NYHETSBREV JANUARI 2021
Här kommer årets första nyhetsbrev från hamnen.
Vi går mot stängning av 2020 och summerar ett väldigt speciellt år i ljuset av pågående pandemi. Vi
kan konstatera att 170 fartyg anlöpte Hargs Hamn under året och drygt 500.000 ton gods lastades av
och på dessa fartyg över hamnens kajer. Hamnen har så långt inte påverkats alls av pandemin som
sådan – vi har endast haft ett konstaterat positivt fall av smitta och hamnens kundkrets är också
sådan som inte påverkas av upp- eller nedgångar i konjunktur. Dock har vi på hamnkontoret infört
restriktioner gällande besök och delar av personalstyrkan har i omgångar arbetat hemifrån.
Fördjupningen av farleden in till hamnen är klar och har genomförts helt enligt plan. Detta projekt
har koordinerats av Sjöfartsverket och samarbetet mellan alla parter har fungerat väldigt väl. Samma
entreprenör som genomförde detta arbete har nu påbörjat fördjupningen av hamnbassängen och i
det nya kajläget för den nya 200-m kajen. Detta arbete beräknas vara slutfört i mars 2021, om inte
isläggning förskjuter tidplanen. Vi kommer under första halvåret arbeta med att handla upp
byggnationen av själva kajen, ett projekt som kommer inledas kommande höst om allt fortsätter
enligt plan och beräknas ta drygt ett år. Detta genomförande är, som tidigare skrivits om, väldigt
viktigt för hamnens fortsatta utveckling och för att vi skall kunna tillgodose befintliga och kommande
kunders förväntningar kring fraktkapacitet på anlöpande fartyg och därmed vara en del i att främja
mer miljövänliga transport- och logistikkedjor.

Vi ser positivt på året som kommer och ser en fortsatt positiv utveckling i efterfrågan på hamnens
tjänster. Samarbetet med Lantmännen kommer fortsätta fördjupas och öka i omfattning och vi för
dialog med flera andra aktörer kring nyetablering eller ökning av befintliga volymer. Som media har
rapporterat om, finns planer på att återstarta verksamheten i Dannemora gruva, där Hargs Hamn
skulle ha en naturlig roll som utskeppningshamn. Den fördjupade farleden ger då helt nya, både

praktiska och affärsmässiga, förutsättningar att hantera dessa volymer vilket är till gagn för både
hamn och gruva.
Under hösten har Mellanskog etablerat en digital mätstation i hamnen, för inmätning av inlevererat
timmer. Denna ersätter de tidigare projektvisa etableringarna av mobila mätstationer, som medfört
en mängd merarbete i form av markanvisning, el-försörjning och arbetsmiljöfrågor som krävt
hantering. Utöver Mellanskog kommer ett antal andra skogsaktörer också nyttja den nya stationen
och vi ser den tydligt stärka oss i vår roll som leverantör mot denna sektor framöver.
Hargs Hamn AB har ett certifierat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Denna
certifiering genomgick sin årliga revision i december med godkänt resultat. I samband med denna
revision gick vi också över till den nya standarden för arbetsmiljö, ISO 45001, som ställer ytterligare
högre krav kring ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi är väldigt glada och stolta över denna
kvalitetsstämpel på vår verksamhet.
Under hösten blev vår nya digitala broschyr klar. För en uppdatering om våra tjänster och vad vi gör i
hamnen, läs gärna broschyren här. Missa inte drönarfilmen på sid 2.
Vi önskar alla våra läsare av nyhetsbrevet ett riktigt gott nytt år 2021!
Vänliga Hälsningar
Hargs Hamn AB

