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Information till boende i Hargshamn rörande Hargs Hamn AB:s förestående 
anläggning av ny kajbyggnation inom befintligt hamnområde. 
 

Anläggning av ny kaj - bakgrund. 
 

Under hösten 2020 genomförde Sjöfartsverket åtgärder i farleden in till Hargshamn. Åtgärderna 

bestod av en kombination av säkerhetshöjande åtgärder, utvidgning av farledsytan och muddring av 

kritiska områden och innebar en ökad tillgänglighet samt utökade möjlighet till säkrare och 

effektivare transporter till och från hamnen i Hargshamn.   

För att Sjöfartsverkets åtgärder i farleden ska komma fullt ut till nytta, planerar Hargs Hamn AB att 

anlägga en ny 182-meters kaj inom hamnområdet. Planerna med en ny kaj medförde att även 

muddring i hamnen behövde utföras, vilket Hargs Hamn AB utförde under våren 2021.  

Mottagning av större fartyg i hamnen är efterfrågat av Hargs Hamn AB:s nuvarande och framtida 

kunder och medför miljö- och kostnadseffektiva fördelar i sjötrafiken, då såväl utsläpp och kostnader 

per ton fraktat gods minskar betydligt. Samtidigt möjliggörs en mottagning och hantering av större 

godsvolymer som i sig stöttar hamnens fortlevnad och tillväxt över tid, behov av att anställa mer 

personal och fortsatt utgöra bl.a. en central aktör inom försörjningen av biobränsle för Stockholms- 

och Uppsalaregionens värmeverk.  Lantmännens etablering i hamnen innebär också en betydande 

utskeppning av spannmål och större fartyg medför att spannmålet försörjer mottagare på 

destinationer längre bort, t.ex. i Nordafrika.  

Tidplan och målsättningar 
Hargs Hamn AB har som mål att färdigställa den nya kajen till halvårsskiftet 2023. General-

entreprenör är utsedd (Peab Anläggning AB) och arbetena startar under februari månad 2022.  

Förutsättningar 
Kajbyggnationen planeras till största delar ske under dagtid men vissa moment kan komma att 

utföras dygnet runt, t.ex. utplacering av de prefabricerade stödmurselementen som utgör kajens 

stomme. Till skillnad mot det föregående muddringsarbetet kommer sprängning att ske i mycket 

begränsad omfattning och får endast utföras under dygnets ljusa timmar. Generalentreprenören ska 

följa Naturvårdsverkets riktlinjer för buller genom hela anläggningsarbetet, vibrationsmätningar, 

miljörevisioner och grumlingskontroller ska genomföras och hållas inom riktvärden.  Allt arbete med 

Hargs Hamn AB:s kajbyggnation ska följa ett med Länsstyrelsen avstämt miljökontrollprogram och 

ske i enlighet med fastslagna dom i mark- och miljödomstolen. 

Hänvisning till mer information 
Hargs Hamn AB hänvisar i första hand till hemsidan (www.hargshamn.se/Information) som 

uppdateras löpande med svar på frågor och synpunkter inkomna från allmänheten och andra 

närliggande intressenter. På hemsidan kan också information och handlingar hämtas såsom t.ex.   

- Vattendom (M 2570-10, 2012) samt tillstånd för anläggning av den nya kajen (M 2236-20) 

- Miljökontrollprogram 

Sätt att kontakta oss för ytterligare frågeställningar eller begäran om information: 

1. Meddelande via Hargs Hamn AB:s allmänna mailadress: hamnkontoret@hargshamn.se  

2. Kontakt över telefon: Tfn (vxl) 0173-201 55  
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