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 2  2 STADEN OCH HAMNEN

Vi står inför en stor förändring
Trelleborgs Hamn står inför en stor förändring och vi vill med denna bro
schyr ge Dig som trelleborgare information om läget idag och inför fram
tiden, och en bakgrund till behovet att utveckla hamnen. 

Vid utvecklingen av hamnen måste vi ta hänsyn till många krav och 
önskemål – från trelleborgarna, från våra kunder och från myndigheterna. 
Flera förslag till fortsatt utveckling har presenterats för kommunledningen 
i Trelleborg och den 24 maj 2010 beslutade kommunfullmäktige om det 
alternativ som vi nu ska förverkliga.

En viktig grundfaktor för hamnutvecklingen är att transportbehovet 
kommer att öka. Ökningen sker framförallt i Östeuropa. Här kommer 
T relleborgs Hamn att vara överlägsen broalternativen som transportväg.

Trelleborgs Hamn konkurrerar om transporter med flera hamnar i 
S verige, framförallt i södra delen av landet. Vi är idag ledande inom vår 
sektor men vi måste utvecklas för att även i fortsättningen vara attraktiva 
för kunderna och klara konkurrensen.

Miljökraven på hamnen ökar. Vi ligger väl före våra konkurrenter på 
miljösidan, men vi måste vara villiga till förändring för att kunna möta de 
ökade kraven. Därför gör vi nu stora investeringar. 

Ytterst är det invånarna i Trelleborg som äger hamnen. Vi känner att 
vi har Ert mandat att förvalta den fina hamn som har byggts upp sedan 
årtionden. Arbetstillfällena som hamnen ger är viktiga inte bara för dem 
som direkt arbetar i hamnen, utan även för de cirka 150 företag och deras 
anställda i Trelleborg som är leverantörer till hamnen. 

En full utbyggnad av hamnen gör det möjligt att öppna upp områden 
i centrala staden för ett levande stadsliv nära vattnet. Här får Trelleborg 
chansen, vilken redan tagits av flera andra stora hamnstäder som Göte
borg, Malmö och Köpenhamn, att erbjuda ett attraktivt boende mitt i 
staden.

Du är alltid välkommen med synpunkter kring förändringen av hamnen. 
Med önskan om en fin höst.

Tommy Halén Jan Isaksson 
VD, Trelleborgs Hamn AB Styrelseordförande, Trelleborgs Hamn AB
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Staden och hamnen lever i harmoni
Trelleborg är en attraktiv stad att flytta till. En stad med utvecklingspotential 
och framtidstro i den expansiva Öresundsregionen. Med vårt läge i södra Öster
sjöregionen, i navet mellan Skandinavien och kontinenten, spelar hamnen i Trel
leborg en viktig roll, inte bara för det lokala näringslivet utan för hela Sverige.

Drömmen om att åter kunna gå vid kajkanten, känna den friska havsbrisen 
och finna sitt boende nära havet, 
lever i Trelleborg. Möjligheterna 
att utveckla nya näringar, eta
blera företag och butiker samt 
pendla till centrala staden från 
övriga delar av regionen är vik
tigt för livskraften i Trelleborg. 

Genom kloka och långsikti
ga beslut skapas förutsättningar 
för att utveckla en av Östersjöns 
viktigaste hamnar för invånarnas 
bästa och dessutom skapa en 
logistik som gynnar transport
näringen. 

Beslut och steg har nu ta
gits för att förbättra Trelleborgs 
Hamn. Pir armarna ska flyttas 
ut och hamnen muddras för att 
bli djupare, allt för att kunna ta 
emot större och miljövänligare 
fartyg. 

Det handlar om att våga 
lyfta blicken och spana in i 
framtiden. För även i framtiden 
kommer staden och hamnen att 
kunna leva tillsammans i har
moni, för allas bästa. 

Ulf Bingsgård 
Kommunalråd Trelleborg

Foto: P
ierre Fauvelle
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Hamnen utvecklas för  
att möta nya krav
För snart 150 år sedan, den 20 september 1862, tog en ny hamn i Trelleborg 
emot de första fartygen. Flera milstolpar har sedan dess passerats, som den 
nya färjelinjen till Sassnitz 1909 och hamnens expansion under 1900talet till 
en av de största i Skandinavien och Östersjöområdet. Nu kräver nya behov och 
nya krav att Trelleborgs Hamn åter tar ett större kliv framåt.

Hamnen är tack vare sitt geografiska läge en viktig länk i transportflödet 
mellan Skandinavien och den europeiska kontinenten. Den har stor betydelse 
för den svenska industrin, både som export och importhamn. Idag är Trelleborg 
den största RoRohamnen i Skandinavien och den näst största godshamnen i 
Sverige. 

Ranking föR TRelleboRgS Hamn
1  Största RoRo-hamnen i Skandinavien

1  östersjöns största järnvägshamn

1  Största färjehamnen i Sverige

1  Största järnvägsfärjorna i världen

2  Tvåa i Sverige vad gäller godsvolym i ton

2  Tvåa i Sverige beträffande fartygsanlöp 

2  näst största RoRo-hamnen i östersjön

Trelleborgs Hamn har under de senaste åren utvecklats till en viktig knutpunkt 
för omlastning mellan järnvägs, väg och sjötransporter. Omkring 90 procent av 
Sveriges import och export går via landets hamnar och hela 30 procent av den 
rullande godsmängden (RoRo) går genom Trelleborgs Hamn. Fem färjelinjer för
binder Trelleborg med Tyskland och Polen via de tre rederierna TTLine, Scand
lines och Unity Line.

• År 2009 transporterades 10,2 miljoner ton gods genom 

Trelleborgs Hamn, varav 8,7 miljoner ton med lastbil och  

1,5 miljoner ton med järnväg.

• Samma år reste 1,6 miljoner passagerare med färjorna till 

och från Trelleborg och antalet personbilar uppgick till  

drygt 300 000.

• antalet färjeankomster och färjeavgångar uppgick till 11 440 

och hamnen anlöptes av drygt 100 konventionella fartyg.
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Regeringen har identifierat Trelleborg som en av de tio hamnar som är av sär
skild strategisk betydelse för det svenska godstransportsystemet. Hamnen har 
även utpekats som riksintresse och EU har bidragit med utvecklingspengar i 
flera av hamnens projekt. Trelleborgarna har all anledning att vara stolta över 
sin hamn. 

Hamnens 
kunder ställer 
tydliga krav på 
att hamnen ska 
kunna ta emot 
modernare och 
mer miljövänliga 
fartyg i framti
den. Hamnens 
ägare, Trelle
borgs kommun, 
har därför beslu
tat om en omfat
tande förändring av hamnen för att öka kapaciteten och minska miljöpåverkan 
från fartygen och godshanteringen. Den planerade utbyggnaden innebär att 
hamnen flyttas ut från centrum mot sydost, vilket öppnar möjligheter att ut
veckla en levande stadsmiljö med sjökontakt i centrala staden – Sjöstaden.

I samband med den kommande utbyggnaden har Trelleborgs Hamn satt 
som mål att bli Östersjöns klimatsmartaste hamn. Bland annat kommer fartyge n 
att anslutas till eldrift när de ligger vid kaj för att förbättra luften. Redan idag 
ställer hamnen krav på bränslen med låg svavelhalt. Fartygens spillvatten kom
mer att tas omhand, dagvatten renas och bullernivån sänkas. 

Hamnen är naturligtvis också av avgörande betydelse för människorna och 
näringslivet i Trelleborg och i regionen. Bara i Trelleborgs Hamn arbetar omkring 
850 personer. Härtill kommer arbetstillfällen i de många företag och verksam
heter som levererar varor och tjänster till hamnen. Företag och anställda gene
rerar också betydande intäkter till kommunen i form av skatter.

• omkring 850 personer arbetar i hamnen, varav 120 i hamnbolaget. 

övriga cirka 730 personer arbetar med rederi-, speditions-, järnvägs- 

och tullverksamhet.

• många fler arbetar i de cirka 150 företag i Trelleborgsområdet 

som är direkt eller indirekt beroende av hamnen.

Med utbyggnaden av hamnen väntas antalet arbetstillfällen öka, både i själva 
hamnverksamheten och i företagen som arbetar med hamnen.

Foto: P
ierre Fauvelle
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Den nya hamnen
Hamnen flyttas och byggs ut för att kunna ta emot större och miljövänligar e 
fartyg. Miljödomstolen gav i april 2010 tillstånd enligt planerna i Vision 
2010/2015 och i maj beslutade kommunfullmäktige i Trelleborg om utbyggnad. 

DeTTa innebäR uTbyggnaDen: 

• Hamnen får ökad kapacitet att ta emot längre, bredare och mer djup-

gående fartyg, vilket gör det möjligt att öka volymen gods till 17 miljoner 

ton per år.

• fartygstrafiken och godshanteringen flyttas ut från centrala Trelleborg, 

v ilket frigör attraktiva områden nära centrum för bebyggelse och stadsliv.

• Trafik- och godsflöden rationaliseras, vilket skapar en säkrare och mer 

fl exibel hamn som möter de strängare miljökrav som ställs på sjöfarten.

När hamnverksamheten flyttas sydost om dagens bangård och planeringen av 
Sjöstaden förverkligas får trelleborgarna åter kontakt med havet. Luften i cen
trala Trelleborg kommer att förbättras när hamnen och rederierna tillsammans 
investerar för att minska utsläppen från fartygen.

Vad händer närmast?
Nya vågbrytare byggs som mynnar 540 meter söder om de befintliga. Hamnens 
vändbassäng utökas och inseglingsrännan fördjupas. Nya vågbrytare och mudd
ring är förutsättningar för en fortsatt utbyggnad av nya kajer och för Sjöstaden.

Bygget av vågbrytare väntas starta under senhösten 2010 och därefter 
muddras hamnen och farleden. Arbetena beräknas vara klara i början av 2013.

Utbyggnaden finansieras delvis via lån som betalas med avgifter från ham
nens kunder. Staten bidrar även till finansieringen.

Utbyggnaden genomförs på ett sätt som medför att inga hinder föreligger 
för att ytterligare beslut om att anlägga nya kajer och utveckla Sjöstaden kan 
fattas vid senare tillfälle.
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Viktigt titta 
österut
Det är frapperande vad hamnen 
faktiskt har betytt för Trelleborg s 
utveckling. Då, i slutet av 1800 
 t alet, vågade kommunpolitikerna ta 
på sig de stora investeringar som 
hamnbygget innebar och se framåt. 
Tågtrafiken söderut mot kontinen
ten fick ett oerhört uppsving och 
Trelleborg utvecklades som han
dels och industristad. Här fanns 
under 1900talet närmare hundra 
speditionsföretag. Tack vare den 
framsynta satsningen på hamnen 
har vi idag transportförbindelser 
som placerar Trelleborg på kartan 
och gör staden till vad den är idag.

Det viktiga för Trelleborg är nu 
att titta österut. Här finns 150 
–200 miljoner människor i P olen, 
Tjeckien, Rumänien, Ukraina och 
andra länder som dras in alltmer i 
utbyte och handel. Transporterna 

Sex personer som på olika sätt har eller har haft en  
nära kontakt med hamnen ger här sin bild av hamnen,  
dess betydelse idag och i framtiden. 

Sex röster 
om hamnen

eRic SanDell, föReningen  
gamla TRelleboRg

 Som ung grabb under 30-talet var 
jag nästan dagligen nere vid hamnen. 
Vi fiskade från hamnpiren och vattnet 
var alldeles klart och rent när vi låg och 
snärjde ål, men mest fick vi ulk. när jag 
var 15 skaffade jag en kajak och padd-
lade runt i hamnen mellan båtarna. Jag 
minns särskilt baltutlämningen och hur 
jag följde händelserna runt det sovje-
tiska fartyget kuban.

Foto: P
ierre Fauvelle
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mellan länderna kommer att öka och Trelleborg är redan en väl utvecklad logi
stikplats. Därför tror jag på fortsatt expansion för hamnen. Jag hoppas på en 
större hamn och nya miljöanpassade fartyg som kan ta hand om de ökade 
transportbehoven. 

mer attraktivt för näringslivet
Hamnen gör Trelleborg mer attraktivt för näringslivet. Fler företag väljer att 
e tablera sig här, vilket ger oss arbetstillfällen och gör staden mer levande. Ett 
aktuellt exempel är Kockums som har valt att flytta sin verksamhet hit med 

tanke på närheten till 
hamnen. Trelleborg häm
tar också mycket av sin 
identitet i just hamnen. 
Där är alltid liv och rörelse 
och det påverkar stäm
ningen i staden.

Trelleborg kommer 
också framöver att ha en 
levande hamn. Vi har det 
bästa läget i regionen, vil
ket är oerhört avgörande 
för godsströmmarna. 
Dessutom har hamnen 
god kvalitet i sina tjäns
ter. Jag är övertygad om 
att hamnen kommer att 
ha fortsatt stor betydelse 
för den svenska exporten.

Vi kommer också att 
få Sveriges miljövänligaste 
hamn. Det är en förutsätt
ning för att vi ska bli den 
attraktiva kuststad och 
väl fungerande hamnstad 
som vi önskar. Ambitions
nivån är väldigt hög från 
hamnens sida för att 
möta kraven som ställs av 
trelle borgarna. 

caTHeRine PeRSSon, 
oPPoSiTionSRÅD TRelleboRg

 Jag har ett starkt minne från tiden 
efter berlinmurens fall och de första 
besöken från Tyskland. På Domus  
mötte jag ett par med en tom kund-
vagn, förutom en burk coca cola. 
Trelleborg var deras första möte med 
friheten utanför gamla östtyskland och 
jag kunde se en sådan stolthet i deras 
ögon. Jag påmindes om att färjorna och 
hamnen, som var så oerhört tillgängligt 
för mig, hade varit ouppnåeligt för dem 
på andra sidan.

Foto: P
ierre Fauvelle
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avgörande  
roll för våra 
transporter
Trelleborg har landets vikti
gaste hamn för transporter 
av gods på järnväg till och 
från centrala och södra 
E uropa, till länder som Tysk
land, Polen, Italien med flera.

Vårt land behöver för
sörjning med varor som vi 
inte själva har tillgång till. 
Samtidigt behöver svensk 
exportindustri snabba och 
säkra transporter för att nå 
kunder ute i Europa. Hamnen 
i Trelleborg har sedan länge 
haft en avgörande roll för att 
möta detta transportbehov. 
Hamnen är också den näst 
största i Sverige efter Göte
borg.

Med de utbyggnads
planer som nu finns för 
hamnen kommer den inte 
bara att behålla sin position 
som en effektiv import och 
exporthamn, utan också 
förstärka sin roll. Samtidigt 
kommer den planerade 
hamnutbyggnaden att under
lätta samspelet mellan sta
den och dess invånare och 
hamnverksamheten.  

Rolf b. beRTilSon,  
TiDigaRe SJöfaRTSVeRkeT

 Jag har genom Sjöfartsverket deltagit i 
arbetet att beskriva ”riksintresset” Trelleborgs 
Hamn, som nyligen avslutats. Den optimism och 
det framåtsträvande som kom fram under detta 
arbete har verkligen varit glädjande. och efter-
som jag är gammal sjöman och alltid väljer färja 
före bro, har jag dessutom vid ett antal tillfällen 
utnyttjat färjorna i Trelleborg. Den service som 
jag fått har alltid fungerat bra och efter för-
väntan.   

Foto: M
agnus Länje
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mycket goda 
framtidsutsikter
Hamnen i Trelleborg är mycket viktig 
som vår främsta brohamn mot vår 
största handelspartner Tyskland, 
men även för de svenskar som ska 
till kontinenten och utländska turis
ter som kommer till Sverige med  
färjorna från Tyskland och Polen. 

Jag är övertygad om att fram
tidsutsikterna är mycket goda. Al
liansregeringen satsar närmare en 
halv miljard kronor på järnvägen mot 
Trelleborg i syfte att förbättra för 
framför allt godstrafiken. Dessutom 
arbetar vi för att det ska bli enklare 
att kombinera de olika transport
slagen och satsar pengar på att olika 
järnvägssträckor i landet ska bli 
elektrifierade. Allt detta stärker järn
vägens konkurrenskraft och kommer 
att gynna en hamn som Trelleborg 
som hanterar mycket gods på spår.

många är beroende av hamnen
nilS-eRic anDeRbeRg,  
VD ocH ägaRe fmT

 Det har alltid varit lätt att ha att 
göra med hamnen och företagen som 
finns där. Det finns en kreativ anda  
och vilja att finna lösningar. Trots att 
Trelleborg är en av Sveriges största 
hamnar är den fortfarande småskalig 
och folk talar med varandra och är lätt-
åtkomliga. Till exempel kommer man 
gärna ned till oss och visar hur vi ska 
slinga lasten för att inte tappa något.

ÅSa ToRSTenSSon, 
infRaSTRukTuRminiSTeR

 första gången jag åkte till kon-
tinenten var när jag tågluffade vid  
16–17 års ålder. Som första destina-
tion åkte jag till berlin och lämnade 
Sverige genom Trelleborgs Hamn, vilket 
blev en resa jag än idag tänker tillbaka 
på. På senare tid fick jag möjlighet 
att fira 100-årsjubiléet av kungslinjen 
2009, som också var en minnesvärd 
upplevelse.

Foto: A
nders Q

w
arnström

Foto: P
ierre Fauvelle
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Vårt företag producerar bland annat landgångar till kryssningsfartyg som vi 
skeppar ut över världen med oceangående fartyg. Det är tungt och skrymmande 
gods, två till tre tusen ton per år, och närheten till en utrustad hamn är därför 
avgörande. Vi skulle få väldigt svårt att exportera våra produkter utan hamnen i 
Trelleborg. Eftersom vi också sysselsätter 100 till 150 personer i företaget och 
har många underleverantörer är vi många som är beroende av hamnen.

Jag hoppas innerligt att vi får en utveckling av hamnen som tillåter ökad 
satsning på både RoRo och styckegods, även om rullande gods på lastbil och 
järnväg är det stora i Trelleborg. Hamnutvecklingen är en förutsättning för 
närings livet och för turismen här i Trelleborg, som jag ser det.

Av det jag sett av planerna är det dessutom bara till det bättre för city. 
G enom att man flyttar hamnen ut i sjön frigörs utrymmen för att bygga bostäder 
och annat nära citykärnan. 

Viktig framför allt för jobben
Hamnen är viktig framför allt för 
jobben. Det är en stor arbets
plats som har stor betydelse för 
kommunen. Sedan är ju hamnen 
porten mot kontinenten och när
maste vägen för transporterna 
söderut. Hamnen har utvecklats 
enormt på godssidan under se
nare år. Idag är vi Sveriges näst 
största hamn och det är klart att 
det är viktigt för kommunen att 
så mycket godshantering går via 
Trelleborg.

Med tanke på hur det sett 
ut de senaste tio åren tror jag 
att verksamheten i hamnen 
kommer att fortsätta öka, men 
kanske inte i samma takt. En ut
byggnad av hamnen ligger därför 
rätt i tiden, och vi kan vara med 
och konkurrera om de ökande 
transporterna och de större bå
tarna. Vi har kombi, rullande och 
lasttrailer, så vi har rätt mycket 
att erbjuda här.

JöRgen nilSSon, fackoRDföRanDe 
TRelleboRgS Hamn 

 Det jag minns härifrån är när jag 
sprang och pilkade torsk. Då såg inte ham-
nen ut som den gör idag. när jag själv bör-
jade jobba i hamnen landades det mycket 
fisk. göteborgarna kunde ligga med 30 till 
40 trålare inne i nyhamnen och bara landa 
sill. Det försvann sedan mer och mer och 
nu är det godstransporter som dominerar 
totalt. 

Foto: P
ierre Fauvelle
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Vill du veta mer eller ställa en fråga?
Kontakta gärna Tommy Halén på tel 041036 37 02  
eller skicka ett mail: tommy.halen@port.trelleborg.se

Trelleborgs Hamn AB
Box 51, 231 21 Trelleborg
Tel: 041036 37 00 
epost: trelleborgs.hamn@port.trelleborg.se
www.trelleborgshamn.se

Framtidsvisionen
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