
Just nu pågår arbetet med att flytta Trelleborgs 
Hamn, ett arbete som ska öppna staden mot 
havet och skapa bostäder för uppåt 6 000 
människor. Flytten är omfattande men Trelle-
borgs Hamn har en mycket större vision än så.

- för oss är det superviktigt att fortsätta 
vara Europas bästa RoRo-hamn. Vi vill fortsätta 
effektivisera och leverera en bra upplevelse för 
våra kunder och deras kunder, samtidigt som vi 
fokuserar mycket på mjuka värden hos vår per-
sonal. Trelleborgs Hamn arbetar också hårt för 
att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn, säger 
vd Jörgen Nilsson.

Som ett led i handlingsplanen Vision 2025 an-
läggs ett nytt färjeläge och en ny handelskaj som 

ska stå klara 2020, med ytterligare två färjelägen 
inplanerade. När allt är färdigbyggt ska den 
befintliga hamnen ge plats för bostadsområ-
det Sjöstaden, som ska rymma 4 000 – 6 000 
människor.

Trelleborgs logistikläge är ett av Euro-
pas bästa och hamnen utgör en viktig 
länk i en paneuropeisk kedja.

– Europas logistikpunkt för rullan-
de trafik går via Trelleborg. Man kan 
säga att det är här vi binder samman 
Europa, förklarar Jörgen Nilsson.

hamnen arbetar med så kallad intermodal 
trafik, som binder ihop tre transportslag: sjö, väg 
och järnväg. En trailer som anländer via väg kan 

exempelvis lyftas ombord på färja i Trelleborg 
för att sedan sättas på ett tåg mot Italien.

– Intermodal trafik är det absolut mest miljö-
mässiga sättet att transportera på, säger Jörgen 
Nilsson. För oss är det oerhört viktigt att vi är 

Östersjöns klimatsmartaste hamn. Vi deltar 
bland annat i projekt för att minska plast 
i havet och har idag den modernaste 
flottan av terminaltraktorer. De flesta 
av våra servicebilar är idag el- eller 
hybridbilar. Allt vi gör ska genomsyras 

av hållbarhet. Det ska sippra nedåt i varje 
människa. Jag är extremt positivt överras-

kad av intresset och viljan som finns bland våra 
medarbetare att vara med och förändra, säger 
Jörgen. �
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