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Vi hoppas alla haft en skön sommar och semester! För hamnens del har aktiviteterna den gångna 

sommaren legat på en väldigt hög nivå. Den nedgång vi normalt ser över sommaren har i år uteblivit. 

Detta är främst drivet av höga volymer av timmer och massaved som skeppats ut via hamnen. Och de 

höga volymerna beror på en mängd samverkande faktorer, främst kanske kriget i Ukraina som strypt 

tillgången på ryska trävaror och dessa volymer måste då ersättas från andra marknader, bl.a. vår 

region. 

Den starka sommaren, men också växande volymer dessförinnan under året, har gjort att vår 

godsomsättning ökat ytterligare jämfört med det redan starka fjolåret. Under perioden januari-juli i 

år har vi hanterat 425.000 ton gods, att jämföra med 360.000 ton som passerade våra kajer samma 

period 2021. Hittills i år har 142 fartyg anlöpt hamnen, jämfört med 117 st samma period förra året. 

Vi ser alltså en fortsatt väldigt positiv utveckling vilket är glädjande, bra för regionen och bra för 

miljön. 

Arbetet med att bygga vår nya kaj pågår. Fram tills nu har detta främst synts utifrån de landbaserade 

förberedelserna och markarbetena. I slutet av augusti anländer de i Polen producerade 

stödmurselementen med pråm som kommer ställas ut på den förberedda grusbädden på botten. 

Därefter fylls kajen med sten från muddringen och får ett ytskikt. Om allt fortsatt går enligt plan 

kommer den nya kajen stå klar i maj nästa år. 

 

Stödmurselement på pråm i Polen i väntan på avfärd Hargshamn. 

Ett av de nya kundsegment vi ser den nya kajen kommer öppna för, är projektlaster av tyngre, längre 

och mer långväga gods. Vi arbetar just nu med ett projekt att ta in komponenter för nyetablering av 

vindkraftverk, där bladen mäter uppemot 100m. Denna möjlighet har vi fullt ut saknat tidigare, men i 

takt med att det kan förväntas byggas många nya vindkraftverk framöver ligger vår utbyggnad väl i 

tiden för att möta bl.a. denna ökade efterfrågan.  



Onsdag 3 augusti höll Lantmännen öppet hus för att inviga sin ökade lagerkapacitet i 

spannmålsanläggningen i hamnen. Ett 100-tal gäster bjöds på rundvandring i anläggningen, 

spannmålschef Mikael Jeppsson invigningstalade och i spannmålshallen bjöds det på lunch och 

möjlighet till mingel. Med den nya kapaciteten i drift ökas lagerkapaciteten med ca 25.000 ton, ett 

behov som ligger i linje med Lantmännens tillväxtstrategi i hamnen. 

 

Lantmännens nya lager- och utlastningssilor klara för Öppet hus. 

 

Söndag 4 september kommer hamnen bjuda in till ”Öppet hus”. Detta arrangeras samordnat med 

Folkets Hus och bussar kommer regelbundet avgå från Folkets Hus i Hargshamn mellan kl. 10-15. Vi 

har noterat ett stort intresse under hela året från allmänheten att besöka hamnen och hoppas att så 

många som möjligt har möjlighet att besöka oss denna dag. 

Vi har under våren haft möjlighet att träffa två statsråd. Dels infrastrukturminister Tomas Eneroth 

som specifikt intresserade sig för den planerade uppstarten av Dannemora gruva och logistikkedjan 

kopplat till det samt därefter EU-minister Hans Dahlgren. Vid båda tillfällena gavs möjlighet att 

diskutera regionens-, sjöfartens- och hamnens utveckling samt den naturliga kopplingen till miljö och 

hållbarhet. Vi är glada över den uppmärksamhet hamnen skapar och får. 

 

Vi önskar alla våra läsare en fortsatt fin sommar! 

Vänliga Hälsningar 

Hargs Hamn AB 


