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SjöfartSStaden Stockholm skapades runt hamnen, en 
verksamhet som alltid varit i förändring. Verksamheten på kajer-
na har etablerats, brukats och flyttats efter behov och funktion. 
Idag har många av de vackra och anrika byggnaderna förlorat sin 
ursprungliga funktion, men påminner om en svunnen epok. 

Tullhusen och magasinen erbjuder generösa ytor längs Stock-
holms kajsidor, men anpassning och modernisering måste gö-
ras, utan att radera och förvanska den historia som de bär på. 
En byggnad måste få berätta något om sitt ursprung. Samtidigt 
måste vi bygga hållbart och miljövänligt för framtiden. 

Vi slås ständigt av hur flexibel arkitekturen är och kan se att det 
redan för hundra år sedan var viktigt att bygga hållbart. Även för 
byggnader som var beroende av funktion, snarare än estetik. Öppna 
planlösningar med pelarsystem, höga takhöjder och god tillgäng-
lighet. Idag är utsikten över vattnet och känslan av att vara mitt i 
händelsernas centrum något som uppskattas av våra hyresgäster. 

 
arbetet för förändring är redan i gång och vi kan se lo-
kaler som fått ny funktion mitt i hamnområdena. Ett skjul i Fri-
hamnen omvandlades från ett enkelt lager till ett modernt kryss-
ningscenter. En hall i nordisk design som under vintern fungerar 
som event- och mässhall. Flera av våra byggnader ligger i om-
råden som är under förändring. I Frihamnen och Värtahamnen 
ska den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden växa fram under 
en tjugoårsperiod. Här kan vi idag se Sveriges Hollywood – där 
flertalet produktionsbolag ligger. Här finns allt från företag som 
arbetar med utrustning inom ljud och bild och ljudsättning till 
kostym/rekvisitaförråd samt studios för inspelningar. Mitt i tri-
angeln mellan SVT, TV4 och Filmhuset. I Frihamnen finns även 
Magasin 6 där vi gradvis etablerar Sveriges största arkivbyggnad 
– ett område där vi redan nu ser en stor efterfrågan.

På Stadsgården finner vi Stora Tullhuset som snart öppnar för 
allmänheten. Det blir Sveriges största museum för fotografisk 
konst. Fotografiska slår upp dörrarna den 20:e maj där invigningen 
även innefattar det nya kryssningscentret för kryssningsresenärer. 
Utöver detta finns kontor för företag med vilja att profilera sig i en 
unik miljö. Det är med spänning vi ser på den kommande utveck-
lingen – både i hamnarna och i våra byggnader. Omvandling måste 
få ta tid och ske med eftertanke. Det är för framtiden vi bygger! 

Viktor axelSSon,
marknads ansvarig fastigheter
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 05   Intresset för att ansluta fartyg vid kaj med el från land 
växer i världen. Det här minskar miljöpåverkan eftersom 
fartygens hjälpmotorer då kan stängas av när fartyget 
ligger i hamn. Många hamnar tittar nu på möjligheterna 
att bygga liknande anläggningar. Den är dock ingen nyhet i 
Stockholm, som byggde sin första anläggning för större far-
tyg redan på 80-talet. Hur stor miljövinsten blir beror på hur 
länge fartyget ligger vid kaj, hur elströmmen produceras 
samt på fartygets motorprestanda och typ av bränsle.

frihamnen
2010-03-05
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Sjöfarten är både en del av proble-
met och en del av lösningen. Det me-
nade en av deltagarna på den femte 

upplagan av Greenport, en inter-
nationell konferens för miljö- och 

hamnfrågor, som i år var förlagd till 
Stockholm. VIA följde Gun Rudeberg, 

miljöchef vid Stockholms Hamnar 
under en av konferens dagarna.

text: tObias östberg 
foto: niklas björling

05.30
Gun vaknar hemma, äter frukost och åker se-
dan till hamnen för att hämta en rapport som 
hon vill ha med sig till konferensen.

 

07.00
Är Gun på plats på Clarion Hotel Sign i cen-
trala Stockholm där konferensen äger rum.

– Det här är ett utmärkt tillfälle att träffa 
nya och gamla bekanta för att utbyta erfa-
renheter och ladda batterierna för det fort-
satta arbetet. Vi i Stockholm vill ligga längst 
fram i miljöarbetet och den här konferensen 
är en bra värdemätare på om vi fortfarande 
gör det.

 

09.00
Borgarrådet Ulla Hamilton hälsar alla väl-
komna till Stockholm som för dagen är mer 
vitt än grönt. Efter henne håller statssekre-
teraren Gunnar Wieslander ett anförande 
om handel och grön logistik. Gun med sin 
vackra sjal håller i ordförandeklubban och 
fångar upp frågor från publiken.

– Det var positivt att både Ulla Hamilton 
och Gunnar Wieslander tog upp det nya 
svavel direktiv som International Maritime 
Organization, IMO, har beslutat om att införa 
i Östersjön, Engelska kanalen och Nordsjön. 
Att bara införa det i norra Europa skapar olika 
regler i en bransch som är internationell. Gäl-
ler inte samma regler överallt så riskerar vi att 
transporter flyttas från vatten till väg och det 
är mycket sämre för miljön, säger Gun. 

 

11.15
Efter en tidigarelagd kaffepaus pratar Tony 
Mason, generalsekreterare för International 
Chamber of Shipping, om hur resultatet av 
klimatkonferensen i Köpenhamn påverkar 
sjöfarten. Han tycker att politiker försökt 
föra över skulden för misslyckandet på bland 
annat sjöfarten. Han ser tvärtom en tydlig 
vilja från rederier att ta ansvar och menar att 
det som nu krävs är att politikerna via IMO 
skapar regler som är lika i hela världen.

gUN & gRöNA 
HAMNARNA
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En lyssnande och lysande ordförande. 
Gun fick mycket beröm för sitt arbete. 

En ledig stund under en hektisk dag.
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– Det håller jag med om. Rederierna blir 
också allt mer engagerade, även om det på 
sina håll går långsamt. Det var till exempel 
roligt att höra hur högt Maersk prioriterar 
miljöarbetet. Här hemma finns det sedan 
länge flera rederier som ligger långt framme, 
säger Gun.

 

12.00
Susann Dutt, miljöutredare i Göteborgs 
Hamn, ber alla åhörare ställa sig upp, både för 
att få en chans att sträcka på sig och för att hon 
ska kunna göra en snabbundersökning. Hon 
vill ta reda på deltagarnas inställning till el-
anslutning av båtar med högspänning vid kaj 
bland deltagarna. Inställningen tycks delad.

– Förutsättningarna för den här tekniken 
är väldigt olika. Den passar bäst i hamnar med 
reguljärtrafik. Tekniken löser problem lokalt, 
men inte regionalt eller globalt. Vi i Stock-
holm använder el-anslutning, men har sedan 
90-talet också arbetat aktivt tillsammans med 
rederier för att minska utsläpp av till exempel 
svavel och kväveoxid från fartygen. Ur ett re-

gionalt och globalt perspektiv är alltid åtgär-
der vid källan den bästa lösningen, säger Gun.

Det är bara 40 meter från podiet till den 
väntande lunchen, men Gun tycks aldrig 
komma fram. Det är hela tiden människor 
som vill prata.

 

13.45
Gun håller ett anförande om hur man i 
Stockholm jobbat för en miljövänligare 
verk samhet. Intresset för hur de jobbat med 
differentierade hamnavgifter är något som 
många är intresserade av. Själv är hon nyfi-
ken på föredraget som följer efter hennes.

 

15.00
Antonis Michail från European Sea Ports Or-
ganization håller ett föredrag om det pågåen-

de arbetet med att ta fram nyckeltal som gör 
att man kan ta reda på hur ”grön” en hamn är.

– Det här är nytt och spännande och kan 
göra det möjligt att jämföra hur långt olika 
hamnar kommit i sitt miljöarbete. Environ-
mental Ship Index är ett liknande initiativ 
för fartyg. De har kommit längre och kan 
kanske bli ett verktyg som på ett nytt sätt kan 
användas för differentierade hamnavgifter.

 

20.00
Middagen börjar i Vasamuseet. Gun sitter bred-
vid Fer van de Laar från International Associa-
tion of Ports and Harbours och Herman Jour-
née från EcoPorts Foundation. Det blir mycket 
prat om hamnar, men också mycket annat. 
Middagen är slut vi halv tolv, men inte festen.

– Jag är väldigt trött, men väldigt nöjd. Jag 
upplever att engagemanget och arbetet kring 
miljöfrågorna ökar från år till år. Många här 
har också pratat om behovet av att samar-
beta kring de här frågorna. Inte bara vi ham-
nar emellan utan också mellan olika aktörer 
i branschen. Det är väldigt bra. 

– Det här är nytt och spännande och kan 
göra det möjligt att jämföra hur långt olika 
hamnar kommit i sitt miljöarbete. 

” konferensen är en 
bra värdemätare.”
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 VIA
NORVIKS
UddeN

Huvudförhandling i Stockholms Hamnars 
projektet Stockholm-Nynäshamn, Norvikud-
den hölls den 9–11 september 2009. Beslut 
fattades den 10 december att inte tillåta en 
godshamn i Norvik. Beslutet har överklagats 
av Stockholms Hamnar i samarbete med 
Länsstyrelsen och Nynäshamns kommun. 

– Vi är förvånade över domstolens 
beslut, men vi kommer att intensifiera 
våra ansträngningar för att få hamnen på 
plats. En modern godshamn i Nynäshamn 
är nödvändig för att på lång sikt trygga 
effektiv och miljövänlig varuförsörjning 
i hela Stockholm-Mälardalsregionen. Så 
kommenterar Henrik Widerståhl, tf vd vid 
Stockholms Hamnar domen.

Stockholm Hamnar har överklagat domen.  
– Satsningen på Norra Djurgårdsstaden är 

en del av Stockholms stads Vision 2030 som 
syftar till att möta den befolkningsökning 
som såväl staden som regionen står inför, om 
20 år beräknas staden ha en miljon invånare 
och regionen 3,5 miljoner. I den nya stadsde-
len planeras för 10 000 nya bostäder och 30 
000 arbetsplaster. Norra Djurgårdsstaden är 
dessutom ett miljöprofilområde och ett av 16 
projekt i världen som Clinton Climate Positive 
Development Program stödjer, säger Stock-
holms stadsdirektör Irene Svenonius.

– Sjöfarten är oerhört viktig för Stockholms-
regionen och det är nödvändigt att staden och 

Det ingår i Stockholms Hamnars uppdrag 
att främja sjöfarten och säkra regionens 
varuförsörjning, på lång sikt. Utvecklingen 
mot större fartyg och ökade volymer 
förväntas fortsätta och därmed ökar också 
behovet av en modern hamn med kort 
inseglingssträcka och kapacitet att ta emot 
stora fartyg.

Stockholm-Mälardalen är en region där 
befolkningen ökar kraftigt. Fram till år 
2030 beräknas vi vara ytterligare en halv 
miljon invånare. Det är lika mycket som ett 
Göteborg. Stockholms Hamnar bygger den 
nya godshamnen i Nynäshamn för att säkra 
varuförsörjningen till och från regionen, 
idag och imorgon. 

hamnen har möjlighet att utvecklas sida vid 
sida som det är tänkt i Norra Djurgårdsstaden. 
För det gods som kommer till Stockholm sjövä-
gen och de över 12 miljoner passagerare som 
årligen spenderar över 5,5 miljarder kronor i 
Stockholm behövs en modern hamn. Den nya 
Värtapiren och utbyggnaden av Frihamnen 
lägger grunden för en ny levande stadsdel nära 
vattnet och för en mer miljövänlig utveckling 
av infrastrukturen än den nuvarande hamnen 
som byggdes 1870, säger Henrik Widerståhl, tf 
vd Stockholms Hamnar.

Satsning behövs för en miljövänlig utveckling 
av infrastrukturen i ett växande Stockholm
Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 
meddelade i februari sitt avslagsbeslut 
an gående det planerade bygget 
av Värtapiren. Domen hindrar 
utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden 
som en ny stadsdel med bostäder, 
handel och sjöfart. 

text: erik axelssOn

Stockholms Hamnar överklagar 
beslut om godshamn på Norvikudden

Området som diskuteras för eventuell hamn.

Värtahamnen idag.
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STUV
NINg
I april tar Logistikentreprenader AB över 
stuveriet. Ett steg i hamnens utveckling 
mot att bli en landlord där andra aktörer 
driver verksamheterna Privata stuverier 
är dock inget nytt. På 50-talet fanns ett 
stort antal privata stuverier och jobben 
ropades då ut i Gula Gången i Slussen.

text: tObias östberg 
foto: niklas björling
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– det är ett jäkligt roligt jobb. Vi är ett gäng kisar 
som går ut och gör jobb ihop. Det blir en väldigt speciell stämning 
när man svettats, fryst och slitit ihop, säger Peter Wester som har 
en paus i arbetet.

På förmiddagen har han varit med och ”knutit fast” Riga färjan, 
tagit hand om biltåget med Volvobilar på väg till Åbo och några 
andra mindre jobb. Det är fortfarande ett fysiskt krävande jobb, 
men mycket av muskelkraften har ersatts av dieselkraft under de 
år han jobbat i hamnen.

– Förut sa man att man skulle ha grova skor och oömma klä-
der när man jobbade här. Nu har man ett finger på tangentbordet 
och en hand på walkie-talkien, säger Peter och skrattar.

mycket har som sagt förändrats och i april får han dessutom 
en ny arbetsgivare när staden nu har sålt stuveriet till företaget 
Logistikentreprenader AB. Försäljningen kom inte som någon 
överraskning för Peter och hans cirka 50 kollegor i stuveriet.

– Nej, det här har varit på gång länge. Det började med att man 
bolagiserade stuveriet för några år sedan.

Peter tycks inte vara så orolig för sitt jobb. För honom handlar 
det istället om att hitta glädje och inspiration för att göra jobbet 
för en privat arbetsgivare.

– Jag har varit stolt över att jobba för staden, men nu måste jag 
hitta inspiration för att jobba för en privat kis och hans plånbok. 
Det spelar kanske ingen roll, men för mig är det skillnad. Man 
måste vara positiv och den nya ägaren verkar väldigt seriös. Jag 
hoppas han kan hitta fler öar i skärgården för oss.

Var det där sista stuverislang?
– Nej, det kom jag på nu, säger Peter och skrattar. Det jag menar 

är att jag hoppas att den nya arbetsgivaren kan hitta fler arbets-

Peter ”Raketen” Wester hade luffat runt i Amerika 
ett år och behövde ett påhugg några dagar när 
han kom hem. Han gick till hamnen och fick jobb 
i stuveriet. Nu har han jobbat i nästan 30 år i 
stuveriet och kan i maj hämta ut en guldklocka i 
Stadshuset för sina insatser för staden.

” jag har varit stolt över 
att jobba för staden.”
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uppgifter åt oss. Utvecklingen de senaste 
åren har gått mot mindre personal och 
färre arbetsuppgifter.

På VåningSPlanet under sitter Bo 
Araskog, vd för Stockholms Stuveri och 
Bemanning. Han är full av tillförsikt och 
är helt övertygad om att ägarbytet kommer 
att göra att stuveriet växer.

– Det är klart att det känns lite pirrigt 
också, men den nya ägaren är en entre-
prenör som tillför ett nytt affärstänkande 
till vår verksamhet. Dessutom gör försälj-
ningen att vi slipper kommunallagen som 
har hindrat oss. Nu kan vi gå ut och konkurrera om jobb på ett 
helt annat sätt än tidigare.

Samtidigt menar han att köparen har varit väldigt tydlig med 
att det är gänget på stuveriet som sitter på kompetensen.

– Självklart skapar en sån här förändring först en viss rädsla 
hos personalen, men jag tycker att de har tagit det här väldigt 
bra. Stuveriarbetare är stolta, och jag tycker att deras yrkesstolt-
het har ökat ytterligare under den här processen. De förstår att 
de sitter på en unik kompetens som köparen är helt beroende av. 
Det går verkligen inte att kasta in vem som helst på det här job-
bet. Det krävs kunnande och erfarenhet.

När vi träffas är det två månader kvar till Logistikentreprena-
der AB tar över, men redan nu ser han positiva signaler.

– Bara en sån sak som att vi lyckats förhandla oss till betydligt 
längre kontrakt med våra kunder än vad vi tidigare lyckats med 
är positivt. Det ger oss arbetsro och en bra och trygg grund att 
bygga vidare på.

Hur förändras er relation till Stockholms Hamnar nu när en privat 
ägare tar över?

– Den blir förstås mer affärsmässig, men vi har ju en bra kon-
takt och den kommer inte att förändras.

StockholmS hamnar är också nöjda med försäljningen.
– Bo Araskog och hans medarbetare har gjort ett fantastiskt 

jobb i stuveriet och vi har haft väldigt nöjda kunder, men vad 
är det som säger att ett kommunalt bolag är bäst på att driva ett 
stuveri? För oss är försäljningen ett naturligt steg i hamnens ut-

” det går verkligen inte att kasta in 
vem som helst på det här jobbet.”

Bo Araskog,  
vd för Stockholms 

Stuveri och 
 Bemanning
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det är en månad kVar till att Logistikentreprenader tar över 
stuveriet när vi får tag på företagets vd Lars-Göran Ahlberger. 
Han vill inte sticka ut hakan för mycket innan de tagit över verk-
samheten, men ser stora möjligheter.

– Vi ser goda möjligheter till synergier mellan stuveriet och 
vår övriga verksamhet. Tillsammans med Stockholms Hamnars 
medarbetare och erfarenhet av hamnlogistik har vi stora möjlig-
heter att utveckla bolaget med nya affärer. Hamnverksamheten 
är inne i en spännande tid och vi kommer att få se mer privati-
seringar. Det här är en utveckling vi vill vara med i och stuveriet 
blir för oss en viktig plattform.

Det finns de som menar att ni är modiga som ger er in i en bransch där 
ni inte har någon erfarenhet?

– Jo, men dels är vi väldigt bra på logistik och så köper vi också 
ett bolag med kompetent personal.

Han tycker också att han fått ett väldigt positivt bemötande av 
stuveriets kunder. 

T

Ea

m

via

OM
STUV 
NINg

SpäNNANde TId I HAMNeN
Det händer mycket i hamnarna och företaget Logistikentrepre-
nader som köpt stuveriet vill vara med i den utvecklingen. Det 
snabbt växande företaget inom bemannings- och entreprenad-
lösningar ser stora möjligheter till nya affärer nu när de tar över.

Lars-Göran 
Ahlberger, 

vd Logistik-
entreprenader

veckling mot att bli en landlord-organistation. Några fler försälj-
ningar är inte aktuella, säger Henrik Widerståhl, tillförordnad vd 
på Stockholms Hamnar.

Att driva hamn och stuveri är två verksamheter med helt 
olika tidsperspektiv menar han. Arbetet med hamnen är väldigt 
långsiktigt, medan arbetet på stuveriet ofta handlar om vad som 
händer idag.

– Nu får både vi och stuveriet chans att fokusera på våra res-
pektive kärnverksamheter, säger Henrik Widerståhl.

Det första steget i försäljningen togs  redan 2008 då stuveriet 
bolagiserades. Carl-Erik Aroseus är projektledare för försäljning-

Upp till bevis
Facket var emot en 
försäljning av stuveriet. 
De såg det som ett 
ideologiskt snarare än 
ekonomiskt grundat 
beslut. Björn A. Borg, 
förbundsordförande för 
hamnarbetarförbundet, tycker dock att den nya 
ägarens intentioner är goda och vill tro att det 
leder till att stuveriet växer.

–En försäljning av stuveriet innebär en uppdelning av hamnen 
och på så vis förlorar vi det helhetskoncept som vi kunnat erbjuda 
kunderna, säger Björn A. Borg, förbundsordförande för hamnarbe-
tarförbundet.

Men när nu beslutet är fattat och stuveriet sålt så vill han ändå tro 
att det här kan innebära något positivt för stuveriet.

– Den nya ägaren har goda intentioner, vi har haft en bra dialog 
och de vill att verksamheten expanderar och att vi får fler arbets-
uppgifter. Det är positivt då vi efter en längre period i stuveriet bara 
skurit ner och arbetsuppgifter tagit ifrån oss, säger Björn A. Borg.

Nu vill han se intentionerna övergå i handling och han ser stora 
möjligheter för stuveriet att ta på sig nya arbetsuppgifter.

– Det finns så mycket vi skulle kunna göra. Se bara på det enormt 
stora bygget av Norra Djurgårdsstaden. Där skulle vi gärna se att de 
lossade byggmaterialet här i hamnen.
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Björn A. Borg,
förbunds ordförande för 
hamnarbetarförbundet.

en på Stockholms Hamnar och har lagt ner mycket tid på den.
– För oss har det varit viktigt att hitta en lösning som är bra för 

medarbetarna på stuveriet, för våra kunder och för hamnen. 
Ett stort arbete för honom under den här processen har också 

varit att förankra och informera alla berörda.
– Det handlar om att bygga förtroende och att vara väldigt öp-

pen mot kunder, medarbetare och mot vår styrelse. Det är väl 
inte jag som ska bedöma hur vi lyckats med det, men det känns 
ändå som att vi lyckats bra, säger Carl-Erik Aroseus.

Reaktionerna från kunderna på försäljningen upplever Henrik 
Widerståhl från början som lite avvaktande.

– Men nu hör vi inget varken från kunder eller från stuveriet 
och det tycker jag är ett väldigt gott tecken, säger han.

Han tror precis som Bo Araskog att det här är bra för stuve-
riet och att det med en ny ägare kan växa. I grund och botten är 
dock försäljningen ett politiskt beslut, privata stuverier är inget 
nytt fenomen. 

” man måste vara positiv.”
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Radiohjälpen

ett Väl fungerande StuVeri är viktigt för Tallink Siljas 
verksamhet. Det är ofta bråttom när deras båtar ska lossas och 
lastas och det kräver duktig och erfaren personal för att det ska 
fungera.

– De flesta stuveriarbetarna har jobbat länge och kan våra far-
tyg, säger Tommy Lindroos, regionchef på Tallink Silja i Stock-
holm.

Försäljningen av stuveriet skapade därför en viss oro hos Tal-
link Silja. De blev lugna när de fick veta att personalen blir kvar 
och att den nya ägaren kommer att ha samma inriktning på 
verksamheten som tidigare. 

– Just nu känns det bra och vi har också tecknat ett flerårigt 
avtal med köparen, säger Tommy Lindroos. 

LUgNA 
I STORM

eN

Försäljningen av stuveriet skapade först oro hos Tallink 
Silja AB. De blev dock lugna när de fick klart för sig att 
stuveriets erfarna personal blir kvar. Ett bevis för det är 
att de nu tecknat ett flerårigt avtal med den nya ägaren.

Tommy Lindroos, regionchef på Tallink Silja i Stockholm.

På 50-talet fanns ett stort antal stuverier i 
Stockholm. Jobben ropades på den tiden ut i Gula 
gången i Slussen och på den tiden kunde periodvis 
1000 personer jobba med att lasta och lossa 
fartygen i Stockholm.

Först gick jobben till de ordinarie, men även extraper-
sonal eller ”radiohjälpen” som de ibland kallades kunde 
också få påhugg. På radion efter nyheterna kunde man 
få höra ”På grund av stor anhopning av fartyg i Stock-
holms hamn uppmanas arbetssökande infinna sig på 
hamnarbetskontoret i Gula gången kl 05.00 i morgon”. 
De som fick jobb i Gula gången fick också respengar 
så att de kunde ta sig till den hamn där fartyget låg. 
Pengar fick man sedan i ett kuvert i Gula gången.

Men utvecklingen från muskelkraft till mer diesel-
kraft tvingade stuverierna till investeringar i truckar 
och andra maskiner. Lönsamheten sjönk och stuverier 
slogs ihop. 1973 skapades Stockholms Sjöterminal 
där staden ägde 25 procent. Det blev början på en 
kommunalisering som var klar 1981 då alla stuveri- och 
frihamnarbetare överfördes till det nya Stockholms 
Hamngods AB med staden som majoritetsägare. 1990 
blev det sedan ett helkommunalt bolag. I april är den 
eran över då Logisktikentreprenader AB tar över.

VIA föR
djUp
NI
Ng

Dåtidens hamnarbetare på Slussen.
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buSSarna Slirar, tågen Vägrar och takskottarna har fullt 
upp på taken runt Länsstyrelsens kontor på Hantverkargatan i 
Stockholm. Luften är kall, men frågor som rör infrastruktur är 
hetare än Zlatan.

– Infrastruktur kan låta rätt tekniskt, men handlar i slutändan 
om hur vi tar oss till jobbet. Det väcker känslor inte bara när 
snön ligger djup, säger landshövdingen Per Unckel när vi träffas 
på hans rum.

Att planera framtidens infrastruktur i regionen ligger på hans 
bord och var en viktig orsak till att han tackade ja till jobbet som 
landshövding i Stockholm när han fick frågan.

– Det är en av regionens viktigaste frågor. Att få ägna mig åt 
den i en tid när gamla blockeringar var på väg att släppa gjorde att 
jag inte tvekade att ta jobbet. 

Han beskriver nya infrastruktursatsningar som livsviktiga för 
regionens framtid. Själv har han brister i infrastrukturen mellan 
USA och Tyskland att tacka för mycket.

– Min pappa kommer från Tyskland och jobbade en period i 
USA. När han skulle hem hittade han bara en båt till Göteborg 
och där blev han kvar. I Linköping träffade han sedan min mor. 
Man kan säga att jag blev svensk av en tillfällighet.

med en PaPPa från tySkland och själv uppvuxen i Fin-
spång är han på många sätt en ganska typisk Stockholmare i en 
stad där många har rötter på annat håll. Intresset för politik föd-
des tidigt och det förde honom också till Stockholm där han bott 
i ungefär 30 år.

Några drömmar om att gå till sjöss hade han inte som barn.
– Nej, det kan jag inte påstå. Inte ens för Stockholms Hamnars 

tidning, säger han och skrattar.
Han har seglat mycket i sitt liv och har varit med i sju Got-

Landshövding Per Unckel gillar både att snickra 
på fritidshuset och på infrastruktursatsningar. För ho-

nom är sjöfarten och Norviksudden viktiga pusselbi-
tar i arbetet för att skapa tillväxt i regionen. 

Privat har han dock dåliga båtförbindelser mellan 
USA och Tyskland att tacka för mycket.

text: tObias östberg 
foto: jOhannes janssOn, t. busch-christiansen 

Och nana reimers

VIA
pOR
TRäTT
eT PerUnckel

namn: Per Unckel

född: 1948 i Finspång.

karriÄr: 1976 kom han in 
i riksdagen för Moderata 
samlingspartiet. 1991 och 
1994 var han utbildnings- och 
forskningsminister i den 

borgerliga regeringen.  1998–2002 var han ordförande 
i konstitutionsutskottet. 2003–2006 arbetade han 
som generalsekreterare för Nordiska Ministerrådet i 
Köpenhamn. Landshövding i Stockholms län sedan 2007.

hObby: Tycker om att snickra, har bl a resulterat i ett 
fritidshus i skärgården som han delvis byggt själv.
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land Runt. Nu har han varken tid eller båt att segla, men till-
bringar en del tid i skärgården där han har ett hus som han delvis 
byggt själv.

– Jag tycker mycket om att snickra. Det är avkopplande och 
så olikt mitt jobb. När jag snickrar funderar jag på hur huset ska 
hålla istället för hur argumenten ska göra det.

Att bygga hus är en investering i framtiden – precis som byg-
gen av vägar, hamnar och järnväg.

Han har också varit med och tagit fram den plan för infra-
struktur som Länsstyrelsen gjort för perioden 2010 till 2021.

– Det är en satsning på 100 miljarder. De viktigaste pusselbi-
tarna här tycker jag är Citytunneln och Förbifart Stockholm. En 
satsning på järnväg för att tågen ska kunna köra igenom stan och 
en satsning på väg för att delvis leda trafiken runt den.

det PrataS mycket infraStruktur för tillfället, men 
många inom sjöfarten tycker att de glöms bort i den här debatten. 
Håller du med?

– Ja, så kan det nog vara. Det är väldigt olyckligt eftersom po-
tentialen inom sjöfarten är så stor. Jag är väldigt engagerad i Öst-
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ersjöregionen som är en av Europas mest framgångsrika regio-
ner. Har man det perspektivet så måste man vara både blind och 
döv för att inte inse behovet av en väl fungerande svensk sjöfart.

För honom är Norvik en väldigt viktig del i det.
– Visst, det går ett tag till med de hamnar vi har, men sedan slår 

vi i kapacitetstaket. Får vi inte Norvik så är det ett stort hinder 
för regionens utveckling. Så brutalt är det.

Han menar också att det faktum att Länsstyrelsen, som en 
statlig regional myndighet, nu tillsammans med en kommun 
och en hamn överklagat domen mot Norvik är ett bevis för hur 
viktig han tycker frågan är.

– Vi brukar inte göra så här, men Norvik är av så central bety-
delse att vi bestämt oss för att göra det. 

För honom är Nor-
vik också en viktig mil-
jöfråga och han tycker 
att man i domen haft 
ett alldeles för snävt 
perspektiv.

– Visst innebär ham-
nen ett ingrepp i natu-
ren, men miljövinsterna 
i ett större perspektiv 
är mycket större. Med 

Norvik kan vi ta in mycket gods via havet som nu kommer på vä-
gar. Det är stor skillnad att köra gods från Nynäshamn gentemot 
Göteborg. 

Per Unckel har kvar sitt förordnande som landshövding till 
2013 och det är mycket han vill hinna.

– Innan jag slutar vill jag att Norviksfrågan är löst, att de stora 
infrastruktursatsningarna börjar bli klara…

Han forstätter att räkna upp projekt som han brinner för. Det 
verkar inte bli tid att segla de kommande åren heller. 

– Innan jag slutar vill jag att Norviksfrågan är löst, säger Per Unckel.

Helena E. Källgren
journalist Stockholm

– Bo på båt? Ja, varför inte. Jag 
gillar att vara omgiven av vatten 
och är barnsligt förtjust i allt som 
flyter. Samtidigt är jag lite feg för 
öppet hav. Att bo på en båt som är 

förtöjd i en hamn vore nog perfekt.

Stefan Bothén
Mackelbot datasupport, Stockholm

– Ja, jag skulle gärna prova på 
att bo i en båt vid Stockholms kajer, 
centralt och med frihetskänsla. 
Jag har varit på middag hos en man 
som bodde på en stor isbrytare vid 

Djurgården. Fantastisk och annorlunda miljö med 
frihetskänslan att kunna ge sig iväg närsomhelst.

Stellan Stål
formgivare, Uppsala.

– Ja, det skulle jag kunna tänka 
mig om den låg schysst. I Stock-
holm skulle det vara trevligt att 
bo vid Nybroviken eller vid Gamla 
Stan. Vid Fyrisån i Uppsala vet jag 

att det ligger några husbåtar. 

Joakim Stavegren
säljare, Egen el

– Ja, varför inte. Det skulle 
kunna vara härligt och jag har tänkt 
tanken när jag sett mysiga husbå-
tar, men aldrig på allvar funderat på 
att köpa en. Helst skulle man ha en 

som man kan tuffa ut med. Det som bär emot är väl 
att behöva ta upp den på land för att renovera.

Skulle du kunna tänka 
dig att bo på båt?

VIA
eNKäT
eN

” får vi inte norvik är 
det ett stort hinder för 
regionens utveckling.”

www.stockholmshamnar.se
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Vad händer 
efter COP-15?
Få har undgått debatten om klimatföränd-
ringar under de senaste åren. FN:s klimat-
panel IPCC har under åren kommit med den 
mer illavarslande rapporten efter den andra, 
med stark uppbackning från media. 

text: erik anderssOn

I Köpenhamn skulle världens ledare i december sluta ett 
globalt utsläppsavtal för att begränsa medeltempera-
turökningen till maximalt två grader.

Trots massiva PR- och lobbyinsatser i samband med 
Köpenhamnsmötet blev det inget bindande klimatavtal. 
Det uteblivna avtalet beror på en mängd olika faktorer, 
såsom Kinas ekonomiska expansionsplaner och en 

ett stort antal myndighetsutredningar. För en tid sedan 
var det Gotlandstrafiken som stod i fokus. På grund 
av bland annat klimatskäl skulle färjorna från Visby 
endast trafikera en fastlandshamn och farten skulle 
sänkas markant för att minska trafikens miljö- och 
klimatpåverkan. Efter ett förståeligt ramaskri i ett 
uppskruvat tonläge från gotlänningarna verkar Rikstra-
fikens förslag fått stryka på foten och gotlänningarna 
får även i fortsättningen ha två fastlandsalternativ som 
ska trafikeras med snabbfärjor. 

Hur klimatdebatten kommer att föras i framtiden 
återstår att se. Vad vi däremot med säkerhet kan 
konstatera är att FN:s klimatpanel kommer att utsät-
tas för noggranna granskningar inför nästa stora 
klimatmöte i Mexiko i slutet av 2010. 

Fortsatt föredöme
Förhoppningsvis kan den senaste tidens ifrågasättande 
och kritik leda till att fler lyfter blicken och fokuserar 
på de miljöproblem och utmaningar som hamnat i 
skymundan på grund av den mediala uppmärksamheten 
kring just klimatet. Stockholms Hamnar är ett föredöme 
när det gäller aktivt miljöarbete och det finns inga skäl 
att minska ambitionerna när det gäller utsläppsredu-
cering, energieffektivisering och arbetet för en renare 
sjöfart. Dessa frågor är avgörande för såväl framtidens 
transportsystem som Östersjöns framtid.  

vikande hemmaopinion för Obama. En annan viktig hän-
delse är den mediala uppmärksamheten kring vad som 
kommit att kallas för ”Climategate” och som inträffade 
veckorna innan konferensen i Köpenhamn. 

I korthet handlar den om tusentals mejl mellan 
världens ledande klimatforskare vid klimatforsknings-
institutet CRU som läckte ut och hamnade på en rysk 
server. När materialet granskats blev det uppenbart 
att viktiga uppgifter ignorerats och temperaturkurvor 
manipulerats för att till exempel ”dölja den senaste 
temperaturnedgången”. 

Vetenskaplig turbulens
Att påstå att Climategate omöjliggjorde ett bindande 
klimatavtal är troligen att förstora vikten av händelsen. 
Däremot ledde avslöjandet till konsekvenser för det som 
i media tidigare beskrivits som vetenskaplig konsensus. 
IPCC:s rapporter har nu blivit föremål för fler kritiska 
ögon än tidigare. I skrivande stund har exempelvis kriti-
ken mot påståendet om smältande glaciärer i Himalaya, 
som av IPCC:s ordförande avfärdades som ”voodoo-ve-
tenskap”, lett till att avsnittet ska strykas ur rapporten. 
IPCC:s påstående att antalet stormar ökar med en tempe-
raturökning har också fått stryka på foten då de senaste 
forskarrönen visar att sambandet inte existerar. 

På hemmaplan har klimatdebatten lett fram till en 
mängd olika politiska beslut och utgjort underlag för 

Karl Lagerlöf 
anställs i Stockholms Hamnar 
Karl Lagerlöf har arbetat som projektledare 
för Värtaprojektet sedan 2007, som konsult 
anställd på WSP Management. Från och med 
den 1 mars är han anställd i Stockholms Hamnar 
istället, med samma arbetsuppgifter och roll 
som tidigare. 

Ingrid Hansson 
ny vikarie för Ann Sofie Bäck
PR-ansvarig Katinka Öberg, som varit vikarie för 
Ann Sofie Bäck, gick på föräldraledighet i början 
av mars. Istället börjar Ingrid Hansson som ny 
PR-ansvarig. Hon kommer att arbeta fram till 
januari 2011 då Ann Sofie väntas tillbaka. 

Förstärkning på miljösidan 
Den 11 januari fick Stockholms Hamnar förstärk-
ning inom miljöområdet. Ulrika Persson är inhyrd 
konsult från Sweco och kommer att hjälpa Stock-
holms Hamnar med löpande miljöfrågor. Ulrika har 
erfarenhet från miljöförvaltningen i Stockholm 
och har även arbetat som miljöinspektör hos 
några andra kommuner.

Frida slutar och Emelie börjar 
Frida slutar och Emelie börjar på Intern Service 
Frida Schillberg slutade i receptionen för att satsa 
på studier efter 9 månader i Stockholms Hamnar. 
Emelie Norlén, som även hon kommer från Uniflex, 
ersätter Frida. Emelie började i december för 
upplärning i reception och kontorsservice.

på gåNg I HAMNHUSeT

Erik Andersson arbetar med 
omvärldsbevakning och Public Affairs.
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ROddARMAdAMMeRNA – STARKA KVINNOR

Teckning av Fritz von Dardel,  
”Roddarmadammerna rusta sig till krig 
mot vefbåtarne” ur Illustr Tidning.
Bild från Spårvagnsmuseet.  
Bild nr: 1-1647. År: 1850

Rodderskorna, som ofta har kallats 
roddarmadammer, är ett mytomspun-
net inslag i Stockholms historia. De 
sägs ofta ha uppträtt otrevligt mot 
kunderna, slagits inbördes och hetsat 
mot de betydligt trevligare dalkullorna. 
Det finns dock föga stöd för dessa 
myter i källmaterialet. 
Sant är att från och med 1600-talet så svarade rod-
derskor för kollektivtrafiken till sjöss i Stockholm. 
Det var kvinnor som ägde och rodde båtarna, ofta 
fattiga arbetarhustrur och änkor som fått tillstånd 
för denna verksamhet av sociala skäl. Det fanns inga 
formella bestämmelser om att roddaryrket skulle 
vara förbehållet kvinnor. 

Ursprungligen bestod roddtrafiken av passrodd, 
alltså att roddbåtarna låg vid bestämda bryggor 
och rodde dit kunderna ville. Verksamheten var 
hårt reglerad vad gällde antal båtar, bryggor, taxor 
och tider. 

Det handlade inte enbart om lokaltrafik. Det 
fanns fastställda taxor för turer till exempelvis 
Arboga, Landsort och Kapellskär.  

Nytt trafisklag
På 1820-talet dök ett nytt inslag upp i Stockholms 
lokaltrafik, dels kullbåtar i form av lätta snipor, dels 
vevslupar, alltså snabba båtar med handdrivna sko-
velhjul. Dessa båtar ägdes av bättre bemedlade män 
i Stockholm och roddes av dalkullor. Kullorna stod 
för expansionen av roddtrafiken i mitten av 1800-talet 
medan rodderskornas transportarbete var konstant. 

När ångsluparna sedan kom var det kullorna 
som snabbast slogs ut, men även rodderskorna 
minskade i antal. Roddtrafiken var i huvudsak borta 
omkring 1880. Sista roddtrafiken gick på Barnhusvi-
ken tills S:t Eriks bron öppnade 1906. 

Varför uppstod då myterna 
om rodderskorna?
Sannolikt för att rodderskorna var fattiga kvinnor 
i fysiskt krävande arbeten i en utpräglat manlig 
miljö. Timmermännen och andra män i hamnen 
ansåg att rodderskorna trängde sig in på deras 
territorium.

Kunderna ur de finare kretsarna, som skrev om 
rodderskorna, var också ovana att sitta samman med 
kvinnor i hårt fysiskt arbete. 
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