöd på ett digert program. 

Solen strålade från en klarblå himmel och fick  gästerna att trivas 

och stanna länge. 

Störst intresse tilldrog sig rundturerna med den för dagen in-

hyrda Paddan-båten som vanligtvis trafikerar kanalerna i Malmö. 

Tålmodigt väntade resenärerna på sin tur för att få en möjlighet 

att titta på hamnens utbyggnad från sjösidan. Långt efter den 

sista aviserade avgången fortsatte båten sina turer – alla de 

tappert köande skulle få sin dos av sjöluft.

Många olika aktörer arbetar i och omkring hamnen för att få 

verksamheten att fungera dygnet runt, sju dagar i veckan, årets 

alla dagar. De flesta av dessa fanns med på ett eller annat sätt 

H a MN e N s dag  |  TR E L L E B O R g S H A MN 2012

”Köerna ringlade sig långa till såväl rundtur med Paddan  

som till den grillade korven och den stekta sillen. Mycket  

uppskattad var också möjligheten att bli ”odödlig” genom  

att bidra till  utbyggnaden av hamnen.” 

PHILIP åKERBLOM, PARTNER PWC

under Hamnens Dag – från tull och sjöräddning till räddnings-

tjänst och polis. Att på nära håll se när hamnens  gigantiska 

truckar lossar och lastar en liten del av den svenska utrikes-

handeln är fascinerande.

glass, korv, stekt sill, musik, tipsrunda, dykuppvisning och 

sjöräddningsinsatser var andra populära inslag liksom hoppborg 

och chansen att provsitta en alldeles äkta polis motorcykel. 

stort intresse kring utbyggnad och framtidsplaner

Många besökare passade också på att lära sig mer om den 

pågående utbyggnaden av hamnen och de planer som finns för 

framtiden. I ett tält fanns hamnens personal på plats och kunde 

räta ut frågetecken kring hamnflytt samt idéer för Sjöstaden och 

ringvägar. Att flytta en hamn av Trelleborgs storlek en halv kilo-

meter ut i havet är ett projekt som kräver mycket – bland annat 

600 000 ton sten.

En hel del gäster nöjde sig inte med att se och lära mer om 

utbyggnaden – de hjälpte också till rent handgripligt. genom att 

skriva en hälsning till framtiden på stenar som placerades i de 

nya vågbrytarna såg de också till att bli ihågkomna fram över. 

Vem vet när den hälsningen blir läst nästa gång?

I sin ansträngning att göra Hamnens Dag till en riktig folkfest 

tog Trelleborgs Hamn hjälp av Scandlines, TT-Line, PWC, Jonab, 

green Cargo, Turistbyrån, Sjöfartsmuseet, Pingvin RC, Trelleborg 

Marine, Malmö Modellbåtsbyggareklubb, Sirmiones skeppslag, 

Räddningstjänsten, Föreningen gamla Trelleborg, Sparbanken 

Öresund, Sjöräddningen, Polisen, Livets Barn morskemottagning 

och Flottans män. 

Datum för 2013 års evenemang är redan spikat  

– vi ses den 24 augusti.
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TR E L L E B O R g S H A MN 2012 |  H a MN e N s dag
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Från vedskutor till världens  
största färjor

I årtusenden har människor rest sjövägen till den strand där 

Trelleborg ligger idag. Vägen över havet har i alla tider förbundit 

länder och folk. För trelleborgarna har havet alltid varit en natur-

lig del av livet, och hamnen det nav kring vilket livet cirkulerar.

Därför var det ingen slump att hamnen anlades fem år innan 

Trelleborg återfick sina stadsrättigheter 1867. Den 20 september 

1862 seglade skeppsredarfamiljen Malmros vedskuta Njord in 

som första fartyg i den nyanlagda hamnen. Sedan den dagen 

har många anlöp skett här. 

grevens hamn

Initiativet till hamnen togs av en grupp mäktiga jordägare. De 

ville på ett enkelt sätt sälja spannmål och brännvin samt köpa 

virke. Landtransporter var långa och besvärliga. Drivande bakom 

det privata hamnbolaget var greven Corfitz Beck-Friis. 

I mars 1862 fick bolaget kunglig stadfästelse och några år 

 senare hade hamnen två pirarmar av sten och en större last-

brygga av trä. Inlopp och hamnbassäng var muddrade till ett 

djup av först åtta, sedan elva fot.

När den nygamla staden föddes 1867 vidtog förhandlingar mel-

lan de privata hamnägarna och stadens styrande. Den 30 januari 

1869 blev hamnen stadens egendom. Men greven höll sig kvar, 

han blev ordförande i den nyvalda hamndirektionen.

postångartrafik och tågfärjor

Den nya hamnen blev ett starkt argument för att flytta postångar-

trafiken till Trelleborg. En provtur gjordes mellan Trelleborg och 

Sassnitz med ångaren ”Freja” 1891. Allt gick väl och Trelleborg 

upplät tomtmark utan kostnad för lager av kol, avstod från hamn-

avgifter, byggde en tullstation och muddrade hamninloppet. 1897 

startade postångartrafiken med bland andra svenska ”Rex”.

Linjen blev snabbt populär och de första åren reste 20 000 

 passagerare varje år mellan de båda städerna. Siffran steg till 

det dubbla åren innan tågfärjorna tog över 1909. 

Framgångarna med postångarna bäddade för nästa steg i 

utvecklingen, tågfärjor. I mars 1908 anslog regeringen medel 

att bygga två färjor och anlägga färjelägen i Trelleborg. Första 

svenska fartyg blev ”Drottningen”, s/s Drottning Victoria. året 

därpå kom ”Kungen”, s/s Konung gustaf V. De båda legenda-

riska färjorna var i trafik ända fram till 1968.

Östersjöns största järnvägshamn

Kungsleden mellan Trelleborg och Sassnitz har överlevt två 

världskrig, isvintrar och ett kallt krig. På 1950-talet öppnade  

SJ sommartrafik till Travemünde, något som lade grunden till 

TT-Line 1962.

Efter Berlinmurens fall 1989 föddes det gränslösa Europa och 

sedan dess har Trelleborgs Hamn utvecklats till Sveriges näst 

största och Östersjöns största järnvägshamn. Det geografiska 

läget på tröskeln till Europa gör Trelleborg till den naturliga ham-

nen för trafik över södra Östersjön. 

Dygnet runt, 365 dagar per år, plöjer fartygen vattnet mellan 

 Trelleborg och tre hamnar i Tyskland samt en i Polen. 

”still going strong”

150 år av spännande hamn- och sjöfartshistoria för oss fram till 

jubileet. Trelleborgs Hamns 150-årsjubileum har firats och upp-

märksammats i olika sammanhang, på flera olika sätt. 

På själva födelsedagen, den 20 september, bjöds personal och 

nära samarbetspartners in till öppet hus med lättare förtäring 

och bildspel. Ett större firande gick av stapeln i samband med 

årets internationella transportkonferens i november. Till konfe-

rensen hade bland annat en broschyr om hamnens 150-åriga 

historia tagits fram. Broschyren fick varje deltagare i en läder-

mapp tillsammans med övrig information för konferensen.

Jubilaren uppmärksammades även med en ceremoni i Råd-

huset. Här sammanfattade Ulf Bingsgård, kommunens styrelse-

ordförande, hamnens 150-åriga resa med orden ”Still going strong”.

H a MN e N s 150-år sj u b i Le u M  |  TR E L L E B O R g S H A MN 2012

”Över Östersjön går en flytande bro som förbinder  

länder och folk, nu som då. Oavsett om man färdas i en  

urholkad ekstam, på ett vikingaskepp, Hansans koggar  

eller ombord på en av världens största färjor.”

INgRID WALL, KOMMUNIKATIONSCHEF, TRELLEBORgS KOMMUN
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Östersjöns klimatsmartaste hamn

Trelleborgs Hamn siktar högt när det gäller miljön – vi ska bli 

Östersjöns klimatsmartaste hamn. Vägen dit går både via stora 

EU-projekt för många miljoner kronor och enklare aktiviteter som 

återvinning av sopor. Vissa saker tar många år att förverkliga, 

andra kan åtgärdas på några dagar. 

De mest framträdande miljöeffekterna från hamnverksamheten 

är utsläpp till luft samt buller. Andra betydande miljöaspekter 

är avfall som verksamheten ger upphov till samt förbrukning av 

naturresurser i form av energi och vatten.

Hamnen är miljöcertifierad sedan flera år tillbaka, och arbetar 

kontinuerligt med att minska de negativa miljöeffekterna av den 

egna verksamheten. Dock ligger den stora miljöpåverkan i väg- 

och färjetrafiken till och från hamnen. Därför är samverkan med 

kunder och intressenter en mycket viktig del i vårt miljöarbete.

Trelleborgs Hamn har utvecklat ett miljöprogram med fyra 

övergripande mål och åtgärdsområden. Programmet omfattar 

Effektiv hamnlogistik, god miljöprestanda, Nära samarbete med 

kunder och övriga intressenter samt Miljöanpassad verksamhet. 

effektiv hamnlogistik – för mindre utsläpp och buller 

Negativ miljöpåverkan såsom utsläpp till luft och vatten, buller 

samt klimatpåverkan ska minimeras genom en hög servicenivå 

och rationell hamnlogistik. 

genom effektivare lossning och lastning kan färjornas liggetid 

kortas. Även lastbilarnas tomgångskörning kan reduceras, vilket 

minskar utsläppen i hamnområdet. Utbyggnaden av fyra nya 

 färjelägen i sydost syftar bland annat till att rationalisera gods-

hanteringen ytterligare så att fartygens liggetider kan minskas. 

Utbyggnaden kommer även ge en mer koncentrerad kombi-

terminalsverksamhet, vilket minskar körsträckorna med arbets-

fordon samt reducerar bullret för intilliggande fastigheter. Vi 

arbetar långsiktigt för att öka andelen kombienheter som går 

via järnväg, vilket bidrar till minskade utsläpp även regionalt och 

nationellt.

Hamnverksamheten genererar utsläpp från fartyg och fordons-

trafik. Vi utför egna mätningar av kvävedioxid och partiklar 

(PM10) i luften sedan 2006 och av svaveldioxid sedan 2008. 

En kontinuerlig uppföljning är viktig för att se resultat av miljö-

åtgärder samt följa upp utvecklingen.

Från 2008 gäller ett avtal mellan Trelleborgs Hamn och färjere-

derierna om att lågsvavligt bränsle ska användas när färjorna 

ligger vid kaj. Resultatet är att fartygens årliga svavelutsläpp i 

Trelleborgs Hamn har minskat med 40 procent. 2010 infördes ett 

lagkrav men överenskommelsen i Trelleborg går längre än så. 

Svavelhalterna i Trelleborg ligger idag under miljökvalitetsnormen 

och även under det svenska miljömålet. 

Även halterna av PM10 ligger under gränsvärdena. För kväve 

ligger nivåerna under miljökvalitetsnormen, men överskrider det 

svenska miljömålets precisering. 

Fartyg som uppfyller miljökrav enligt avtal mellan Sveriges Hamn- 

och Stuveriförbund, Sjöfartsverket och Sveriges Redareförening 

avseende svavel- och kväveoxidhalter får en miljörabatt på 

farledsavgiften med 20 procent. 

När det gäller buller klarar hamnen idag de villkor som miljö-

domstolen fastställt under prövotiden för tillståndsansökan 

för vision 2010/2015. Vår strävan är att nå Naturvårdsverkets 

rikt värden om 50 decibel. Utflyttningen av de inre färjelägena 

tillsammans med flytt av kombiterminalen bedöms ge mycket 

positiva effekter på bullernivåerna. 

Vad gäller hamnens egna arbetsmaskiner så pågår ett aktivt 

arbete för att utveckla tystare fordon. Under 2012 gjordes ljud-

effektmätningar på hamnens nyaste terminaltraktorer. Jämfört 

med 2008 har ljudnivån sjunkit med 4 decibel, vilket innebär att 

ljudet från själva kombiterminalen beräknas sjunka med upp till 

3 decibel. Det totala hamnbullret sänks med cirka 1 decibel för 

beräkningspunkterna närmast kombiterminalen.

TR E L L E B O R g S H A MN 2012 |  M i LjÖ
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god miljöprestanda – hos fordon och övrig utrustning 

Hamnen ska ständigt förnya sina fordon och övrig utrustning 

så att dess miljöprestanda ligger i framkant av den tekniska 

utvecklingen.

Våra egna arbetsfordon ska hålla högsta möjliga miljöklass.  

De största maskinerna svarar för 90 procent av utsläppen. 

Fordonen byts ut kontinuerligt. Moderniseringen har gett direkt 

effekt i form av lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp. 

Förutom detta genomför vi egna åtgärder såsom eftermontering 

av partikelfilter och tillsats av Ad Blue1) i bränslet. Varvtalsre-

glering och installation av tomgångsspärr har ytterligare sänkt 

bränsleförbrukningen.

Sommaren 2012 togs Sveriges renaste terminaltraktor i bruk i 

Trelleborgs Hamn. Traktorn är utrustad med Ad Blue-katalysator 

samt partikelfilter, vilket innebär att mycket små mängder föro-

reningar släpps ut. Terminaltraktorn är den första som utrustats 

med denna avancerade typ av rening. Under året har ytterligare 

en terminaltraktor utrustats på samma sätt. Målet är att inom 

några år utrusta samtliga av våra 15 terminaltraktorer med 

denna typ av rening.

Bränsleförbrukningen (liter/h) och koldioxidutsläppen för ham-

nens terminaltraktorer har genom ovanstående åtgärder minskat 

med cirka 20 procent mellan 2010 och 2012.

Efter sommaren 2012 startade utbildning av våra chaufförer i 

sparsam körning. Detta är en mycket viktig aktivitet som förvän-

tas leda till förbättringar inom flera områden – ökad miljökom-

petens, minskad bränsleförbrukning, mindre kol dioxidutsläpp 

samt en bättre och säkrare arbetsmiljö. 

Nära samarbete – med kunder och andra intressenter

I dialog med kunder och andra intressenter ska hamnen minska 

miljöpåverkan och därmed stärka sin konkurrenskraft. 

I färjelägena 8 och 9 finns landelanslutning installerad. Arbetena 

för att erbjuda elanslutning även till fartygen i de inre färjelägena 

har avslutats under 2012. Trelleborgs Hamn kan därmed erbjuda 

rederierna landelanslutning vid samtliga färjelägen i reguljär drift.

Stena Lines färja M/S Skåne har i samband med det senaste 

varvsbesöket förberetts för elanslutning och kommer att vara 

den första färjan som kopplar in sig på landel i Trelleborgs Hamn.

Utrustning för mottagning av avloppsvatten har från början 

byggts in i de två nyaste färjelägena 8 och 9. Spillvatten från 

färjorna tas här emot via ledningar anslutna till det kommunala 

spillvattennätet. Arbetena med spillvattenanslutningar i de inre 

färjelägena slutfördes under 2012 och färjornas spill vatten kan 

nu tas emot i samtliga färjelägen i reguljär drift.

1) urea-tillsats för katalytisk rening, minskar utsläppen av partiklar genom att reagera 

med NOx-avgaserna, varvid vatten och kväve bildas.

M i LjÖ  |  TR E L L E B O R g S H A MN 2012

”Det strategiska EU-projektet CleanShip som  

Trelleborgs Hamn leder har stor betydelse för att  

miljöanpassa sjöfarten i Östersjö regionen och skynda på 

genom förandet av Östersjöländernas  åtgärdsplan,  

Helcom Baltic Sea Action Plan.”

IDA REUTERSWÄRD, MILJÖDEPARTEMENTET, SVER IgES REPRESENTANT I HELCOM
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Den markyta som idag används till uppsamlingsplats och lager 

består av cirka 500 000 kvadratmeter. Med hänsyn till den 

 framtida Sjöstaden, är det av stor vikt att göra en inventering 

av föroreningar i marken. Under 2012 har vi låtit utföra mark-

inventering på cirka 30 procent av dagens befintliga yta. Fort-

satta inventeringar kommer att göras under 2013. 

Miljöanpassad verksamhet – ett ständigt pågående arbete

Hamnen ska ständigt arbeta för att verksamheten miljöanpassas 

med avseende på energi, vatten, kemikalier och farligt avfall.

Energianvändning är en betydande miljöaspekt och hamnen 

har påbörjat ett relativt omfattande projekt för att effektivisera 

användningen. Inom detta område finns tydliga besparingsmål 

uppsatta för de kommande åren. I första steget har en översyn 

av belysningsmaster och armaturer gjorts. Enbart modernisering 

av utrustning ger stora besparingseffekter samtidigt som det 

ger en högre belysningskvalitet. Totalt uppnås en besparing på 

900 000 kWh/år.

I hamnens fastigheter har ventilationsanläggningar setts över 

och moderniserats. Bland annat har värmeväxlare och värme-

pumpar installerats eller bytts ut till effektivare utrustning med 

återvinning. Temperaturer har sänkts i vissa utrymmen. I två 

byggnader har fjärrvärme ersatt naturgas för uppvärmning. 

Vi arbetar på flera fronter för att reducera våra koldioxidutsläpp. 

Exempelvis ger de energieffektiviseringsåtgärder som nämns 

ovan en minskning med 900 ton per år. Den reducerade driv-

medelsförbrukningen ger motsvarande minskning av koldioxid-

utsläpp, det vill säga med 20 procent mellan 2010 och 2012. 

Vårt deltagande i EU-projektet green EFFORTS kommer att ge 

oss bra verktyg för att arbeta med vårt koldioxidavtryck genom 

simuleringar, mätningar och nyckeltal. 
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Det finns väl fungerande rutiner för hur hamnen ska undvika ut-

släpp till vatten och mark och vad som måste göras om utsläpp 

skulle ske. Ett flertal containrar med saneringsutrustning finns 

utplacerade inom hamnområdet. Samtlig berörd personal är väl 

utbildad i hur man ska agera i olika nödlägen.

Under 2012 har entreprenadarbeten pågått för miljöanpassad 

hantering av dagvattnet inom hamnen. åtgärderna innebär att 

dagvattnet från hamnens ytor kommer att passera renings-

anläggningar i form av brunnsfilter eller filtermagasin innan det 

går ut i havet. 

I hamnen används förhållandevis små mängder kemikalier. 

 Ansvarig personal arbetar aktivt med att välja bra produkter  

ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt.

Avfall och farligt avfall från hamnverksamheten och fartygen 

sorteras vid särskilda miljöstationer som har märkta kärl för 

 respektive fraktion i syfte att främja sortering och uppnå maxi-

mal andel återvinning.

internationellt engagemang

Förutom stort och smått på hemmaplan har vi valt att engagera 

oss internationellt genom olika EU-projekt. CleanShip är ett pro-

jekt som ska minska utsläppen till luft och vatten från fartyg och 

hamnstäder i Östersjön. Här är Trelleborgs Hamn huvudansvarig 

för hela projektet som omfattar 30 miljoner kronor och sjösattes 

våren 2010.
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Mångsidigt yrke med stor frihet

Trelleborgs Hamn är en stor arbetsplats med i snitt 120 med-

arbetare under 2012, varav 104 är kollektivanställda och 16 

tjänstemän. Hamnen är öppen 24 timmar om dygnet 365 dagar 

om året. 

Verksamheten kräver att hamnen har personal inom många 

olika yrken, till exempel truckförare, lastbilschaufförer, ingenjörer, 

tekniker, elektriker, ekonomer, sjöbefäl, fastighetsförvaltare med 

flera. I produktionen, där verksamhet pågår dygnet runt, arbetar 

man i snitt 9,5 timmar per arbetsdygn, uppdelat på nio olika 

team. 

Hamnen har en ”Traffic Port Control” som 24 timmar per dygn 

övervakar trafiken in i och ut ur hamnen, samt öppnar och 

stänger grindar och portar efter lastbilar och tåg. 

Utöver det finns en verkstad för reparationer av alla fordon samt 

en avdelning som ansvarar för underhåll av kajer och fastigheter. 

Hamnen har även en logistikavdelning i egna lagerbyggnader.

Friska och kompetenta medarbetare

Trelleborgs Hamn har ett omfattande friskvårdsprogram med 

eget gym, där man utöver möjlighet att träna själv också kan del-

ta i instruktörsledda spinning- och styrketräningspass. Möjlighet 

till friskvårdsbidrag finns för den som vill träna något annat.

Företaget har under hösten 2011 och under hela 2012 erbjudit 

personalen möjlighet att delta i olika kurser inom kostrådgivning, 

snus- och rökavvänjning, tyska, sparsam körning samt hjärt- och 

lungräddning. Även löpande yrkesutbildning, ADR, förarkom-

petens, miljö- och säkerhetsrelaterade utbildningar erbjuds. 
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den vänligaste, punktligaste, klimatsmartaste hamnen

Hamnens företagskultur definieras av fem värdegrunder, vilka 

står för företagets beteende internt och mot omvärlden – Mål, 

Kvalitet, Motivation, Kommunikation och Helhetssyn. 

Den första värdegrunden handlar om att arbeta med tydliga mål 

och visioner. genom professionellt agerande gentemot kunder 

och kollegor ska hamnen hålla en jämn och hög kvalitet. Motiva-

tion innebär att medarbetarna ska vara engagerade och värna 

om företaget och dess yrkesstolthet. All kommunikation ska vara 

öppen, tydlig och ändamålsenlig. Helhetssyn uppnås genom 

att alla anstränger sig för att förstå och ta hänsyn till hur deras 

agerande påverkar andra.

”Som stuvare och trelleborgare är man 

stolt över sin hamn och arbetsplats.”
JÖRgEN N ILSSON, LOKAL FACKORDFÖRANDE I TRELLEBORgS HAMN

Hamnens värdegrunder bidrar till att skapa samhörighet och 

identitet såväl som stabilitet och trygghet. Som ett led i värde-

grundsarbetet var all personal delaktig i att ta fram en gemen-

sam ”uppförandekod” under 2012. Arbetet resulterade i mottot 

"Vi strävar mot att vara Östersjöns vänligaste, punktligaste och 

klimatsmartaste hamn".

Många strängar på stuvarens lyra 

Av de totalt 120 anställda är cirka 80 hamnarbetare, eller stuvare 

som de också kallas. Den, enligt statistiken, 47-årige manlige 

stuvaren har valt yrket mycket på grund av den frihet jobbet ger 

med varierande arbetstider. 

Skrivbordsarbetet är väldigt begränsat. Däremot ställer jobbet 

på kajen höga krav. Man måste kunna köra truck, tala tyska 

och engelska med kunderna, hantera dragbil, kranbil och lastbil, 

dirigera trafiken, angöra fartygen, lasta och lossa. I grunden 

handlar det om att medverka till att varor, på ett så effektivt och 

miljövänligt sätt som möjligt, når sina destinationer. 

De flesta av våra stuvare bor inom kommungränsen och trivs 

med sin stad. Tränings- och hälsointresset är stort och frisk-

vårdsprogrammet uppskattas. Många av stuvarna deltog i 

matlagningskursen. 
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Bakom yrkesvalet finns flera motiv – arbetsmarknadsläget, 

tillfälligheter, friheten eller en önskan att ägna sig åt ett yrke som 

spänner över flera generationer. Det är ett mansdominerat yrke, 

men i takt med att råstyrkan ersatts med maskinella hjälpmedel, 

finns bättre möjligheter för en ökad andel kvinnor. 

stolt medarbetare

När man som Jörgen Nilsson har jobbat 27 år i hamnen, är det 

intressant att se att utvecklingen går åt rätt håll. 

– Att man satsar på att bli den mest klimatsmarta hamnen 

märks tydligt på vår vagnpark som håller en mycket hög klass, 

säger han.

Medarbetarna trivs, till stor del med anledning av friheten i sitt 

arbete, bra schema och goda arbetskamrater. Även satsningar 

på olika kurser upplevs som mycket positivt. 

– Med tanke på att vi i vår hamn håller en väldigt hög kom-

petens när det gäller körkort och liknande så hoppas jag att vi 

tar vara på den kompetensen och vidareutbildar när det krävs, 

säger Jörgen Nilsson,

Hamnens gym håller hög kvalitet och friskvårdsbidraget, som 

även erbjuds extraanställda, är mycket uppskattat.

– Som stuvare och trelleborgare är man stolt över sin hamn  

och arbetsplats, avslutar Jörgen Nilsson.
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Utveckling i samverkan

Sedan 2005 har Trelleborgs Hamn arbetat med att söka EU-

bidrag för våra infrastrukturinvesteringar. Möjligheten till delfinan-

siering är viktig, eftersom samtliga investeringar görs med egna 

eller lånade medel. 

Bidragsansökan revideras av Näringsdepartementet innan 

regeringen beslutar om staten står bakom ansökan. godkänd 

ansökan skickas till EUs Transportenhet i Bryssel, som bestäm-

mer vilka som får bidrag. 

Tack vare att Trelleborgs Hamn är en viktig del i Europas 

transportkorridorer, har många av våra ansökningar godkänts. 

Totalt har vi beviljats 135 miljoner kronor i EU-bidrag, varav 102 

miljoner kronor de tre senaste åren.

Bidrag har beviljats till logistikcentrat, kombiterminalen på öster, 

färjeläge 9, besiktningsanläggning, truckdatorer, lasthanterings-

system, ombyggnad av färjeläge 8 inklusive spåranslutning, 

uppställningsytor, elanslutning, spillvattenmottagning, dagvatten-

rening, del av muddring och vågbrytare samt färjeläge 10. 

Motorway of the sea (Mos) – projekt i samverkan

De senaste åren har vi lämnat in ansökningar och drivit projekt 

tillsammans med partners. Investeringsprojektet MoS Königslinie 

(2008–2011) drevs tillsammans med hamnen i Sassnitz, Scand-

lines AB och Scandlines gmbH. I projektet ingick ombyggnad av 

färjeläge 8 inklusive spåranslutning och uppställningsytor. 

I augusti 2012 godkändes MoS green Bridge (2012–2015)  

– ett stort EU-projekt som drivs i samarbete med TT-Line samt 

hamnarna i Lübeck och Rostock. Projektet stödjer installationen 

av utrustning för avgasrening, så kallade scrubbers, på två fartyg 

och katalysator på ett fartyg. Fartygen kommer att göras längre 

och kajplatserna anpassas. I Trelleborg behövs nya vågbrytare, 

muddring och ett nytt färjeläge.

Projektet stödjer även installationen av landelanslutning i Trelle-

borg och Lübeck så att fartyg i hamnarna kan få el direkt från 

ledningsnätet istället för från sina hjälpmotorer. 

Leder clean baltic sea shipping (cleanship)

Arbetet för att nå vårt mål att vara Östersjöns miljövänligaste 

hamn har bidragit till att vi idag leder ett stort Östersjöprojekt, 

CleanShip (2010–2013). Projektet består av 19 partners och 

totalt 50 samarbetspartners i Östersjöområdet.

I juni presenterade vi projektet på EU-kommissionens Baltic 

Development Forum i Köpenhamn. I september hölls projektets 

mittkonferens, där delprojekt inom elanslutning vid kaj, LNg som 

bränsle för fartyg, miljöavgifter och miljöindex för Östersjöham-

nar presenterades. Ett viktigt delmoment är att sprida informa-

tion om renare sjöfart till ryska partners och sjöfartsintressenter. 

Det första seminariet hölls för ryska partners, i samarbete med 

Länsstyrelsen i Skåne och Trelleborgs kommun, i Malmö och 

Trelleborg i oktober.

co
2-utsläpp i fokus 

green EFFORTS-projektet (2012–2014) startade under våren 

med fokus på att reducera energiförbrukning i hamnar och 

terminaler. Det handlar främst om CO2-utsläpp, som inte bara 

orsakas av utrustning och operationellt arbete utan även av 

energimixen.

Bidragande skäl till att vi har tillfrågats om att delta i green 

 EFFORTS är att vi är Skandinaviens största Ro-Ro-hamn och 

Lead Partner i CleanShip samt har en väl utvecklad miljöstrategi.

Östersjöns klimatsmartaste hamn

Att bli utvald att delta i projekt med partners som har dokumen-

terade miljö- och transportkunskaper är glädjande. Det är även 

ett värdefullt komplement till CleanShip, som vi ansvarar för, och 

i vårt arbete med att sänka energiförbrukningen.

Deltagandet i CleanShip, green Bridge och green EFFORTS 

befäster vår position som Östersjöns klimatsmartaste hamn. 

Konkret innebär det, förutom att vi får hjälp att hantera miljö-

frågor, att vi får bidrag för något vi ändå skulle ha genomfört 

enligt vår miljöplan.

”Trelleborgs Hamn spelar en nyckelroll  

i transportkedjan mellan Skandinavien och Europa.”
JOSé ANSELMO, SEKTIONSCHEF FÖR TRANSEUROPEISKA NÄT OCH INVESTER INgSSTRATEgIER I EU

e u - p r oj e kt  |  TR E L L E B O R g S H A MN 2012
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