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ljus i vintermörkret

deT kAN iNTe hA undgått någon att vintertid har drabbat hela vår 
omvärld. Vi möter dagligen rapporter om vikande konjunkturer, 
varsel och åtgärdspaket. Förmodligen kommer detta att påverka 
många negativt under vår nära framtid. Även Stockholms Ham-
nar ser redan tecken på viss påverkan för våra godsvolymer. Där-
för är det extra roligt att kunna tala om flera ljusglimtar i vinter-
mörkret.

Vi genomför regelbundna NKI-undersökningar där vi frågar 
både våra sjöfartskunder och våra hyresgäster om hur de ser på 
vår verksamhet, service och affärsrelationer. Resultatet för 2008 är 
bra i båda undersökningarna och siffrorna har stigit från ett redan 
gott resultat 2006. Sjöfartskunderna ser positivt på vår ökade när-
varo i marknaden samt på vårt bemötande och sam arbete. Hyres-
gästerna tycker att servicen har blivit betydligt bättre och att 
information och återkoppling fungerar bra. Undersökningen ger 
oss också tips om förbättringsområden. Till exempel att vi kan bli 
ännu bättre på att hålla alla kunder och berörda informerade om 
våra framtidsplaner och projekt. Ett led i denna ambition är detta 
nummers tema där vi berättar om våra och Hutchisons planer för 
containerverksamheten i Stockholms Hamn. 

eN ANNAN STrÅlANde stjärna i vår verksamhet är de internationella 
kryssningarna där 2008 var ett nytt rekordår med 265 anlöp 
och 363 000 passagerare. Den nya kryssningsterminalen invig-
des under året och har fungerat över förväntan bra. Vi kommer 
precis från en besöksturné hos de stora rederierna i USA och 
mycket pekar på att 2009 blir ännu ett rekordår – både vad gäl-
ler antal anlöp och antal passagerare. Vi diskuterade även fram-
tiden och visst är de oroliga för den ekonomiska utvecklingen, 
men de har fortfarande gott hopp om att fylla båtarna på både 
kort och lång sikt. 

Totalt sett ser 2008 ut att bli ett år då vi når all time high vad 
gäller totalt antal passagerare som passerar genom våra hamnar 
– troligtvis når vi hela 11,7 miljoner passagerare!

Glädjande är också att våra stora kunder i färjenäringen tror på 
framtiden och satsar vidare med nya fartyg. Både Tallink Silja och 
Viking Line planerar att sätta in nya fartyg under 2009 – Tallink 
Silja på linjen Stockholm–Tallinn och Viking Line på Kapellskär–
Mariehamn. Väldigt spännande och glädjande, tycker vi.

Sist men inte minst så ser vi verkligen fram emot att få inleda 
vårt samarbete med Hutchison – en av 
världens ledande terminaloperatörer. Ett 
samarbete som vi hoppas våra kunder 
ska få stor glädje av.

Avslutningsvis önskar jag er alla en 
riktigt skön julledighet med tid för vila 
och umgänge med nära och kära! God 
jul och gott nytt år!
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henrik widersthl, 

vice vd och marknadschef



JOhAN mellqViSTS TeAm på Chalmers har 
utvecklat en teknik för att från luften upp-
täcka och mäta otillåtna utsläpp till sjöss. 
Mätningarna görs på två sätt, dels optiskt 
genom att mäta hur ljuset på vattnet reflek-
teras genom avgasröken, dels genom att 
flyga genom avgaserna för att ta ett gasprov. 
Den nya tekniken har fått stor internatio-
nell uppmärksamhet.

– Ett strålande exempel på ny teknik som 
kan leda till förbättrad miljöövervakning, 
säger Ulla Hamilton, miljö- och trafikbor-
garråd samt styrelseordförande i Stockholms 
Hamnar.

Motiveringen lyder: ”Chalmers tekniska 
högskola och Johan Mellqvist har tilldelats 
Stockholms Hamnars Miljöboj 2008 för en 
unik flygburen metod att identifiera svavel-
halten i fartygsbränsle.”

EU:s regler innebär att fartyg i Östersjön 
och Kattegatt måste använda bränsle med 

en maximal svavelhalt på 1,5 procent. Sjö-
fartsinspektionen har ansvaret att kontrolle-
ra fartygen och ett par hundra stickprov 
görs årligen. Inom de närmaste åren kom-
mer kraven att skärpas ytterligare.

– Utmärkelsen är mycket hedrande med 
tanke på att det görs många goda insatser 
för att förbättra sjöfartens effekter på miljön 
i Sverige. Jag tycker att priset markerar vik-
ten av att införandet av nya miljöregler bör 
gå hand i hand med effektiv kontroll att 
reglerna efterlevs, för att uppnå bästa miljö-
effekt, säger pristagaren Johan Mellqvist.

Miljöbojen är Stockholms Hamnars 
utmärkelse och instiftades år 2000 med 
syfte att premiera arbetet för hållbar utveck-
ling inom sjöfarten. Utmärkelsen består av 
en boj i återvunnet aluminium samt ett 
diplom och delas ut vid en ceremoni i sam-
band med Stockholms Hamnars traditionel-
la sjöfartslunch. q

Ny mätmetod gav miljöboj

N O T e r A T  A V
V i A . . .

ett bra år för 
östersjöns färjetrafik
totalt har 10,2 miljoner färjepassage-

rare passerat Stockholms Hamnar under 

perioden januari till november. Därmed 

har passagerartrafiken ökat med två 

procent jämfört med samma period förra 

året. Den största procentuella ökningen 

skedde på linjerna Kapellskär-mariehamn 

samt Stockholm-riga, Stockholm-Åbo och 

Stockholm-tallinn. 

De internationella kryssningarna slog 

alla tiders rekord med över 360 000 pas-

sagerare vilka anlände till Stockholm på 

265 anlöp.

Godstrafiken startade året starkt men 

har under hösten kommit att påverkas av 

den vikande globala konjunkturen. Årets för-

sta elva månader innebar en tillbakagång 

med en procent i jämförelse med 2007. 

Störst ökning har linjerna Stockholm-riga 

samt Nynäshamn-Gdansk och Nynäshamn-

Ventspils uppvisat. 

Containertrafiken har som väntat också 

backat på grund av konjunkturläget. 

tillbakagången var under perioden januari 

till november 15 procent.

Väderinformation
på hamnens webb
Nu finns det möjlighet att få aktuell infor-

mation om vindriktning, vindstyrka, vat-

tenstånd med mera i alla våra hamnar. Gå 

in på www.stockholmshamnar.se, klicka på 

våra ”tjänster” och ”väderstationer”. 

Bra betyg från kunder
Stockholms Hamnar har genomfört NKi 

(Nöjd Kundindex) för sina sjöfartskunder 

och hyresgäster. resultet var med ham-

nens ögon mycket gott.

– Vi fick höjda poäng på närvaro i mark-

naden och för vår service. Det gladde oss, 

säger vice vd och marknadschef Henrik 

Widerståhl.

 Han tog också tacksamt emot en del 

förbättringsförslag.

– Bättre information om våra projekt är 

ett område som vi särskilt tar till oss. Vi vill 

passa på att tacka alla som har medverkat, 

ert deltagande är oerhört värdefullt för oss, 

säger Henrik Widerståhl.
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Fartygsutsläpp mäts bäst från luften. Upptäckten av detta 
har lett fram till en ny världsunik metod att mäta utsläppen. 
För detta tilldelades Chalmers tekniska högskola och Johan 
Mellqvist Stockholms Hamnars Miljöboj.

TexT SoFie BäCK  FOTO Camilla Strümpel



cONTAiNerhANTeriNG är eN global verksamhet. Därför var det i 
längden ohållbart att ett svenskt kommunalt bolag, vars huvud-
sakliga uppdrag är att arbeta med infrastrukturfrågor, skulle 
sköta det jobbet. Det är i stället, enligt Christel Wiman, ett jobb 
för ett proffs, helst ett stort globalt proffs.

– Vi är duktiga på att arbeta effektivt i vår terminal. Men vi 
har inte kontor i Shanghai, Rotterdam och London, och vi 
kommer inte heller i framtiden ha möjlighet att bli en så stor 
spelare som det behövs. Det har däremot HPH 
med sitt nät av terminaler över hela världen. Så 
här arbetar nästan alla stora hamnar i världen i 
dag, hamnen svarar för infrastrukturen medan 
driften sköts av en privat operatör, säger hon.

Avtalet reglerar en tjugofemårig drift av con-
tainerhamnen vid Norvikudden i Nynäshamn. 
För detta betalar Hutchison en fast avgift och en 
rörlig avgift baserad på volymer. Men ett särskilt 
framförhandlat avtal innebär att Hutchison tar 
över driften av containerterminalen i Frihamnen 
under de fyra, fem år som är kvar fram till flyt-
ten till Nynäshamn.

– hPh FANN deT logiskt att komma in redan nu för att lära känna 
marknaden fram till den dag hamnen öppnar i Nynäshamn, 
berättar Christel Wiman. 

Förhandlingarna har enligt Christel Wiman varit omfattande 
och tagit lång tid.

– Vi var överens om det affärsmässiga innehållet i avtalet för 
ett och ett halvt år sedan. Det som har tagit tid har varit det 

juridiska innehållet och det särskilda avtalet för Frihamnen samt 
personförändringar inom HPH under förhandlingstiden. 

Hon ser inga uppenbara konfliktytor för framtiden.
– Vi har verkligen försökt gå igenom alla möjliga infallsvinklar 

för att undvika framtida konflikter. Det rör sig om ett långsiktigt 
partnerskap så vi har från början varit inriktade på att skapa ett 
så öppet klimat som möjligt, för att alla parter ska vara vinnare. 
Ska man samarbeta i runt trettio år går det inte att hålla på med 

smarta finter i förhandlingarna, säger Christel 
Wiman.

Värtabanan har varit en stötesten. I augusti 
fanns ett avtal färdigt för underskrift när det stod 
klart för HPH att staden inte ville garantera att 
Värtabanan skulle hållas öppen fram till den dag 
Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden är klar. Det 
är nu utrett.

– deT FiNNS PlANer på att bygga bostäder på Norra 
stations-området vilket skulle kunna stoppa Vär-
tabanans koppling till stambanorna. Men det är 
inte troligt att det sker före flytten till Nynäs-

hamn och skulle det ske finns en fastställd ersättning för Stock-
holms Hamn att betala till Hutchison. Målet med samarbetet 
med Hutchison är förstås att få fler containrar till Stockholm 
med båt i stället för att tas i land i södra och västra Sverige och 
fraktas på lastbil.

– Vårt långsiktiga mål är att 25–30 procent av de containrar 
som ska till Storstockholmsregionen ska gå ända fram med fartyg.

I dag är den siffran 12 procent, säger Christel Wiman. Ansva-
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Hutchison Port Holdings, HPH, blir Stockholms Hamnars 
terminaloperatör. För Stockholms Hamnars vd Christel 
Wiman var det slutet på tre års arbete.

– Vi har nu skrivit ett avtal där alla parter blir vinnare, 
säger hon.

TexT tomaS eriKSSoN  |  FOTO StoCKHolmS HamNar

T e m A  |  t e r m i N a l o p e r a t ö r

Hutchison blir  
terminaloperatör

hutchison Port holdings driver arbetet i 

Stockholms hamnars containerterminal 

redan från årsskiftet.

christel Wiman är mycket nöjd 
med att äntligen ha slutit ett avtal 
med en extern terminaloperatör.



ret för att hantera färjetrafiken kommer dock att ligga kvar på 
Stockholms Hamnar även i framtiden.

– Det är lokal/regional verksamhet som inte kräver globala 
nätverk och stora investeringar i marknadsföring och utrustning. 
I Kapellskär och Nynäshamn sköter 18–20 personer arbetet i 
hamnarna. Stuveriet för färjeverksamheten i Stockholm är unge-
fär dubbelt så stor, säger Christel Wiman.

Den personal som i dag arbetar i containerterminalen är 
anställda av bemanningsföretaget Stockholms Stuveri och Beman-
ning AB (Stuvab) som ägs av Stockholms Hamnar. HPH förbinder 
sig i avtalet att i första hand ta in personal från Stuvab. I gengäld 
måste Stuvab garantera att företaget kan leverera personal. q  
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Terminaloperatörens uppgift

• Driva containerterminalen.

• Marknadsföra och sälja transportlösningar till Stockholm.

Stockholm hamnars uppgift

•  Säkerställa samhällsuppdraget att driva och utveckla hamnarna.

• Infrastruktur.

• Bygga nytt i hamnen.

• Hantera färjetrafiken.

• Vara hamnmyndighet.

• Marknadsföra Stockholms Hamnar.

•  Vara mötesplatsen för kunder, myndigheter och  

politiker/beslutsfattare.

• Vara föredöme i miljöfrågor. 

FAkTA /Containerterminal

Fyra röster om affären
– Jag är mycket nöjd. Vi ställde krav 
på att bara verkligt stora aktörer skul-
le få vara med i upphandlingen och 
nu samarbetar Stockholms Hamnar 
med en av världens största aktörer 
på terminalsidan. Det är ett oerhört 

viktigt steg i hamnens utveckling och kommer att vara 
mycket positivt inför framtiden. Genom att upphandla 
en terminaloperatör tydliggörs också vilka roller som 
hamnen och operatören har. Det kommer att ge oss 
bättre valuta för pengarna.

Ulla Hamilton
Miljö- och trafikborgarråd

– Som förhållandena är i dag ser vi 
positivt på att det kommer in en 
extern terminaloperatör. Vi i fackför-
eningen tror att vi tack vare operatö-
rens världsomspännande nätverk får 
en utökning av containerhantering-

en, vilket tryggar våra jobb. Jag förutsätter också att 
deras sätt att arbeta är anpassat för den svenska arbets-
marknaden. Lösningen med att personalen hyrs ut av 
Stockholms Stuveri och Bemannings AB är också bra 
under rådande förhållanden.

Björn A. Borg
Förbundsordförande Svenska hamnarbetarförbundet

– Jag tycker att det är alldeles 
utmärkt. Vi har fått en världsaktör 
som har ett kontaktnät som inga 
svenska företag har. Det kommer att 
gynna containerutvecklingen vilket 
säkrar jobben för våra 69 med-

arbetare. Visar vi oss duktiga borde det också innebära 
att vi får fortsätta att jobba när containerterminalen 
flyttas till Nynäshamn.

Bo Araskog
Vd, Stockholms Stuveri och Bemanning AB

– Vi är glada över att äntligen kunna 
ta det här steget för att utveckla ham-
nen i Norvik. Vi har drivit det sedan 
vi som första parti formulerade en 
samlad hamnstrategi för 10 år sedan. 
Vi initierade sedan arbetet med 

Stockholms kommuns hamnstrategi, utbyggnaden av 
Riksväg 73 och förbättrade järnvägsförbindelser till 
Nynäshamn. Finns några farhågor så är det att det alltid 
finns en viss risk när en aktör ska verka på en arbets-
marknad och i en miljö som de inte är vana vid. Men 
om den goda viljan finns så är inte det ett problem.

Carin Jämtin
Oppositionsborgarråd



huTchiSON POrT hOldiNGS (HPH) är en av världens ledande termi-
naloperatörer. I norra Europa är företaget starkt framför allt i Hol-
land där HPH har tre terminaler i Rotterdam och en i Venlo, men 
också i Tyskland och Belgien. I Östersjön har företaget hittills bara 
haft en terminal, den i polska Gdynia. Men genom avtalet med 
Stockholms Hamnar görs en inbrytning mot norra Östersjön.

– I första hand handlar vårt avtal med Stockholms Hamnar om 
att leverera varor till Stockholmsregionen. För även om hamnen 
är liten i dag, så är det en stor marknad och vi kan leverera effek-
tivt och miljöanpassat, säger Jan Westerhoud, chef för HPH 
Nordeuropa.

– Men hela Östersjöområdet och framför allt Ryssland är i stark 
utveckling och är därför intressant för oss. Genom att skapa 
feedertrafik till norra Östersjön vill vi göra Rotterdam till en kon-
kurrent till Hamburg om den marknaden, Rotterdam blir i takt 
med att de transoceana fraktfartygen blir större alltmer intressant 
för varuägarna. Så vi letar efter möjligheter att driva fler termina-
ler i norra Östersjön i framtiden, i hamnar som liksom den nya 

hamnen i Nynäshamn har kapacitet att 
ta emot de största feederfartygen.

Vad kan ni göra för Stockholmsregio-
nen som ett lokalt, kommunägt bolag 
som Stockholms Hamnar inte klarar av?

– Jag har den största respekt för Stockholms Hamnar, men vi 
har en mycket stor erfarenhet av att bygga och driva terminaler. 
Exempelvis har vi i Rotterdam i år öppnat terminalen Euromax, 
som är en av världens mest miljöanpassade terminaler. Det inne-
bär att vi nu kan hantera nio miljoner TEU i de tre terminalerna i 
Rotterdam.

Hur ska ni styra över containerfartygen 
med last för Stockholmsregionen till Stock-
holm i stället för att de går till södra och 
 västra Sverige?

– Varorna letar sig fram längs de vägar 
som är mest effektiva, och det gäller inte 
bara till sjöss utan också när godset har 
tagits i land, och där kan vi spela en viktig 
roll. I dag tycks de flesta anse att vägen 
över Göteborg är den mest effektiva, så vi 
måste helt enkelt göra det mer effektivt att 
transportera till Stockholm. Jag vet att alla 
stora linjer som går från Rotterdam letar 
efter effektiva lösningar och med vårt kun-
nande tror jag att vi har goda förutsätt-
ningar att ge dem det.

Hur stor ökning av gods som kommer till 
Stockholm via sjön räknar ni med?

– Det är omöjligt att säga i dessa tider. 
Men den nya terminalen i Nynäshamn har 

T e m A  |  t e r m i N a l o p e r a t ö r

Vill växa i östersjön
Genom uppdraget i Stockholm gör den glo-
bala terminaloperatören Hutchison Port 
Holdings en inbrytning i norra delen av 
Östersjön för feedertrafik från sina tre ter-
minaler i Rotterdam.

Gdynia

S:t Petersburg

TallinnStockholm

Rotterdam

Transoceaniskt
fartyg

Feederfartyg

Godset från hela världen kommer till hPh:s tre 

terminaler i rotterdam. där lastas det om till 

mindre så kallade feederfartyg som tar lasten till 

Stockholm och andra hamnar i Östersjön.
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Jan Westerhoud, chef för hPh:s Nordeuropa, 

vill göra hamnen i rotterdam till en stark 

konkurrent om Östersjömarknaden.



fyra gånger högre kapacitet än Frihamnen och ofta är det hamnens 
kapacitet som sätter gränserna under förutsättning av vi lyckas ge 
rätt service, ha rätt pris och skapa de rätta lösningarna för kunderna.

Anser du att ni är överens med Stockholms stad på alla viktiga 
punkter?

– Vi har gjort en överenskommelse och vi är överens om hur vi 
ska fortsätta. Det har varit lite svårt på några punkter, men det har 
löst sig i god anda. Förhandlingarna har också dragit ut på tiden 
eftersom vi har haft två separata projekt att förhandla om, den 
nuvarande driften av terminalen i Frihamnen och den framtida 
driften av terminalen i Nynäshamn.

Hur kommer näringslivet i Stockholmsregionen att märka att ham-
nen fått en ny terminaloperatör?

– I första hand genom att det kommer att uppstå nya arbetstill-
fällen för att vi skapar bra lösningar som ökar godsflödet till regio-
nen. Då skapas det nya jobb runt hamnen i nya industrier och 
nya lager och distributionscentraler. Det lockar i sin tur dit män-
niskor och de vill ha någonstans att bo.

Är det något som oroar dig i det framtida arbetet i Stockholm?
– Nej. Det enda som oroar mig i dag är det som händer på mark-

naden just nu. Men på lång sikt kommer allt att bli normalt igen.
Kritiker har sagt att hamnen i Nynäshamn ligger för långt från 

Stockholm. Vad säger du om det?
– Om jag såg det som ett problem skulle vi inte bygga i Nynäs-

hamn. Vi har en terminal i Rotterdam som ligger fem mil från 
centrum och med goda kommunikationer på land så kan fördelen 

med att det är lätt för fartygen att ta sig in i hamnen överväga.
Stockholm är er första svenska hamn. Är ni intresserade av att 

arbeta i fler svenska hamnar?
– Vi tittar alltid efter nya hamnar och Sverige är ett stort land. q
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FAkTA /Hutchison por t Holdings

hutchison Port holdings, hPh

Antal anställda: 30 000. 

Antal terminaler: 47 i 24 länder.

Hanterade containrar: 66,3 miljoner teU under 2007, varav 6,2 

miljoner gick till rotterdam.

Terminaler som räknas till hPh:s affärsområde Nordeuropa: 

Holland: eCt Delta terminal, eCt City terminal och eCt euromax i 

rotterdam. etC Venlo.

Tyskland: Duisberg.

Belgien: Willebroek

Polen: Gdynia.

Sverige: Stockholm.

Historia: Dotterbolag till Hutchison Wampoa ltD. Grundades i 

Hongkong 1866 som Hongkong and Whampoa Dock Company, ett 

företag som byggde och reparerade fartyg. År 1969 började företa-

get att hantera gods och containrar och 1994 grundades HpH för 

att sköta arbetet i hamnarna.

hPh har tre terminaler i rotterdam med en 

kapacitet att hantera nio miljoner Teu per år.



deT är eGeNTliGeN bArA en sak som Martin Allison inte är impone-
rad av – mängden gods som går igenom hamnen.

– Det finns kapacitet för mer än det dubbla av vad hamnen tar 
in i dag och dit borde vi nå, säger han.

När han slår sig ner vid sitt nya skrivbord ligger fokus på att 
marknadsföra containerterminalen i Frihamnen.

– Vi måste arbeta hårt med att förhandla med kunder och rede-
rier, och framför allt måste vi utveckla servicen på land. En av 
mina första åtgärder blir att försöka få fler tåg att komma ner till 
Frihamnen. För ju närmare slutdestinationen man kan ta varorna 
med tåg, desto effektivare och billigare blir det. Dessutom är det 
bra för miljön, säger Martin Allison.

– Vi ska sedan noga gå igenom de jämförande studier som har 
gjorts i HPH:s 47 hamnar i världen för att hitta de bästa arbetssät-
ten inom olika områden.

Martin Allison har jobbat 35 år inom hamnverksamhet, bland 
annat 26 år i företaget Sea-Land Service, numera en del av Maersk. 
Sedan 2004 har han jobbat för HPH, de senaste tre åren som ansva-
rig för containerdivisionen vid HPH:s terminal i Felixtowe. När han 
nu kommer till Stockholm är det andra gången han jobbar i Sverige, 
första gången var under åren 1988–1990 då han jobbade i Göteborg.

– Jag älskar Sverige och jag har fortfarande vänner här. När jag 
började i branschen var det för möjligheten att jobba utomlands. 
Nu är det dags igen eftersom barnen är stora och har gått ut uni-
versitet. Så möjligheten att jobba i Stockholm kom perfekt för 
mig eftersom jag tidigare har skött liknande jobb, berättar han. 

Han är inte rädd för att det ska uppstå kulturkrockar i samarbe-
tet mellan en global koncern och ett mindre kommunalägt bolag.

– HPH finns i 24 länder och vi är vana att jobba i olika kultu-

rer och här i Stockholm är båda parter inställda på samarbete. 
Dessutom är jag själv uppväxt i Skottland och jag märkte när jag 
bodde i Göteborg att den skotska och den svenska kulturen är 
ganska lika.

Han hoppas att en av effekterna av hans arbete blir lägre frakt-
kostnader för näringslivet i Stockholmsregionen.

– Det borde det bli, för ökar volymen så kommer det att inne-
bära att fler fartyg och tåg går till och från hamnen, och det kom-
mer att göra oss mer konkurrenskraftiga. Det gäller framför allt 
när hamnen i Nynäshamn står klar, för då får Stockholm en hamn 
som är knuten till de internationella rutterna.

Och han brinner av iver att komma i gång.
– Jobbet i Frihamnen kommer att bli roligt, men det är utveck-

lingsmöjligheterna i Nynäshamn som är riktigt spännande. q

FAkTA /martin allison

Namn: martin allison.

Jobb: Blivande platschef för containerterminalen i Frihamnen.

Ålder: 52.

Familj: Hustrun lesley och barnen lynsey (22) och Scott (21).

Fritidsintressen: att resa, läsa och träna.

dold talang: Väntar på att upptäckas ...

8  V ia  StoCKHolmS HamNar Nr 4  2008 

Martin Allison blir chef när Hutchison Port Holdings, HPH, tar över driften av 
containerterminalen i Frihamnen. Han gillar vad han sett hittills.

– Jag är mycket imponerad över personalens professionella inställning och 
hur effektivt och flexibelt man jobbar i hamnen, säger han.

T e m A  |  t e r m i N a l o p e r a t ö r

martin Allison blir chef för hutchison Port 

holdings kontor i Stockholm.

Ny chef vill dubbla

martin Allison räknar med att kunna 

fördubbla antalet containrar som 

kommer till Frihamnen.
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S Å  F u N k A r  d e T  |  a V l o p p S V a t t e N  o m B o r D

Ombord på ett far tyg genereras avloppsvatten som kallas svar t- och gråvatten. 
Svartvatten kommer från toaletter och gråvatten kommer från dusch och disk. Det finns 
många sätt att hantera detta. I Stockholms Hamn finns sedan länge anläggningar med 
god kapacitet för att lämna svart- och gråvatten. Anläggningarna används i den dagliga 
verksamheten av samtliga rederier som går i linjetrafik. Det finns även möjlighet att 
lämna svart- och gråvatten vid samtliga kryssningslägen i Stockholm. Far tygen ges också 
möjlighet att lämna svart- och gråvatten via tankbil och båt. 

Stockholms Hamnar har från och med i år tagit över avtalen med rederierna från 
Stockholm Vatten för att få en mer direkt relation med kunden och därmed ha möjlighet 
att utveckla tjänsterna på detta område. 

TexT Ock bild Bo reiNerDaHl

internationella regler för hantering av svart- och gråvatten

Sjöfarten regleras av internationella bestämmelser, bland annat marpol-

konventionen, Helsingforskonventionen samt eU-direktiv. Det är dessa som lig-

ger till grund för Sjöfartsverkets regler och föreskrifter. Här medges bland annat 

undantag från det generella förbudet att släppa ut toalettavfall under vissa 

reglerade förhållanden som till exempel att fartygen har certifierade reningsverk 

ombord, att resultat från provtagningar av dessa finns att tillgå och att avfallet 

är finfördelat. Hamnar kan därför inte ålägga rederier att lämna svart- och grå-

vatten i land, köra på lågsvavligt bränsle, ha katalysatorer med mera. 

Stockholms hamnar är en allmän hamn 

i förarbetena till lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av all-

män farled och allmän hamn beskrivs att en allmän hamn ”skall vara öppen för 

allmän trafik. alla fartyg har i princip rätt att i mån av plats anlöpa hamnen och 

utnyttja dess resurser.” (prop. 1981/82:130 s 142). 

enligt svensk lag har med andra ord alla fartyg i princip rätt att i mån av plats 

anlöpa en allmän hamn som Stockholms Hamn. Hamnen själv har ingen legal 

möjlighet att förhindra fartyg att anlöpa hamnen så länge det finns plats. Det är 

politikernas och de internationella organens uppgift att stifta lagar och utreda 

om möjlighet finns att förbjuda vissa fartyg att anlöpa allmän hamn.

Stockholms hamnars arbete 

Stockholms Hamnar påverkar och uppmuntrar istället sjöfarten till miljöförbätt-

ringar genom att föra en nära dialog med samtliga kunder i frågan och arbetar 

med ekonomiska incitament. Vi har bland annat lägre hamnavgifter för de fartyg 

som drivs med lågsvavligt bränsle, som har vidtagit kväveoxidreducerande åtgär-

der, som sopsorterar och minimerar sina avfallsmängder och tankfartyg med 

dubbelbottnade skrov.

pumpstation

avloppsreningsverk

Gråvatten

Svartvatten
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k-G liNdéN äGer FyrA lastbilar som dagligen trafikerar Frihamnens 
containerterminal på uppdrag från Svensk Logistikpartner. Ofta 
kommer han hit fyra gånger om dagen för att lämna och hämta 
containrar. Han startar tidigt.

– Det här är en yrkeshemlighet, det borde jag inte berätta. 
Men terminalen öppnar 05.15 på morgonen. Då är det tomt på 
gatorna, men det gäller att hänga på låset. Hinner man in bland 
de första så hinner man köra en vända till kunderna och sedan 
komma hit och hämta en ny container innan rusningstrafiken 
startar. När man åker härifrån andra gången åker man mot mor-
gontrafiken, säger han.

– Att det blir lite trångt ibland får man räkna med. Vi bor ju i 
en storstad.

K-G Lindén kommer denna dag med trettio ton elskrot i en 
container lastad på sin 18 meter långa, 2,5 meter breda och 4 
meter höga lastbil av märket MAN. Han brukar ringa och anmäla 
sin ankomst till container terminalen när han passerar Norrtull, 
med en kvarts resa kvar.

– Då brukar det stå en container och vänta på mig. Jag gillar 
att vara här och de har bra trim på grejerna, det är sällan något 
som går sönder, säger han.

hANS uPPdrAGSGiVAre är också nöjd med servicen i hamnen.
– Jag tycker att det blir allt bättre service. Vi har en bra dialog 

och en personlig kontakt med dem som jobbar i hamnen, säger 
Petra Akrén, vd vid Svensk Logistikpartners Stockholmskontor som 

Den effektiva
containerterminalen

En halvtimme efter att K-G Lindén har lyft på containern på sin lastbil i Frihamnen 
är han ute ur Storstockholm.

– Då är jag i Rotebro eller Norsborg. Hamnen ligger riktigt bra till, framför allt om 
man ska till kunder norr om stan. Det går smidigt även den sista biten via 
Valhallavägen, bara man undviker den värsta rusningstrafiken, säger han.

TexT Och FOTO tomaS eriKSSoN

k-G lindén kommer fyra gånger om dagen 

till containerterminalen i Frihamnen. han är 

mycket nöjd hur arbetet fungerar i termina-

len, men också med hamnens läge. hans 

trick är att komma tidigt för att undvika 

rusningstrafiken.



lämnar och hämtar 20–25 containrar varje dag i Frihamnen.
ACT är en annan transportförmedlare som varje dag hämtar 

och lämnar 30–40 containrar i Frihamnen. 
– Det viktigaste för oss är att Frihamnen har bra öppet tider, 

från 05.15–16.45. Dessutom sköter de hanteringen av papper 
bra. Har rederierna skickat ut dokument så funkar det, och 
har de missat det så hjälper folket i hamnen alltid till, säger 
Peter Zazzi, ansvarig för containertrafiken vid ACT.

dick lAGerberG, marknadsansvarig för transport och logistik på 
Stockholms Hamnar, berättar att man i Frihamnens contai-
nerterminal har en mycket hög effektivitet.

– I snitt har vi 30 moves per timme, vilket är ett av de högsta 
snitten i landet, och vi har ett rekord på 48 moves på en timme. 
Det tar i genomsnitt bara sex minuter från det att en lastbil kör 
in på området tills den är lastad och ute på vägen igen.

– Att vi kan jobba så snabbt beror på att vi har kunnig och 
professionell personal och att det finns två containerkranar i 
terminalen. Vi arbetar hela tiden med att förbättra effektivite-
ten vid terminalen. 

Fotnot: moves = antal hanterade containrar vid lastning och  

lossning av fartygen.
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Kunder på besök
i containerterminal
Det här var dagen när Johan Östlund från 
Macline fick se hur hans dator tillbehör 
svävade högt i luften över Frihamnen. 

TexT Och FOTO tomaS eriKSSoN oCH aNN SoFie BäCK

JOhAN ÖSTluNd, VArS FÖreTAG säljer högtalare och andra tillbehör 
för Appledatorer till återförsäljare i Norden, var en av kunderna 
som hade bjudits in till en visning av Frihamnens containerter-
minal av den globala speditören Kuehne+Nagel. Högtalarna 
hade köpts i Kina och kom till Stockholm med Team Lines con-
tainerfartyg Lappland. Från lastningen i Kina tar det mellan fyra 
och fem veckor innan godset kommer i en container till Stock-
holm för att sedan fraktas vidare till företagets lager.

– Jag vill att vår logistik ska fungera smidigt, vi har varken tid 
eller lust med krångel. Med Kuehne+Nagels hjälp har vi fått en 
ny lösning som har sänkt våra fraktkostnader rejält. Så det var 
kul att få se hamnen och hur det funkar när våra varor kommer 
till Stockholm, säger Johan Östlund.

lAPPlANd lASTAde SNAbbT av 150 containrar inför besökarnas 
ögon. Därefter fortsatte fartyget mot Gävle för att sedan åter-
vända till Hamburg.

Helena Holmbom, teamledare på avdelningen för sjötranspor-
ter på Kuehne+Nagel, var mycket nöjd med att hon fick bjuda 
in sina kunder till containerterminalen.

– Våra kunder har sällan chansen att se den rent praktiska 
sidan av transporten, därför är det så roligt att få visa upp ham-
nens verksamhet. Vårt mål är att se till att flödet fungerar, i alla 
moment. 

Dick Lagerberg, marknadsansvarig för transport och logistik 
på Stockholms Hamnar, säger att snabbheten är hamnens stryka.

– Vi ska snabbt och säkert ta emot containrarna och placera 
dem på rätt plats så att åkarna enkelt hittar rätt ”burk” och kan 
komma vidare. På sex minuter flyttar vi containern till trailern så 
att åkaren kan lämna hamnen. q



Skapar stopp 
i världsklass

P O r T r ä T T e T 

FAkTA/Stockholm Stopover

Ola Åstradsson är Stockholms Hamnars projekt-

ledare för Stockholm Stopover, ett av hamnstoppen  

i Volvo ocean race.

Stockholm Stopover

14 juni: race Village öppnar på Skeppsbron.

16 juni: Beräknad målgång i Sandhamn för etapp 9: 

marstrand–Stockholm.

17 juni: Stockholm City Sprint, från torsbyfjärden till 

Skeppsbron.

21 juni: in-port race, Kanholmsfjärden (poänggivan-

de tävling som tar högst två timmar att genomföra).

22 juni: pro/am race (en publiktävling nära land där 

delar av besättningarna kommer från sponsorerna). 

price giving i Stadshuset.

22–24 juni: extreme 40 (tolv meter långa, extremt 

snabba katamaraner som följer med tävlingarna men 

bara tävlar vid stoppen).

25 juni: Start från Kanholmsfjärden för etapp 10: 

Stockholm–S:t petersburg.

25 juni: race Village stänger.

bra affär för Stockholm 

Stockholm Stopover ger:

150 000 fler turister turister.

12 000 fler hotellnätter.

130 000 000 mer i handeln.
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När de ÅTTA delTAGANde båtarna i Volvo Ocean Race kommer in 
mot Skeppsbron den 17 juni har Stockholms Hamnars projekt-
ledare Ola Åstradsson fem intressenter som ska göras nöjda:

• Stockholms stad.
• Volvo.
• Teamen och deras sponsorer.
• Stoppets sponsorer.
• Allmänheten. 

Och det gäller att jämka intressenternas önskemål. Tävlings
teamen vill ha bra sportsliga förutsättningar. Volvo och alla 
andra sponsorer vill ha bra förutsättningar för att göra affärer 
och publiken vill komma så nära som möjligt. Stockholms stads 
avsikter är inte heller blygsamma.

– Stockholm har som mål att placera sig själv på världskartan 
som världsstad och som en stad som kan arrangera event i 
världsklass, säger Ola Åstradsson.

Volvo Ocean Race är en ypperlig möjlighet att visa just detta, 
tävlingen uppmärksammas över hela världen.

– Tre seglingstävlingar är större än alla andra: OS, Americas Cup 
för match race-seglarna och Volvo Ocean Race 
för havskappseglarna, säger Ola Åstradsson.

OceAN rAce VAr eN gång i tiden bara en väldigt 
stor seglingstävling med några av världens 
bästa seglare. När båtarna kom in i en hamn 
kom de mest intresserade för att se båtarna 
och besättningarna passade på att gå i land, 
träffa anhöriga och roa sig en smula. Men i 
takt med att allt fler sponsorer lägger in allt mer pengar så har 
hamnstoppen börjat leva ett eget liv.

– De stora sponsorerna bygger nu egna paviljonger i en race 
village, en tävlingsby, i hamnarna för att kunna ta emot sina 
kunder. Den kräver runt hundra containrar som fraktas runt jor-
den. Dessutom måste delar av dessa byar finnas i två uppsätt-
ningar för att hinna stå klara vid hamnstoppen eftersom det tar 
tio dagar att bygga byn och tio dagar att riva den, berättar Ola 
Åstradsson.

Stockholms Hamnars arbete kan delas in i tre stora uppgifter, 
berättar Ola Åstradsson.

– Vi har det sportsliga ansvaret för att genomföra tävlingarna 
i Stockholm, vi ska bygga race village och vi ska arrangera 
aktiviteter och underhållning runt evenemanget. Vårt mål är att 
vi ska anses som det bästa stoppet på hela tävlingen och att vi 
ska leverera ett minnesrikt evenemang för alla inblandade.

Ola Åstradsson själv hade lägligt avslutat ett jobb för Ameri-
cas Cup i Valencia när det var dags att hoppa på uppdraget som 
projektledare i Stockholm. Trots att han har arbetat med spons-
ringsfrågor i åtskilliga år är detta gigantiska projekt det lättaste i 
ett avseende.

– Normalt är segling en svårsåld sport, det passar bara vissa 
typer av företag. Det här är det första evenemang som jag har 
arbetat med där folk ringer och frågar om de får vara med och 
sponsra. Men så är Volvo Ocean Race det största evenemanget 
i Sverige under 2009, vi räknar mellan en halv miljon och en 
miljon åskådare.

uNder hÖSTeN/ViNTerN 2008–2009 är sex personer anställda för 
att jobba med Stockholm Stopover. Under våren ska personal-
styrkan fördubblas. När det är dags för tävling så förstärks 
organisationen med 500 frivilliga funktionärer vid seglingarna 
och i tävlingsbyn på Skeppsbron.

– Det är unikt att båtarna kan lägga till mitt inne i stan, det 
kommer att bli mycket uppskattat. Men det finns ett problem, 

det innebär att vi måste få plats med allt på 
mindre utrymme än andra stopp, 26 000 kva-
dratmeter som kan jämföras med de 40 000 
kvadratmeter som byn fick i Alicante.

Ola Åstradsson är en mycket rutinerad seg-
lare. Han är världsmästare i Maxi One Design 
(1997), har seglat sexton Gotland runt (vin-
ster 1994, 1996 och 2003), sju Fastnet Race 
(vinst 1996) och fyra Sydney Hobart (vinst 

2000). Men han har aldrig seglat Volvo Ocean Race.
– Jag har haft några erbjudanden, men det har alltid krockat 

med andra engagemang. Nu är jag för gammal. Min fysik räck-
er nog, men inte motivationen. Jag gav mig ut på en tävling 
över Atlanten när min dotter var tre månader, och då var moti-
vationen borta.

Med ett halvår kvar innan masterna dyker upp vid horisonten 
så drömmer Ola Åstradsson ljusa drömmar om ett strålande 
juniväder och framgångar för någon av de svenska Ericsson
båtarna som leder tävlingen när denna text skrivs, eftersom 
svenska framgångar höjer medieintresset.

De mörka drömmarna handlar om lynnigt juniväder och en 
ännu lynnigare världsekonomi.

– Det gör att de satsningar som sponsorerna har gjort kan 
kännas felplacerade och bli fel i prsyfte, även om pengarna är 
betalda för länge sedan. q

Runt midsommar gör Volvo Ocean Race ett hamnstopp i Stockholm, kallat Stockholm 
Stopover. I tolv dagar ska världens bästa havsseglare ligga i hamn vid Skeppsbron 
och tävla i Stockholms skärgård.

Stockholms Hamnar har det operativa ansvaret för hamnstoppet. Ola Åstradsson är 
projektledaren som bland annat har i uppdrag att göra Stockholm till en världsstad.

TexT Och FOTO tomaS eriKSSoN  

” det är unikt 
att båtarna kan 
lägga till mitt 
inne i stan.”
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Det skulle bli Östersjöns skafferi. Men det 
blev i stället en av stadens bästa arkiv-
byggnader.

I Frihamnen har Stockholms stadsarkiv 
ett arkiv med 38 kilometer hyllor.

TexT Och FOTO tomaS eriKSSoN 

mAGASiN 6 i FrihAmNeN är en magnifik byggnad. Husets åtta 
våningar, varav två under jord, har en golvyta på 42 000 kva-
dratmeter, motsvarande två Hötorgsskrapor, och en volym stor 
som Stockholms stadshus.

När det byggdes i mitten av 1960-talets fick det namnet 
”Öster sjöns skafferi”, och skulle förvara kött, frukt, kaffe och vin 
som kom in från havet. Men ungefär samtidigt som huset stod 
klart började en stor del av styckegodshanteringen att ersättas av 
containrar. Detta utnyttjades av bland annat Krigsarkivet och 
Statens försvarshistoriska museum, som fick perfekt anpassade 
ytor för sin arkivverksamhet. 

Och sedan 1997 förvarar Stockholms stadsarkiv en stor del av 
sina handlingar här, närmare fyra hyllmil på 4 500 kvadratmeter 
golvyta i Magasin 6 och Magasin 3.

– När Stockholm fick sina stadsdelsförvaltningar fanns det 
ungefär 1,5 hyllmil från de gamla skol- och socialförvaltningarna 
som inte fick plats vid huvudkontoret vid Kungsklippan. Efter 
att vi hade fått goda referenser av Krigsarkivet valde vi att flytta 
hit, berättar Peeter Mark, chef för enheten i Frihamnen.

De tjocka väggarna i hamnens magasin gör dem mycket väl 
anpassade för arkivverksamhet, enligt Peeter Mark.

– Luftfuktighet och temperatur håller samma nivå nästan hela 
året. Det är viktigt, papper mår inte bra om inte klimatet är sta-
bilt och med tanke på att handlingarna ska bevaras i all framtid 
krävs bästa tänkbara förutsättningar.

Att sköta ett arkiv är till stor del ett servicejobb. Handlingarna 
ska finnas tillgängliga för forskare och allmänhet.

– Vi får många förfrågningar varje dag, det är allt från män-

niskor som arbetar med medicinsk forskning till folk som vill 
veta vilket klockslag de är födda för att kunna ställa ett riktigt 
horoskop, säger Peeter Mark.

eTT STOrT ArbeTe är att digitalisera arkivmaterial som utnyttjas ofta. 
– Har vi skannade sidor behöver inte folk åka hit, då kan vi 

mejla sidorna eller lägga ut dem på nätet. Men vi vågar inte 
slänga pappersoriginalen. De ska förhoppningsvis finnas kvar i 
all evighet och vi vet ju inte om de digitala ettorna och nollorna 
finns kvar om tusen år, säger Peeter Mark.

Stockholms Hamnar ser gärna fler arkiv och museer som hyres-
gäster. I framför allt Magasin 6 finns en del yta kvar att hyra. 

– I dag hyrs ungefär en fjärdedel av ytan ut till arkivverksamhet 
och museiförvaring. Fler arkiv är på väg in. Det är en bra byggnad 
för den typen av verksamhet. Få fönster, tjocka väggar som ger ett 
jämnt klimat, starka bjälklag som tål mycket hög belastning och 
tio varuhissar som bär sex ton var, säger Viktor Axelsson, mark-
nadsansvarig för fastigheter vid Stockholms Hamnar. q

FAkTA /Stockholms Stadsarkiv

Arkiverar: Handlingar från både 

stadens verksamhet och från lokala 

och regionala statliga myndigheter 

inom länet. allt från 600 år gamla 

domstolsprotokoll till dagens myndig-

hetsarkiv.

Så mycket finns arkiverat: Drygt åtta hyllmil handlingar, närmare  

fyra hyllmil i Frihamnen. Dessutom 2,5 miljoner kartor och ritningar. 

äldsta handling: Från 1300-talet.

Så länge bevaras handlingarna: Förhoppningsvis i all framtid.

Antal anställda: Cirka nittio personer, varav tio i Frihamnen.

magasin med historia

– magasinen har ett 

jämnt klimat, vilket är 

bra eftersom papper 

inte mår bra när tem-

peraturer och luftfuk-

tighet ändras. Arkiven 

ska ju hålla i all fram-

tid, är det tänkt, berät-

tar Peeter mark, chef 

för Stadsarkivets enhet 

i Frihamnen.



Teamledarna 
Stockholms Stuveri och Bemanning AB förbättrar sina kontakt-
ytor mot rorokunderna och har nu tillsatt åtta teamledare för 
sina roroskift. Teamledarnas arbetsuppgifter är att samordna och 
leda roro- samt övrig stuverihantering inom terminalområdena 
genom dialog med kunderna och roroförarna. Teamledarna är: 
Krister Norlén, Tommy Madsen, Johan Germundsson, Joakim 
Normark, Aulis Vikeväkorva och Leif Bengtsson.

bengt Ohlsson  
byter arbete
Bengt Ohlsson som 
under en tid arbetat 
både som hamnstyrman 
och som ansvarig för 
arbetsmiljöfrågor, axlar 
ansvaret som ansvarig 

närsjöfart och affärscontroller på marknadsavdelningen från 
den första december. Bengt har en bred bakgrund i Stock-
holms Hamnar sedan tidigare och har varit produktionsledare 
samt biträdande hamnchef i Kapellskär och dessutom varit 
driftchef i Gävle Stuveri i närmare två år.

christina irlén
Christina Irlén gjorde under sin 
inköpsutbildning sin praktik 
hos Upphandlingsenheten i 
Stockholms Hamnar. Nu har 
hon avslutat sin utbildning och 
är projektanställd under perio-
den 081027-090426. 

nyheter

efterlängtade projektchefer på plats 
Den 17 november började två projektchefer i Stockholms Ham-
nar: Björn Svensson för Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden 
och Per Ling-Vannerus för Värtan. Björn Svensson kommer när-
mast från Rejlers Ingenjörer och hans tidigare uppdrag har varit 
som projektledare för delar av Öresundsbron, inom industrin, 
Öresundståg m m. Per Ling-Vannerus har flera års erfarenhet av 
projektledning, projekteringsledning och byggledning. Han har 
tidigare arbetat på uppdrag för Luftfartsverket, Stockholm Vat-
ten, Exploateringskontoret, Trafikkontoret och Vägverket.

björn Neckman på väg mot nya äventyr
Vid årsskiftet lämnar utvecklingschef Björn Neckman Stock-
holms Hamnar efter sju år. Björn började i hamnen som mark-
nadschef och har under de senaste åren arbetat med hamnut-
vecklingsfrågor som Vision 2015, riksintresset, Stockholm-
Nynäshamn, Norvikudden och mycket mer. Vi önskar Björn 
lycka till i sin nya tjänst som kommunikationsdirektör på Läns-
styrelsen i Stockholms Län. 

christel Wiman tar plats i styrelsen för  
Transportindustriförbundet 
Christel Wiman, vd för Stockholms Hamnar och Kent Carlsson, 
vd för CargoNet tar plats i styrelsen för Sveriges Transportindustri-
förbund. Ny suppleant blir Håkan Nilsson från Bring Frigoscandia. 
Schenkers vd, Ingvar Nilsson, fortsätter sitt ordförandeuppdrag. 

– Transportindustriförbundet är en viktig aktör och företräda-
re för transportfrågorna i Sverige, säger Christel Wiman. Hon 
har tackat ja till uppdraget för att kunna vara med och påverka 
de näringspolitiska frågorna, för att lära mer om hamnarnas 
transport-omvärld och vara med i ett bra nätverk inom trans-
portvärlden.
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på gång i Stockholms Hamnar

Via gratulerar

60-åringarna Leif Engborg, Nynäshamns Hamn, 12 
december, Ulf Abrahamsson, Fastigheter, 12 december
50-åringarna Lars Hammar, Stockholms Stuveri & 
Bemanning, 1 december, Björn Neckman, Utveckling,  
1 januari
40-åringen Dennis Pedersen, Stockholms Stuveri & 
Bemanning, 23 december
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En spirande jul!
Via Stockholms Hamnar

Julen infinner sig mitt i vintern, men blommor får vi tack och lov njuta 

av ändå. För de allra flesta är amaryllis, hyacint och julstjärna obliga-

toriska inslag i våra julpyntade hem. Och visst är det spännande att se 

en amaryllis växa? Från en lök som inte ser mycket ut för världen till en 

praktfull blomma. Vi på Stockholms Hamnar tycker att all utveckling är 

spännande, och det är mycket som växer och spirar i vår verksamhet 

och i våra områden under kommande år. 


