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VATTENÅTERVINNING I HAMN
EKOCYKLAR PÅ KAJEN
STÖRRE HAMNKAPACITET

KRYSSNINGSTIDER
BESÖKARE TAR BÅTEN SOM ALDRIG FÖRR

3 JUST NU
Hållbara transporter är en självklar del av
Värtaprojektet.

DET ÄR NU DET BÖRJAR

4 TRADEN
”Vatten-Mats” Andersson tömmer
kryssningsfartyg på avloppsvatten.

Plötsligt är den här. Den efterlängtade sommaren. Med
den kommer vår högsäsong när Stockholms kajer sjuder av liv
och Stockholms Hamnar går för högtryck. Nu samsas kryssnings- och containertrafik samtidigt som ordinarie färje- och
skärgårdstrafik också lägger in en extra växel.
Köerna växer utanför Stockholms turistattraktioner, man hör
språk från världens alla hörn och vackra fartyg i olika storlekar
förgyller Stockholmssiluetten.
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6 NOTISER
Efterfrågan på lastkapacitet i Stockholms
hamn ökar.

7 TEMA: KRYSSNINGSTIDER

Men hur mycket vi än älskar vår verksamhet så finns det
utmaningar som vi ska jobba vidare med. Miljöfrågorna är och
har historiskt sett varit mycket aktuella hos oss. Vår verksamhet
pågår mitt i det vackra Stockholm och mitt i den känsliga Östersjön. Därför jobbar vi både med investeringar i hamninfrastukturen som gör sjöfarten än mer miljövänlig, men också med incitament för att rederierna ska minska miljöbelastningen ytterligare.

VIA träffar både nygifta spanjorer och
skärgårdsfrälsta tyskar som kryssat hit.

12 PORTRÄTTET: KARIN WANNGÅRD

Fartygens avloppsvatten är en fråga som varit i medialt
fokus på senare tid. Vi ska då komma ihåg att sju av tio kryssningsfartyg lämnar sitt svart- och gråvatten hos oss och vad gäller färjorna lämnar 98 procent sitt avloppsvatten i hamn, de flesta
sedan 90-talet. Nu är den viktiga uppgiften att ta in resten.
Vår absoluta tro är att inte bara miljöfrågan, utan även ett bredare hållbarhetsarbete är en viktig framgångsfaktor. Vi arbetar
med den ekonomiska-, sociala och ekologiska hållbarhetsdimensionen. Vi gör det för att vi vill ligga i framkant, för att vi
har påverkan och för att vi kan vara med att göra skillnad.

Finansborgarrådet Karin Wanngård (s) vill
att stadens vatten ska användas.

15 VIA: FRAMTIDSBYGGEN

Byggstart av nytt kryssningsläge i Frihamn
en.

15 HAMNARNAS HISTORIA

Dagen då Kapellskär blev en färjehamn.

Johan Castwall,
vd Stockholms Hamnar
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Följ oss på Twitter, Facebook,
Instagram och Linkedin!
Stockholms Hamnar finns på Twitter, Facebook, Instagram
och Linkedin. Följ oss där så får du senaste nytt direkt i din mobil.
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utkommer med fyra nummer per år.
Gratis prenumeration kan beställas via
info@stockholmshamnar.se.

Redaktion: Ingrid Hansson och Dan Håfström
Grafisk form: Tobias Berving
Layout och produktion: ETC Kommunikation
Tryck: Ineko 2015

Ansvarig utgivare: Johan Castwall
Omslagsbild: Niklas Björling
Mer info: www.stockholmshamnar.se

FOTO: NIKL AS BJÖRLING

VÄRTAHAMNEN
2015-05-05
KL 14.43

GRÖN FÄRD

En av Värtaprojektets medarbetare i full färd på en äkta
Stockholms Hamnar-cykel. Hållbara transporter är en självklar
del av projektets starka fokus på miljö och hållbarhet som bland
mycket annat även innebär en stor satsning på förnybar el,
solceller och LED-belysning i den nya Värtahamnen. Den färdiga
hamnanläggningen och den nya Värtaterminalen kommer att
erbjuda goda förutsättningar för gröna transporter och resor, till
exempel med fartyg, cykel, elfordon och kollektivtrafik.
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BLAND SLANGAR
OCH KOPPLINGAR
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Det är ingen slump att han kallas för
Vatten-Mats. Hans arbetsverktyg är
slangar, munstycken och flödesmätare
och under en arbetsdag tömmer
Mats Andersson kryssningsfartyg på
tusentals liter avloppsvatten – så kallat
svart- och gråvatten. Men jobbet är mer
än att stå på kajen och hålla reda på
vattentryck, det gäller att ha god hand med
människorna ombord också.
TEXT: DAN HÅFSTRÖM · FOTO: NIKLAS BJÖRLING

06.30

Mats Andersson tar en fika i Masthamnen
vid Stadsgården. Sjön ligger blå och blank
utanför och det är en sådan där vårsolig
Stockholmsmorgon som kan få vem som
helst att brista ut i lyriska improvisationer
om Nordens Venedig. Mats nöjer sig med
konstaterandet att ”det här är så fint att man
skulle vilja uppleva det på semestern”.

07.00
Det är trekvart kvar tills Mats ska ta emot
sitt första kryssningsfartyg för säsongen.
Det blir en mjukstart i form av ett mindre
fartyg (bara 199,5 meter långt) som Mats tagit emot flera gånger tidigare. Mats beger sig
ut på kajen tillsammans med kollegan Sören
för att kolla att allt är i sin ordning vid pumpstationerna.

07.40
Saga Sapphire närmar sig kaj och Mats förbereder sig på att ta emot trossarna vid aktern. Besättningsmannen ombord imponerar med att på lassomanér svänga en tunn
lina över huvudet för att sedan kasta över
den till kajen. Mats använder linan för att få
upp den decimetertjocka trossen på kajen.

07.55
Mats ”Vatten-Mats” Andersson.

Mats har etablerat kontakt med besättningsmännen som har hand om vattendetaljen
ombord och hämtar ett munstycke från sin

Mats har ett stort lager av olika kopplingar för
olika länders standarder.
specialinredda vatten-minibuss för att kunna ansluta till båtens system. För att kunna
mäta hur mycket färskvatten Saga Sapphire
klunkar i sig installerar Mats en flödesmätare mellan fartygets slang och kajens pumpstation. Stockholms Hamnar betalar Stockholm Vatten för vattenåtgången och tar i sin
tur betalt av rederiet.

08.05
Kopplingen är klar och färskvatten pumpas
in i fartyget.

08.20
Nu blev det lite bråttom. 317 meter långa jätten Celebrity Silhouette är på sitt allra första
Stockholmsbesök och är strax framme vid
Frihamnen. I minibussen på väg till Frihamnen berättar Mats om hur det var att jobba
när han började på Stockholms Hamnar 1988.
– Då fanns det betydligt fler kajer och
den dominerande trafiken var lastfartyg.
Det fanns kaffebåtar och saltbåtar. Nu är
det kryssningsfartygen som regerar. Och i

Mats kollar att anslutningen av färskvatten sitter som den ska.
dag krävs tillstånd för att komma innanför
staketen. Då kunde vem som helst traska
rakt fram till alla fartyg. Ofta blev det kaos
när olika försäljare nästan slogs om de bästa
platserna.

tunga luckan som täcker kajens avloppsanslutning. Efter en kort dialog om munstycken hämtar Mats två av amerikansk typ och
hivar sedan över ena änden av sin röda avloppslang till besättningsmännen.

08.45

09.45

När Mats kommer fram till Frihamnen har
Celebrity Silhouette cirka 50 meter kvar till
kaj. Första gången ett kryssningsfartyg anlöper Stockholm bjuder traditionen att en orkester ska vara på plats. Så även denna gång.
Bredvid ingången till terminalbyggnaden har
det rutinerade brassbandet Stockholms fröjder tagit plats och kapellmästaren Kaj Landqvist drar igång Stockholm i mitt hjärta.

Tömningen av avloppsvatten är i gång och
Mats beger sig mot främre delen av skeppet
där färskvattensystemet finns. Han erbju-

09.15
Mats står vid den dörr på fartyget som han
tror är ingången till båtens vattensystem.
Men tiden går och ingen öppnar vilket Mats
tycker är konstigt.
– Vi kan max tömma 300 kubikmeter i
timmen så om de vill bli av med 1000 kubikmeter är det lika bra att köra igång. Fartyget
ska ju iväg igen i eftermiddag.

09.30
Luckan öppnas och två besättningsmän tittar ut från den gigantiska vita fartygsväggen. Mats tar ett järnspett för att få bort den

takt med dem som jobbar på fartygen, då
blir det mycket lättare att lösa eventuella
problem som uppstår, säger Mats.

10.30
Mats fyller i några papper om mätarställningar. Det har gått fyra timmar sen fikat i
Masthamnen och under de senaste tre har
han i stort sett sprungit fram och tillbaka
med olika verktyg och slangar hela tiden.

”Man tjänar på att försöka få en bra kontakt med
de som jobbar på fartygen.”
der besättningsmännen att låna hans blåa
slangar men fartygets grekiske miljökapten
Thomas Vatianos avböjer eftersom fartygets
miljöpolicy kräver att man alltid ska använda sina egna slangar.

10.00
En besättningsman meddelar att det läcker
från avloppsslangen! När Mats kommer dit
ser han att det visserligen droppar, men väldigt lite och i långsam takt. Han resonerar
lugnt med miljökaptenen och besättningen
löser problemet genom att sätta en hink under den minimala läckan.
– Man tjänar på att försöka få en bra kon-

– I dag var det ändå ganska lugnt. Men
ibland blir det väldigt stressigt när flera fartyg är inne samtidigt och olika fartygsagenter och kaptener ringer och kräver att jag
ska prioritera just dem. Fast det finns väl en
tjusning med att vara i hetluften också, annars hade väl inte hållit på i snart 30 år.

Fakta avloppsvatten

70 procent av de internationella kryssnings
fartygen lämnar sitt avloppsvatten i Stockholms
hamnar. När det gäller färjetrafiken till Finland,
Ryssland, Polen och Baltikum så tömmer 98
procent av fartygen sitt avloppsvatten i hamn.
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En halv miljon
kryssningsresenärer väntas
Kryssningssäsongen startade den 30 april
när Costa Pacifica anlöpte Stadsgården. I år
beräknas 254 fartyg med rekordmånga passagerare besöka Stockholms Hamnar. Bland
höjdpunkterna noteras fartyget Disney Magic
som kommer till Stockholm tre gånger och
rederiet Viking Ocean Cruises som kommer
för första gången med fartyget Viking star.

Hamnens dag i Kapellskär
blev en fest
~
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Stort tryck i Stockholms Hamnar
För att tillmötesgå kundernas ökande
efterfrågan på lastkapacitet till och från
den växande Stockholmsregionen sätter
Polferries in ett större fartyg i trafiken
mellan Nynäshamn och Gdansk.
Även Stena Lines godsmängder mellan Nynäshamn och Ventspils/Liepãja
fortsätter att växa kraftigt. Den ökade
efterfrågan gör att Stena Line utökar sin
trafik med ytterligare ett anlöp i veckan

Tjuvkika på nya
hamnarna i 3D
Den 5-8 maj fanns Stockholms
Hamnar på plats i München på den
världsledande Transport Logistikmässan. Där kunde man i 3D uppleva
hur vi utvecklar våra tre hamnar. Vill du
se? Ladda ner appen, PORTSin3D, från
App Store eller Google Play och håll
mobilkameran mot bilden här bredvid.

och större lastkapacitet. FinnLink utökar också trafiken i Stockholms Hamnar
under sommaren. Det är i Kapellskärs
hamn som anlöpen ökar från 14 till 19
anlöp per vecka.
– Vi är mycket glada för rederiernas
kraftfulla satsningar och ökande godsvolymer i Stockholms Hamnar, säger
Dick Lagerberg, ansvarig för frakt på
Stockholms Hamnar.

Lördagen den 9 maj lockades runt 800 besökare till Kapellskärs hamn där det bjöds
på musik, våfflor, guidade turer och många
andra aktiviteter i det soliga vädret.

FOTO: NIKL AS BJÖRLING
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MITT I KRYSS
I ett jämnt flöde lämnar de förväntansfulla
passagerarna kryssningsfartyget. Nu har de sju
timmar på sig att göra staden. Vart ska de ta vägen?
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ETT SKEPP KOMME
Större fartyg med mer blandad
publik som spenderar mer pengar
och sover fler nätter på hotell. I år
väntas kryssningstrafiken slå nya
rekord i Stockholm. VIA var med
när passagerarna från årets första
kryssningsfartyg Costa Pacifica
kom till huvudstaden.
TEXT: DAN HÅFSTRÖM · FOTO: NIKLAS BJÖRLING

Det är fem dagar sedan Laura Casas och Rafa Esteve gifte
sig hemma i Valencia. Nu står de i Stadsgårdskajens lilla souvenirbod och kollar på kylskåpsmagnetet. Klockan är strax efter
åtta på morgonen och de har just gått av den 290 meter långa och
36 meter breda Costa Pacifica. Det italienska fartygets ankomst
är startskottet för årets kryssningssäsong i Stockholm och den
förväntan som alldeles nyss låg tät i morgonluften har omvandlats till sprudlande energi kryddad med en liten aning kaos. Passagerarna som strömmar ut ur fartyget möts av glada guiderop på
italienska, tyska och spanska. Många passagerare har redan bokat
in sig på någon av de väntande bussarna medan andra blir stående
till synes undrande vad de ska ta sig för under sina dryga sju timmar i staden. Medarbetarna på Stockholm Visitors Board finns
på plats med eget informationscenter och hjälper vilsna och nyfikna med tips om museer, sevärdheter och kommunikationer.
Valenciaparet Laura och Rafa kollar lugnt vidare bland souvenir
erna i väntan på sin förbeställda taxi.
– Vi ska åka och titta på Drottningsholms slott. Sen vet jag
inte om vi hinner så mycket mer. Halv fem måste vi vara tillbaka
på båten, säger Rafa.
Familjen Girard från Orleans i centrala Frankrike tillhör den modiga skara som nobbar bussar och taxi för att ta sig in
till stan för egen maskin. Det är deras första besök i Stockholm

Kryssningen på Östersjön är Laura
Casas och Rafa Esteves bröllopsresa.

MER LASTAT
och det primära målet är att hitta något lunchställe i Gamla stan.
Mamma Delphine berättar att hon och maken Etienne brukar ta
med tonårsbarnen Victor och Marie på kryssning ibland.
– Det som är roligt är alla aktiviteter och tävlingar ombord.
Barnen gillar det verkligen, säger Delphine.
Varken familjen Girard eller nygifta Laura och Rafa har några
större likheter med den traditionella bilden av kryssningsresenären som en däst dollarmiljonär i pensionsåldern. Faktum är
att medelåldern på de europeiska passagerarna som dominerar
kryssningsmarknaden i Stockholm numera är 40 år. Enligt Henrik Ahlqvist, kryssningsansvarig på Stockholms Hamnar, har
passagerarna blivit betydligt mer blandade i fråga om ålder och
tjocklek på plånboken jämfört med för 20 år sedan. Orsaken står
att finna i priserna.
– Biljettpriserna har i stort sett legat stilla sedan 1985. Det har
helt enkelt blivit ekonomiskt möjligt för en vanlig barnfamilj att
åka på kryssning, säger Henrik Ahlqvist.
När rederierna på grund av trender och konjunkturer tvingats
sänka biljettpriserna har de satsat på att få in fler passagerare på
varje kryssning. Och för att klara av det så behövs ännu mäktigare fartyg.
– Enligt bokningsplanen kommer vi att få något färre anlöp av
kryssningsfartyg i år jämfört med i fjol. Men trots det kommer
det totala antalet passagerare att öka och antagligen slå rekord.

Sepp och Petra Winkler från Leipzig
hamnade på kungligt firande vid slottet.

9

Ekvationen går ihop eftersom man bygger större och större fartyg hela tiden, säger Henrik Ahlqvist.

De största kryssningsfartygen är cirka 330 meter långa
och lägger till i Nynäshamn. Men med Britannia som anlöpte
Stadsgården den 5 juni var det första gången som ett fartyg i den
storleken kom till Stockholm.
– Även om Nynäshamn är ett mycket bra alternativ för de
stora kryssningsfartygen, så är det till Stockholm passagerarna
vill, säger Henrik Ahlqvist.

”Biljettpriserna har i stort sett
legat stilla sedan 1985.”
I samband med de 254 anlöp som kryssningsfartygen gör säsongen 2015 väntas över 500 000 kryssningsresenärer gå i land
och spendera över en halv miljard kronor på stadens restauranger, sevärdheter och hotell.
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För butiksägaren Ulf Westman är
kryssningsresenärerna livsviktiga.
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Något som särskilt gynnar turistnäringen är att antalet turn
arounds i Stockholm ökar från 42 i fjol till 51 i år. En turnaround
innebär att fartyget inleder och avslutar sin kryssning i Stockholm vilket betyder att passagerarna är i staden längre tid och i
många fall spenderar en eller flera nätter på hotell. Henrik Ahlqvist förklarar framgångarna med att Östersjön erbjuder stor omväxling och att de olika destinationerna har ett gott samarbete.
– Vi vet att kryssningspassagerarna ser väldigt positivt på vår
region. Det är lätt för rederierna att sälja biljetter till Östersjökryssningar och vi får bra betyg i passagernas utvärderingar. Rutten erbjuder resenärerna att vakna upp i en ny spännande huvudeller storstad varje morgon. För många är det väldigt exotiskt,
säger Henrik Ahlqvist.

Ett par timmar efter ankomsten till Stadsgårdskajen
har en betydande del av Costa Pacificas passagerare hittat till
Gamla stan. Överallt ser man människor med Costa-klistermärket på jackan och guider som bär blåvita Costa-skyltar. I närheten av slottet får Petra och Sepp Winkler från Leipzig en glad
överraskning.
– Är det kungens födelsedag i dag? Kommer han hit om en
stund? Det visste vi inte! utbrister Petra.
Maken Sepp är entusiastisk men lite trött. I motsats till Petra

var han uppe tidigt för att avnjuta skärgården i gryningsljus. Han
visar en bild i mobilen som han tog när solens första strålar träffade fartyget.
– Kolla, jag fick med fartygets skugga i molnet!

I Ulf Westmans souvenirbutik på Västerlånggatan sköljer våg efter våg av Costapassagerare in genom dörren. I 17 år har
han haft butiken. I början sålde han möbler och design men numera dominerar souvenirerna utbudet. Kryssningsresenärerna
är livsviktiga.
– Så här är det varje år. Januari, februari och mars är rätt dåliga.
Sen kommer första fartyget och då vänder allt. Kryssningsfolket
är väldigt bra kunder. De knusslar sällan om priset och många,
särskilt sydeuropéer, är angelägna om att köpa någon liten grej
till varenda familjemedlem därhemma, så det blir goda affärer,
säger Ulf Westman.
Costaresenären Chantal Andry med maken Gerard i släptåg
väger en dalahäst i handen. Tidigare sålde Ulf Westman äkta dalahästar men startade egen tillverkning i Kina eftersom kunderna tyckte de svenska var för dyra. Chantal slår till och Ulf slår in
och önskar henne trevlig fortsättning på kryssningen. När hon
lämnat butiken nickar han och konstaterar lugnt:
– Nu har det dragit igång.

Med passion för mäktiga fartyg
Kryssningsfartyg fascinerar. VIA frågade
sjöfartsbloggaren Kim Viktor om hans intresse
för de flytande jättehotellen.
Hur blev du intresserad av kryssningsfartyg?
– När jag var tio år så åkte jag med familjen på Silja Line.
Några år senare fick jag en systemkamera och bestämde mig
för att börja ta egna bilder på kryssningsfartyg. På högstadiet gjorde jag prao med ”Vatten-Mats” på Stockholms
Hamnar som tömmer kryssningsfartygen på avloppsvatten.
På den vägen är det.

Varför gillar du kryssningsfartyg?
– De ser väldigt mäktiga ut i skärgården eftersom de är
högre och större än många av öarna som ligger runt omkring.
Och så gillar jag att resa med kryssningsfartyg också.
Hur väljer du ut vilka fartyg du ska fotografera?
– Inför varje sommar går jag igenom Stockholms Hamnars
fartygslista och tar ut största, nyaste och mest speciella
fartygen. I sommar tycker jag att helt splitternya Viking Star är
det häftigaste fartyget som kommer. Hon är ett lite mindre men
mycket stilrent fartyg med väldigt fina linjer och inte så mycket
överbyggnad ovanför bryggan.
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Via Stockholms Hamnars app
CruiseSthlm får du information om
alla kryssningsfartyg som kommer till
Stockholm och Nynäshamn. De flesta
av fartygen finns även med i bild.

Kim Viktor
Ålder:
20 år
Gör:
Studerar till civilingenjör på KTH i Stockholm
Bor:
Skärholmen
Intressen: 	Kryssningsfartyg och
fotografi, driver bloggen
sjofartsbloggarna.com där
han publicerar sina egna
bilder och texter.

Kim Viktor ombord på kryssningsfartyget Carnival Legend
på väg mot Cozumel i Mexiko.

Vilka platser är bra att fotografera från?
– Nyckelvikens naturreservat i Nacka är bra för där
kommer man upp en bit om man står uppe på klipporna.
Klippudden på Lidingö är också fint. Om fartyget anlöper
Frihamnen så kan man få fina bilder från Kaknästornet.
Har du någon drömkryssning som du vill göra själv?
– I sommar har jag fått med mig familjen på att åka
från Vancouver till Alaska med ett fartyg som heter
Oosterdam. Det ska bli oerhört spännande att få uppleva
fjordarna och glaciärerna däruppe.

Avloppsvattnet
– viktigt i
Stockholms
Hamnar
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Stockholms hamn är en de främsta miljöhamnarna i världen. Här
finns möjlighet att ta hand om i
stort sett allt avfall. Vi anpassar
alla våra hamnanläggningar för
att kunna ta emot rederiernas
avfall och avloppsvatten.

70 procent av kryssningsfartygen
lämnar avloppsvattnet i Stockholms Hamnar
De kryssningsfartyg som anlöper våra hamnar kan
kostnadsfritt lämna avloppsvatten vid samtliga kryssningslägen och tömning ingår i hamnavgiften. Fartygen har också möjlighet att lämna avloppsvatten via
tankbil, ponton och båt i Stockholm. Vi för diskussioner
med rederier om miljö och hållbarhet och under kryssningssäsongen
2014 lämnade
cirka 70 procent
av fartygen sitt
avloppsvatten
i Stockholms
hamnar. Av de
fartyg som inte
lämnar avloppsvatten i hamn
har många i stället avancerade
reningsverk ombord. Tyvärr förekommer det fortfarande att främst äldre fartyg tömmer orenat avloppsvatten till havs. Men fastställda regelverk beskriver hur
avloppsvattnen ska spädas och spridas och även hur
långt ut till havs det får spridas.

”70 procent av
kryssningsfartygen
lämnar avlopps
vattnet i hamn.”

Färjorna har tagit sitt ansvar sen 1990-talet
Den största delen av passagerartrafiken till våra hamnar är den reguljära färjetrafiken som går året runt till
Finland, Ryssland, Polen och Baltikum.
Varje år reser 11 miljoner passagerare med färjor via
Stockholms Hamnar. 98 procent av det avloppsvatten
som de producerar tas omhand i land och har så gjorts
sen 1990-talet.
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Karin
Wanngård
SKAPAR PLATS FÖR FLER FARTYG
Stockholms nya finansborgarråd Karin
Wanngård har ett utpräglat intresse för
sjöfart och hamnfrågor. I framtiden hoppas
hon att ännu fler kryssningsfartyg ska kunna
lägga till i stadsnära miljö.
– Jag ser det som en utmaning att lyckas
ta emot alla dem som vill besöka Stockholm
sjövägen, säger Karin Wanngård.
TEXT: DAN HÅFSTRÖM · FOTO: ANNETTE NANTELL/TT

Efter den knappa vinsten över alliansen i valet 2014
är Karin Wanngård finansborgarråd och därmed Stockholms
mäktigaste politiker. Från tjänsterummet i Stadshuset har hon
utsikt över Riddarfjärden.
– Jag njuter verkligen av närheten till vattnet. Vatten är också
en av de viktigaste och starkaste delarna av Stockholms varumärke. Vårt vatten är rent och gott att dricka och det är fantastiskt att
ge sig ut med båt eller att sitta på någon kaj och insupa närheten
av vattnet, säger Karin Wanngård.
Du är uppväxt på Ekerö. Fick du med dig ett intresse för sjöfart
hemifrån?
– Ja, verkligen. Vi bodde nära vattnet och hade alltid båt, mest
motorbåtar, och jag fick med mig en väldigt positiv känsla för att
ta sig fram sjövägen. Vi gjorde ofta båtutflykter på Mälaren och
lade till vid en liten kobbe eller i någon mysig hamn.
Nu bor du i Vällingby. Hur är ditt intresse för båtar, hamnar och
sjöfart i dag?
– Jag har ingen egen båt. Det skulle vara kul, men jag har inte
haft möjlighet att prioritera det under senare år. Men när jag är
ute och reser söker jag ofta upp hamnmiljöer, till exempel restauranger och caféer med sjöutsikt.
Hur engagerad är du som politiker i Stockholms Hamnar?
– Jag har följt hamnfrågorna med stort intresse under mina 20
år som aktiv politiker. När jag ser tillbaka så är processen med flyt-

rd
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NAMN: Karin Wanngård
ÅLDER: 40
UPPVÄXT: På Ekerö väster om Stockholm
BOR: Radhus i Vällingby
FAMILJ: K-G Wanngård, ombudsman på LOdistriktet, dotter, 5 år, och son, 1 år.
UTBILDNING: Personalvetare
ARBETE: Till 2011 nordisk lönechef vid Hewlett
Packard. Därefter oppositionsborgarråd (S). Har
suttit i kommunfullmäktige sedan 1994. Sedan
2014 finansborgarråd i Stockholm.

ten av containerterminalen till Stockholm Norvik bland det första
jag tänker på. Det är väldigt bra att den blir av. I min nuvarande roll
som finansborgarråd känns det oerhört positivt att ha ett så välfungerande bolag som Stockholms Hamnar som både ger avkastning till staden och arbetar aktivt med att utveckla verksamheten.
Vilken utveckling är det du tänker på då?
– Framför allt att Stockholms Hamnar arbetar förtjänstfullt
med att göra staden tillgänglig – både för de stora gods- och passagerarfartygen och för den som med egen båt vill angöra en
stadsnära hamn. Dessutom uppskattar jag arbetet med att skapa
förutsättningar för mer kollektivtrafik på vatten.
Vilken typ av utbyggnad av kollektivtrafiken på vatten tror du på?

”Min inställning är att vi ska
använda vårt vatten.”
– Jag tror det finns stora möjligheter på många platser att komplettera den övriga kollektivtrafiken med båtar och färjor. M/S
Emelie som går till Hammarby Sjöstad är ett bra exempel på en
linje som binder samman staden. Det finns säkert utrymme för
fler linjer, till exempel vid Nacka och Lidingö. Sedan tycker jag att
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det är jättebra att SL-kortet gäller på Djurgårdsfärjan. Mer sånt!
Tror du att det även finns utrymme för mer godstransporter på
vatten?
– När man ska transportera väldigt stora mängder gods är det
ju rimligare att göra det vattenvägen, med tanke på miljöpåverkan. Men om vattenvägen är ett bra alternativ beror naturligtvis
på varifrån godset kommer. Så frågan hänger ihop med vilka länder vi handlar mest med.
Under våren har ni stadshuspolitiker debatterat om den nya
kajstrategin. Vad tycker du är viktigast med den?
– Det är positivt att kajstrategin slår fast att vi ska prioritera
en levande hamn- och vattenmiljö. Jag tror att både stockholm

arna själva och våra turister uppskattar att vattnet inte bara är
något vi tittar ut över utan att det faktiskt också händer saker på
vattnet. Min inställning är att vi ska använda vårt vatten.
Vad ser du som Stockholms Hamnars stora utmaning i framtiden?
– Det är väldigt många som vill besöka Stockholm sjövägen.
Men just nu har vi inte plats för alla kryssningsfartyg som vill
lägga till. En viktig utmaning blir att utöka kapaciteten och göra
det möjligt för fler fartyg att lägga till vid kaj. Dessutom vill vi
få fler kryssningsfartyg att göra turnarounds i Stockholm eftersom det innebär fler övernattningar och fler besök i butiker och
restauranger. Stockholms Hamnar har en enormt viktig roll att
spela för stadens turistnäring.

FOTO: STOCKHOLMS HAMNAR
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Kryssningstrafiken i nytt läge
Alla tillstånd är nu inhämtade för ett
nytt kryssningsläge på Frihamnspiren.
Byggstart sker efter sommaren och kajen
ska vara klar att tas i bruk lagom till att
kryssningssäsongen 2016 drar igång.

Den nya kajen blir cirka 180 meter lång
och runt 22 meter bred och byggs genom
att man sätter ner cirka 10 pålar i botten
utanför nuvarande kaj. Pålarna förankras
med hjälp av ett stålfackverk som fästs i en
balk i land.
Kajen är avsedd för fartyg i mellanklassen, upp till 260 meter långa.

– Vid Stadsgården kan det i dag uppstå
problem när vi lägger ett 200-metersfartyg
där – det kan då bli för trångt att lägga ett
300-metersfartyg intill. Tack vare den nya
kajen kommer vi att undvika den typen av
problem i framtiden. Den blir ett nödvändigt
tillskott för att klara logistiken med kryssningsfartygen, säger Henrik Ahlqvist, kryssningsansvarig på Stockholms Hamnar.

Smidig flytbrygga i Nynäshamn
Även planerna på att bygga en flytande
brygga i Nynäshamn ser ut att bli verklighet. Länsstyrelsen har gett tillstånd att
påbörja upphandling och målet är att
flytbryggan ska vara på plats nästa år.

Flytbryggan kommer att göra det möjligt för
alla kryssningspassagerare att komma iland
på 30 minuter till skillnad från i dag då det
tar minst ett par timmar med skyttelbåtar.
– Jag har träffat alla rederier och pratat
om flytbryggan och samtliga är oerhört
positiva, säger Henrik Ahlqvist på Stock-

holms Hamnar.
Flytbryggan beräknas kosta cirka 40–50
miljoner kronor.
– Det är en liten investering jämfört med
att bygga en ny kaj vilket antagligen skulle
kosta minst tio gånger så mycket, säger
Henrik Ahlqvist.

FOTO: ROSIE HERMANSSON
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Bild från första färjeanlöpet i
Kapellskärs hamn.

SÅ BÖRJADE DET I KAPELLSKÄR
I början av maj firade Kapellskärs
hamn 55 år med pompa och ståt.
Sjöfart har bedrivits från platsen
sedan medeltiden men Kapellskärs
historia som kommersiell hamn är
intimt förknippat med Viking Line.
Rederiet startade 1959 trafik på Finland
med Gräddö som svensk hamn. Men
redan året därpå slöt man ett avtal med
markägaren Riddersholms fideikommiss
om att få anlägga en hamn i det markområde i östra Roslagen som vi i dag
känner som Kapellskär. Bedömningen var

att Kapellskär hade ett mer strategiskt
läge som utgångspunkt för färjetrafik till
Finland och Åland.
Den 8 maj 1960 backade S/S Viking,
en skotskbyggd elegant från 1924 med
plats för 900 personer, in med aktern
mot kajen för att släppa av de första passagerarna i Kapellskär.
En som var i hamnen den dagen var
Rosie Hermansson som bodde i närheten. Bilden ovan kommer från hennes
fotoalbum.
– Hamnen var ganska primitiv då i
början. Det låg en hel del bråte på kajen.

Stockholms Hamnar
Magasin 2, Frihamnen
Box 273 14, 102 54 Stockholm
Telefon: 08-670 26 00
info@stockholmshamnar.se

www.stockholmshamnar.se
facebook.com/stockholmshamnar
twitter.com/stockholmshamn
Instagram
Linkedin

Men jag minns att vi tyckte att fartyget
var väldigt flott, säger Rosie Hermansson.
Efter att hamnen blivit invigd dröjde det
inte länge innan ett tullhus var på plats.
– Folk i trakten, jag själv var väl också
med ibland, hade det som lördagsnöje
att stå på kullen bredvid tullhuset och
kolla in de båtresenärer som blev haffade med för mycket sprit i bagaget.

Mer historia
Du hittar fler historiska berättelser på
historia.stockholmshamnar.se

