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DET HÄR ÄR VIA STOCKHOLMS HAMNAR

... fyra gånger per år. Drygt hälften 
skickas till prenumeranter och 
resterande exemplar sprids i våra 
terminaler och bland intressenter.

... läser VIA oftast eller 
alltid, enligt vår senaste 
kundundersökning.

... till en skolportal, där lärare 
från hela landet beställer 
studiematerial.

Vi moderniserar inte bara våra hamnar. 
Nu har även tidningen som du håller i din 
hand fått sig en välbehövlig uppfräsch
ning. Jag hoppas att du gillar det!

Det allra första numret av VIA kom ut 
i juni 1996. Tidningen har fått ny kostym 
några gånger genom åren, och nu är det 
alltså dags igen. Lite modernare, och med 

mer plats för nyheter och intressanta 
verksamheter i hamnen och dess närhet.

Upplagan av VIA har ökat de senaste 
åren. Jag är glad att du som läsare, i dessa 
digitala tider, fortfarande uppskattar att 
få en papperstidning i handen. Har du 
önskemål om vad du vill läsa om? Kontakta 
mig gärna!

PRENUMERERA FÖLJ OSS!REDAKTION
Tidningen VIA Stockholms Hamnar utkommer med fyra 

nummer per år. Gratis prenumeration kan beställas via 

info@stockholmshamnar.se. 

Genom att du prenumererar på tidningen VIA godkänner 

du Stockholms Hamnars hantering av personuppgifter. 

Läs mer på:  

www.stockholmshamnar.se/personuppgifter.

Följ Stockholms Hamnar på

• Facebook

• Instagram

• Twitter

• Linkedin

VIA Stockholm Hamnar har fått ny kostym

7000
exemplar av VIA trycks... 

  70
procent av våra sjöfartskunder...

500
VIA-tidningar skickas direkt... 
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– frihamnen är nya filmklustret
STOLLywOOd 

söderarm tur & retur

finlandsfärjans liv

Jag önskar dig en riktigt 
trevlig läsupplevelse! 

Ingrid Hansson
Chefredaktör
ingrid.hansson 
@stockholmshamnar.se
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 FRIHAMNEN  
2018-08-05 KL 09.53

Vinnande 
återvinning

Stockholms Hamnar arbetar kontinuerligt 
med att uppmuntra rederier till insatser 
för miljön och med att hitta lösningar för 
att kryssningsfartygens miljöpåverkan 
ska minska. Sedan länge har rederierna 
erbjudits en miljörabatt på hamnavgif
ten. I år har kraven på fartygen skärpts 
ytterligare. De ska som minst sortera ut 
fraktionerna wellpapp, plast och metall 
för att få rabatten. Rabatten är viktig för 
kryssningsfartygen och Stockholms Ham
nar försöker att påverka sorteringen så 
att materialåtervinningen ökar. Inför nästa 
säsong kommer systemet att ses över och 
utvecklas ytterligare. 
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Arkeologer från Stiftelsen 
Kulturmiljövård genomför 
nu en arkeologisk under
sökning i skogen vid Alhagen, 
utanför Nynäshamn – där 
järnvägsspåret från och till 
Stockholm Norvik Hamn 
ska dras. VIA tog rygg på 
Camilla Ekblom som är en av 
arkeologerna på platsen. 

text: katarina brandt  
foto: niklas björling

Fram till slutet av oktober i år gräver 
Camilla och ett tjugotal arkeologer fram 
lämningar efter Södertörns tidiga invånare. 
Det var säljägare och fiskare som redan för 
4 500 år sedan in såg fördelarna med Norviks 
skyddade läge. Bergsryggens platåer var en 
havsstrand som användes som en boplats 
och hamn redan under stenåldern. Att bo
sätta sig vid kusten är typiskt för perioden. 
Totalt finns ett 50tal samtida boplatser 
längs med Södertörns dåtida stränder. 

Till vardags bor Camilla i Västerås, men 
under utgrävningarna i Norvik huserar hon 
och några av hennes kolle gor i campingstu
gor vid Nickstabadet i Nynäshamn.

08.10 Efter en gemensam 
samling sätter sig Camilla 

en stund vid datorn, bland annat för att 
lokalisera var hon ska gräva i dag. Till sin 
hjälp har hon en karta som är indelad i ett 
koordinatnät av 1  1 meter stora rutor. När 
projektet är slutfört i oktober ska alla rutor 
vara undersökta och fynden doku menterade 
och borttagna från platsen.

08.30 Efter en riktigt grym 
backe är vi uppe vid 

undersökningsområdet. Camilla tar en 
sväng förbi redskapsförrådet för att hämta 
de verktyg som hon använder i fält. Det är 
allt från rejäla fyllhammare och hackor till 
skärslevar och en liten tandborste.  

– De flesta fynd som vi hittar består av 
keramik och restprodukter från tillverk
ning av stenredskap. Krukskärvorna kom
mer från lerkrukor som troligen har an

vänts till matlagning eller som förrådskärl. 
Kärlen har ofta olika inristade mönster, 
exempelvis intryckta gropar, vilket har gett 
just den här kulturen namnet gropkeramik.

09.00 Camilla har hittat sin 
grävruta och slår sig ner 

på knä och börjar gräva. Nu ska tio centi
meter av det översta jordlagret undersökas 
och det tar inte lång tid innan hon gör sitt 
första fynd och kan lägga en pytteliten 
keramikskärva åt sidan.

– En av frågeställningarna vi jobbar med 
är hur människorna som bodde här nät
verkade. Den första veckan som vi jobbade 
här hittade vi en flintyxa. Eftersom flinta 
inte finns på platsen berättade fyndet att 
man måste ha haft kontakt med människor 
söderifrån. 

Camilla Ekblom är en av arkeologerna som är 
en del av arbetet med Stockholm Norvik.

Snabba beslut och priori
teringar är en del av vardagen 

inom uppdragsarkeologin.

TRADEN

Där dåtid 
möter nutid 
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11.15 Intill Camilla sållar en 
annan arkeolog klumpar 

ur jorden för närmare granskning. På hela 
området sticker textförsedda stickor upp 
från marken för att markera platserna för 
fynden som nu grävs fram. Fyndens posi
tion i undersökningsfältet kartläggs och 
dokumenteras noga.

12.30 Dags för lunch med några 
av kollegorna. Samman

hållningen i gruppen är god även om många i 
projektet är säsongsanställda. Branschen för 
arkeologer är tuff och Camilla menar att hon 
är lyckligt lottad som fått en fast anställning. 

13.00 Camilla visar ett av de 
mest spännande fynden i 

Norvik. Det är skålformade fördjupningar, så 
kallade skålgropar, på berghällar och block 
som i första hand förknippas med brons
ålderns boplatser, men här ligger i direkt 
anslutning till en stor stenåldersboplats.

– En förklaring till skålgroparna kan 
vara att de är något äldre än vad vi tror och 
faktiskt hör ihop med boplatsen. En annan 
kan vara att det någonstans i närheten finns 
en oupptäckt bronsåldersboplats. Vad skål
groparna använts till vet man inte riktigt, 
men förmodligen har de haft någon slags 
rituell betydelse. 

14.45 Arkeologerna samlas för 
en kort fruktstund och för 

att sammanfatta dagens arbete.
– Även om det ser ut som att vi är fullt 

fokuserade på vårt grävande, så har vi en 
ständig dialog med varandra. Inom upp
dragsarkeologin måste man jobba på fort, 
göra prioriteringar och ta snabba beslut. Då 
är det viktigt med ett nära samarbete och 
att alla jobbar åt samma håll. 

15.45 Arbetsdagen lider mot sitt 
slut. Det har blivit dags för 

Camilla att plocka ihop sina redskap och ta 
med dagens fynd ner till etableringen. 

– Efter en hel dag i gassande sol och med 
händerna i jorden, finns det nog ingenting 
skönare än att få komma hem och ta en 
uppfriskande dusch. 

” En av frågeställningarna vi jobbar med är hur 

människorna som bodde här nätverkade”.

Där dåtid 
möter nutid 
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Waxholmsbåt ansluter 
till fjärrvärme

KSSS klassiska kappsegling
Söndag 1 juli startade KSSS klassiska kapp
segling runt Gotland – ÅF Offshore Race. 
Ett av Stockholms största årliga sommar
evenemang där runt 240 båtar med elitlag 
och amatörer tävlar i olika klasser. I år var 

det rekordmånga kvinnliga besättningar. 
Dagen innan var det premiär för Lilla ÅF 
Offshore Race där ett 40tal båtar med barn 
mellan 9 och 15 år seglade runt Kastellhol
men och Skeppsholmen mitt i Stockholm.

Flytande soptunna 
samlar upp skräpet
I augusti testar Strömma i samarbete 
med Stockholms Hamnar en flytan
de soptunna, Seabin. Tunnan har 
monterats vid Klara Mälarstrand och 
silar ut plast, papper, cigarettfimpar 
och annat skräp som inte hör hemma 
i vattnet. 

Seabin kommer ursprungligen från 
Australien och finns monterade i 
många länder runt om i världen.

  Lediga jobb!
Just nu söker vi bland annat en 
kundförvaltare till vår fastig
hetsavdelning. Läs mer och hitta 
fler lediga jobb på  
stockholmshamnar.se/jobb

AKTUELLT

Båttrafiken i Stockholm tar i augusti 
ett steg mot bättre klimatprestanda 
när Waxholmsbolagets M/S Västan 
ansluts till fjärrvärmenätet. Hittills har 
en oljepanna och en elpanna använts 
för att värma båten när den legat 
vid kaj. Genom att koppla in båten på 
fjärrvärmenätet säkras värmebehovet 
utan olja och onödiga utsläpp. 
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Arkeologi i Norvik
I september visar arkeologer utgräv
ningen av den 4 500 år gamla stenål
dersboplatsen i Norvik och berättar om 
livet som säljägare. Boplatsen ligger 
intill Stockholm Norvik Hamn som 
just nu byggs strax norr om Nynäs
hamn. Visningarna tar en timme och 
sker söndag 16 september och tisdag 
25 september, klockan 13.00. Ingen 
föranmälan krävs.

 

Det mer än hundra år gamla kultur
märkta fartyget utrustas med en under
central för fjärrvärme och kan därmed 
bevaras, utvecklas och fortsätta bidra till 
Stockholm och skärgården. Kopplingen 
till M/S Västan är ett pilotprojekt som ska 
pågå under 2018/19 och kommer förhopp
ningsvis leda till att fler Waxholmsbåtar 
ansluts till fjärrvärme nätet framöver.

STIFTELSEN KULTURMILJÖVÅRD:

www.kmmd.se/Arkeologi/
Projekt2018/Norvik/
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Nu renoveras 
Museikajen

FRAMTIDSBYGGEN

Snart öppnar nyrenoverade Nationalmu-
seum på Blasieholmen. Lagom till invig-
ningen får även kajen längs med museet 
en ansiktslyftning.

Just nu renoverar Stockholms Hamnar 
och Statens fastighetsverk Museikajen. 
Den ligger på sydöstra Blasieholmen vid 
sidan av Nationalmuseum och sträcker sig 
mellan Skeppsholmsbron och Nybroviken. 
Ytskikten får ett utförande som bygger 
vidare på Strömkajens utformning, med 
bågsatt smågatsten, hällar i granit och 
nya sittbänkar.

Renoveringsarbetet sker i etapper 

och först ut var området mellan Skepps
holmsbron fram till Nationalmuseums nya 
teknikbyggnad. Därefter renoverades om
rådet mellan teknikbyggnaden och fram 
till och med gång och cykelvägen vid 
Museiparken. Sista etappen är delen mot 

Strömkajen, mellan Nationalmuseums 
huvudentré och Skeppsholmsbron.

Enligt planerna ska arbetena vara klara 
lagom till invigningen av nyrenoverade 
Nationalmuseum som slår upp portarna 
den 13 oktober i år. 

Ny godstransportstrategi presenterad
Det är ingen tillfällighet att vi är i Norvik 
i Nynäshamn, sa infrastrukturminister 
Tomas Eneroth när han i slutet av juni  
presenterade regeringens nya godstrans-
portstrategi i Stockholm Norvik Hamn.

Sjöfarten har fått en viktig roll i strategin 
som tagits fram på Näringsdepartemen
tet. Den nationella godstransportstrategin 

tydliggör riktningen för hur godstrans
portsystemet bör utvecklas och innehåller 
ett antal insatser. 

Strategin tar sikte på framtidens mo
derna godstransportsystem, där gods
transporterna är effektiva och smarta, 
nyttjar järnvägens fulla potential och 
använder en större del av sjöfartens 
kapacitet.

– Sjöfarten är viktig för Sverige. Idag 
har regeringen presenterat en gods
strategi där sjöfartens betydelse för ett 
modernt godstransportsystem lyfts fram. 
Det behövs konkurrenskraftiga hamnar 
i Sverige, och Stockholm Norvik Hamn är 
ett utmärkt exempel för hur vi kan stärka 
svensk sjöfart, sa Tomas Eneroth efter 
sitt besök i hamnen. 

Infrastrukturminister Thomas Eneroth presenterade ny godstransportstrategi i Norvik.

Museikajen på Blasieholmen i Stockholm.

Fakta
Godstransportstrategin är den första 
i sitt slag och är avsedd att vara en 
plattform för fortsatt samverkan inom 
godstransportområdet. 
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TEMA

Mer 
än halv-
vägs  
i hamn
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För ganska precis två år sedan gick startskottet för 
byggnationen av Stockholm Norvik Hamn. Nu är 
de förberedande arbetena i stort sett avslutade och 
byggnader, kajer, vägar, broar och järnväg ovan mark 
växer fram i en rasande fart. 

text: katarina brandt 
foto: niklas björling

en högsta punkten på berget 
av krossmassor bjuder på en 
strålande utsikt över blivande 
Stockholm Norvik Hamn. 
Hittills har sommaren visat sig 
från sin allra bästa sida och även 
i dag lyser solen från en nästan 
klarblå himmel samtidigt som 
en lätt bris krusar vattenytan. 
Delar av det 44 hektar stora 
hamnområdet ser fortfarande 
ut som ett stenigt månland
skap, men mellan anläggnings
maskiner, gropar och stenhögar 

råder nu full aktivitet. Det gör att man kan börja ana hur godsham
nen faktiskt kommer att se ut när den ska öppna i maj 2020.

Utmanande tidssamordning
Tullvisitationen ser lite ensam ut där den står mitt på hamnplanen. 
Stålstommen till den 1 300 kvadratmeter stora byggnaden restes 
redan i början av året. Nu är fasaden på plats och de invändiga 
arbetena pågår för fullt. Under hösten ska hamnens huvudbyggnad 
börja byggas liksom en verkstad. Därefter fortsätter arbetet med 
ytterligare två byggnader.

– Tidssamordningen är en utmaning eftersom markarbetena blir 
klara senare än byggnaderna. Det innebär att vi måste göra provi
soriska lösningar för exempelvis vatten och avlopp. Sedan måste vi 
planera så att dessa inte ligger i vägen för de permanenta installatio
nerna som görs senare, förklarar Anna Lindblad som är projektleda
re för byggnaderna i Stockholm Norvik Hamn. 

Kristian Martti, Anna Lindblad, Tobias Kednert och Thomas Karström ansvarar 
för olika delar av arbetena i Stockholm Norvik Hamn.
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TEMA

När tullvisitationen är klar kommer den att innehålla två separata 
bilhallar. En för lastbilar där man även kommer att kunna hantera 
containrar, samt en mindre bilhall för personbilar. I anslutning till 
dessa byggs även förhörsrum och visitationsrum.

Arkitektkontoret som Stockholms Hamnar samarbetar med 
har tagit fram ett gestaltningsprogram som omfattar alla delar av 
Stockholm Norvik Hamn, från byggnader och järnväg till skylt
ning. Anna tar med oss ut på hamnplanen för att visa hur gestalt
ningsprogrammet tolkats på tullvisitationen. 

Tullvisitation med genomtänkt design 
Byggnaden har en grafitgrå, nästan svart fasad. Dessutom är flera av 
hörnen rundade vilket ger en speciell känsla. Den undre delen av fa

saden är täckt med ett metallraster som dels ska skydda byggnaden 
och dels skapa lite kontrast mot den i övrigt släta fasaden. Entrén 
synliggörs med färgglada partier i rött, orange och gult.

– Vi har fokuserat på att skapa funktionella byggnader och med 
ganska små medel göra så att designen sticker ut, säger Anna.

Kristian Martti är projektledare med ansvar för alla markarbeten 
och var på plats i Norvik redan i oktober 2015. De viktiga förbere
dande arbetena som skogsavverkning, muddring, markförstärkning 
och bergarbeten är nu i stort sett avslutade. Allt som allt har om
kring 10 miljoner ton berg sprängts loss och en stor del har kunnat 
återanvändas på plats. Bland annat som utfyllnad på markområden 
i det som blir den nya hamnen samt som utfyllnad i havet för att 
skapa nya ytor för hamnplan och kajer. Stora stenar från spräng

ningarna har använts som erosionsskydd 
för att hindra att slänter eroderar längs 
kajkanterna. Krossmassorna används även 
vid betongtillverkning och nu genomförs 
tester för att se om de kan fungera som 
ballast till det fyra kilometer långa järn
vägsspår som ska byggas. 

– Andra projekt kan också vara kom
plexa, men i Norvik är det verkligen de 

Det är ovanligt att en annan aktör än 

Trafikverket bygger och finansierar en järnväg 

så som Stockholms Hamnar gör i Norvik.
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enorma mängderna sten som har varit den stora utmaningen, 
konstaterar Kristian. Ur ett miljöperspektiv är det förstås bra att vi 
kan ta tillvara och återanvända så mycket som möjligt av bergkros
set här i Norvik.

Största sprängningen någonsin
Kristian kan se tillbaka på tre händelserika år där sprängningen som 
gjordes i november förra året etsat sig fast lite extra i minnet. Det var 
veckor av förberedelser som kulminerade i en gigantisk sprängning 
som involverade 475 borrhål. Allt som allt sprängdes 351 000 ton 
berg bort för att bana väg för det nya järnvägsspåret.

– Det var den största salvan som någonsin skjutits i svensk entre
prenad. Borrhålen var 40 meter djupa och nästan 100 ton spräng
medel användes, berättar Kristian. 

Man kan säga att Thomas Karströms arbete tar vid där Kristians 
slutar. Thomas är projektledare och ansvarar för byggnationen av 
järnvägsanslutningen från hamnen till den befintliga Nynäsbanan. 
Projekteringen av järnvägen har pågått en längre tid och markar
beten som sprängning, grävning och stabilisering påbörjades första 
halvåret 2018. Under sommaren har sprängningarna tagit en paus 
när arkeologer undersökt den stenåldersboplats som har legat där 
den nya järnvägen ska dras fram.

– Det är ovanligt att en annan aktör än Trafikverket bygger och 
finansierar en järnväg så som Stockholms Hamnar gör i Norvik, 
säger Thomas. Arbetet här involverar bland annat en bergtunnel på 
270 meter, ledningsomläggningar och stora markarbeten. Efter
som järnvägen ska gå under väg 73 kommer vi att behöva flytta 

Bland gropar, krossmassor och stenar växer 
Stockholm Norvik Hamn fram steg för steg. 
Nu börjar man kunna ana hur den framtida 
verksamheten i hamnen kommer att se ut.

Fakta / Stockholm Norvik
•  Hamnen byggs för både containerhantering och 

rullande gods.
•  Sommaren 2020 räknar Stockholms Hamnar med att 

hamnen ska ta emot det första fartyget.
•  Total kajlängd blir 1 400 meter och djupet blir som 

mest 16,5 meter, vilket öppnar för att ta emot 
Östersjöns största godsfartyg.

•  Fullt utbyggd kan hamnen hantera cirka 500 000 
containrar och ha en genomströmning av 200 000 
fordon med rullande gods per år.

•  Hamnbygget är det största i Sverige på 100 år och 
är budgeterat till 3,6 miljarder kronor, finansierat av 
Stockholms Hamnar.
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vägen och bygga en ny, provisorisk del. För Nynäshamns kommuns 
räkning bygger vi även en gång och cykelbro. Vi räknar med att 
komma igång med spårarbetena vid årsskiftet och vara klara för att 
ansluta till Nynäsbanan i början av 2020.

På hamnplanen byggs även en bro som planskiljer järnvägen från 
infartsvägen. Gjutningsarbetet pågår för fullt och i oktober räknar 
man att bron ska stå klar.  

Lång stödkaj
Parallellt med alla arbeten på torra land växer även den 1 400 meter 
långa kajen fram. Eftersom marken är av varierande kvalitet an
vänds olika metoder för att bygga kajen. Vid de norra kajlägena som 
kommer att användas för rullande gods har en stödmurskaj gjutits 
under våren. Tolv meter höga och 270 ton tunga betongelement har 
gjutits på plats och därefter lyfts ner på botten. 

Metoden används på de 300 meter där berg saknas för kajbygget 
och en utfyllnad behöver göras. På övriga, cirka 800 meter, ska 
kajen byggas som påldäck vilket innebär att stålpålar borras ner i 
berget och fylls med betong och sedan förbinds med en balk i top
pen, berättar Tobias Kednert som är projektledare och bland annat 
ansvarar för kajkonstruktionerna. 

Det är onekligen många pusselbitar som ska hamna på rätt plats 
innan nya Stockholm Norvik Hamn kan ta emot sitt första fartyg i 
maj 2020. Men det ser väldigt bra ut. Projektet håller både budget 
och tidsmässigt och alla har målet inställt på att bygga Sveriges 
bästa hamn där fokus på arbetsmiljö och säkerhet präglar projek
tets alla delar.  

– Många av oss som jobbar här i Norvik har varit med i något av 
Stockholms Hamnars tidigare projekt i Kapellskär och Värtaham
nen. Våra erfarenheter i kombination med nya infallsvinklar gynnar 
verkligen projektet som helhet, avslutar Anna Lindblad.  

Stödkaj gjuts i Stockholm Norvik.

Tre goda skäl till 
Stockholm Norvik Hamn
1. Stockholm växer
Stockholmsregionen växer i snabb takt vilket ställer 
krav på framtidens infrastruktur. I den utvecklingen 
är hamnen en viktig del. Totalt är vi i dag närmare 3,2 
miljoner invånare i Stockholm och Mälardalsregionen. 
En siffra som beräknas växa till 3,5 miljoner år 2030. Med 
en sådan tillväxt behövs långsiktiga satsningar på en 
välfungerande infrastruktur.

2. Containertrafiken ökar
Godsvolymerna ökar och fartygen blir större. På 20 år 
har containertrafiken i världen femdubblats och inom tio 
år väntas den åter fördubblas. Det leder till att rederi
erna bygger allt större fartyg vilket är bättre både ur 
ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Vid Norvik finns 
ett naturligt djup på 16,5 meter vilket gör att hamnen 
kommer att kunna ta emot Östersjöns största fartyg. 
Den både djupa och snabba inseglingsleden bidrar till 
att transporterna till och från Mälardalsregionen blir 
effektivare.

3. Hamnen är bra för miljön 
Sjöfarten påverkar miljön mindre än andra transport
slag, sett till mängden transporterat gods. Stockholm 
Norvik Hamn följer EU:s ambitioner att öka andelen 
sjötransporter. En ny och modern hamn byggd med den 
allra senaste tekniken och med direkt anslutning till 
både motorväg och järnvägsspår är en miljösatsning.

FÖRDJUPNING
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Hur skulle du beskriva Glashuset?
– Det är en blomstrande oas mitt i stan som är varm och inbju

dande. Vi har gått ifrån konceptet ”fine dining” och satsat på ”fun 
dining” med en meny som har hämtat inspiration från hela världen. 
På kort tid har vi skapat en destination av Glashuset och den 
unika miljö som platsen erbjuder. 

Vad gillar du med läget?
– Att Glashuset bara ligger några meter från vattnet är förstås 

helt fantastiskt. Dessutom rör det sig mycket människor längs 
kajen och många bor och arbetar i närheten.

Hur vill du utveckla Glashuset?
– Glashuset ska vara ett levande projekt under ständig utveck

ling. Till nästa sommar ser jag framför mig att vi på något sätt kan 
väcka liv i pontonbryggan utanför. 

Hur ser samarbetet med Stockholms Hamnar ut?
– Vi har en väldigt bra relation, där vi hjälper Stockholms Ham

nar att ta betalt för kajplatserna på pontonen utanför. Dessutom 
sköter vi Visit skärgårdens informationsbyrå. Att den skärgårds
inriktade verksamheten skulle fortsätta var en förutsättning för 
att vi skulle få hyra Glashuset.  

LÄGET

HYRESGÄST  
Restaurang Glashuset

INTERVJUAD  
Christos Neo, restauratör

HYRESGÄST SEDAN 2018

LOKALEN  
Paviljong ritad av Peter 
Celsing och uppförd 
1955 vid kajplats 18 på 
Strandvägen

Grönskande glashus
Peter Celsings paviljong från 1955 får nytt liv genom en grönskande servering.
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trots att det bara har gått några må
nader sedan Johan Wallén tillträdde tjänsten 
som ny marknads och försäljningschef på 
Stockholms Hamnar, känner han sig redan 
hemmastadd i företaget. Anledningen kom
mer en stund in i vårt samtal. Under sina 
studier sommarjobbade Johan i container
hamnen i Frihamnen och de senaste 14 åren 
har han varit både kund och hyresgäst hos 
Stockholms Hamnar.

Erfarenhet från rederivärlden
Johan kommer närmast från Team Lines 
Sverige som representerar ett familjeägt 
rederi med säte i Tyskland. Det är ett av Eu
ropas största feederrederier som transpor
terar containrar till och från större hamnar 
på kontinenten för omlastning till slutliga 
destinationer ute i världen. Företaget har 
suttit i Magasin 2, precis ovanför Stock

PROFILEN

Johan 
Wallén

Marknads- och försäljnings-
avdelningen på Stockholms 
Hamnar har fått ny besättning. 
En av de nya medarbetarna är 
Johan Wallén som redan är ett 
välkänt ansikte i organisationen.

text: katarina brandt   
foto: niklas björling

holms Hamnars huvudkontor och hyr numera 
lokaler i Magasin 3 på andra sidan gatan.

Tidigare kund 
– Team Lines Sverige är kund till Stockholms 

Hamnar och jag började arbeta där när jag 
hade pluggat klart. Till en början hade jag mer 
operativa arbetsuppgifter och var bland annat 
med och startade företagets verksamhet i Sankt 
Petersburg. När jag kom tillbaka till Sverige job
bade jag som försäljningschef i några månader 
innan jag utsågs till vd.

Som både kund och hyresgäst under de 
senaste 14 åren har Johan kunnat följa alla 
Stockholms Hamnars projekt på nära håll. 
Färdigställandet av Värtahamnen och hamnen 
i Kapellskär har imponerat på honom, liksom 
byggnationen av Stockholm Norvik Hamn som 
pågår för fullt.

– Det är väldigt sällan en ny godshamn byggs 
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i Sverige och att få vara med på den resan var 
kanske det som lockade mig allra mest med 
arbetet på Stockholms Hamnar. Sedan ser jag 
fram emot att få jobba med passagerartrafik. 
Det innebär en mer direkt kundkontakt än när 
man har med gods och containrar att göra. 

Helikopterperspektiv
Johan har det övergripande marknadsansvaret 
för samtliga affärsområden inom Stockholms 
Hamnar förutom fastigheter – container, roro, 
färjor, kryssning och bulk. Ett särskilt fokus 
ligger på marknads och försäljningsarbetet för 
Stockholm Norvik Hamn. 

– Först och främst handlar det om att lyssna 
på våra kunder och tillgodose deras behov. Inte 
bara i hamnen utan även när det gäller kring
tjänster som exempelvis lagring av gods och 
järnvägslösningar. Eftersom jag varit kund själv, 
tror jag mig ha en ganska bra uppfattning om 

vad kunden efterfrågar.
Just nu tittar Johan på olika typer av tåg

lösningar för framför allt exportgods lik
som lastning av containrar och magasine
ring av gods. Arbetet sker i nära samarbete 
med terminaloperatören Hutchison Ports 
som kommer att driva containerterminalen 
i Stockholm Norvik Hamn.

– Den nya hamnen byggs för de kom
mande hundra åren. Och att kunna förutse 
vilka behov våra kunder kommer att ha i 
framtiden är förstås väldigt svårt. Vi får helt 
enkelt blicka tillbaka samtidigt som vi tittar 
på hur omvärlden ser ut i dag för att på så 
sätt kunna föreställa sig åt vilket håll vi går.

Många järn i elden
– Vi måste vara lyhörda för hur våra 

kunder ser på framtiden. De har ett annat 
perspektiv än vad vi har eftersom de har en 

” Vi måste vara lyhörda för hur våra 
kunder ser på framtiden.”

Johan 
Wallén

NAMN  Johan Wallén
ÅLDER  45
BOR  Lägenhet vid Liljeholmskajen i Stockholm
FAMILJ  Sambo och tre barn
INTRESSEN Musik! Johan har spelat keyboard i flera olika band sedan 
tioårsåldern
UTBILDNING  Företagsekonomi och ryska vid Stockholms universitet
ARBETE  Marknads och försäljnings chef på Stockholms Hamnar 
SENASTE BÅTRESA En tur på Mälaren vid kommunfullmäktiges avslutning 

kortare investeringshorisont. 
Med en tvååring och en sjuåring där 

hemma är tid en bristvara, men om Johan 
får en stund över odlar han gärna sitt 
musikintresse. Han har spelat keyboard 
i flera olika band och faktum är att hans 
första anställning på Team Lines Sverige 
var på deltid eftersom han ville kunna åka 
på turné med bandet Paatos.

– Nuförtiden är vi fem gamla kompisar 
som försöker repa någon gång i veckan och 
köra några spelningar om året, mest för att 
det är kul att träffas.   

När Johan går hem efter arbetsdagens 
slut är det till ännu ett sjönära läge. Sedan 
några år tillbaka bor han med sin familj vid 
Liljeholmskajen. 

– Charmen med att bo i Stockholm är 
att det aldrig är långt till vattnet, avslutar 
Johan Wallén.  
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Sigvard ”Sigge” Hellström (1925-2016) 
var fotografen som på ett speciellt sätt 
lyckades fånga småstadsvardagen i 
Nynäshamn på 1950- och 60-talet där 
även livet i hamnen fick en framträdande 
roll. Under 2018 kommer hans bilder att 
ställas ut digitalt på Nordiska museets 
webbplats.

Sigge föddes i Medelpad 1925 och flyttade 

till Nynäshamn i vuxen ålder. I början av 

1950talet började han intressera sig för 

fotografi och fick möjlighet att gå en foto

kurs hos den välkände fotografen Christer 

Strömholm. Med en nyköpt kamera av 

märket Rolleiflex tog han sedan tusentals 

bilder där många aldrig framkallades. 

Under årens lopp var Sigge aktiv i Nynäs

hamns fotoklubb och fick flera fotografier 

publicerade i Nynäshamnsposten.

Kännetecknande för Sigge är att han 

hade förmågan att ta levande bilder som 

skildrar vardagslivet i en småstad. Ett ta

lande exempel är bilden från Gotlandskajen 

i början av 1960talet när en Opel vinschas 

ombord på den tidens Gotlandsbåt. 

Under hösten kommer bilderna att bli 

sökbara via sökportalen digitaltmuseum.se 

och visas i en så kallad webbutställning 

där fotografi, konst, vykort och bildtryck 

blir tillgängligt för museets virtuella besö

kare. Längre fram finns det förhoppningar 

om att bilderna ska kunna visas fysiskt 

inne på Nordiska museet. 

Mer historia

Du kan läsa och lyssna 
på fler berättelser på 
stockholmshamnar.se/historia

Stockholms Hamnar  

Magasin 2, Frihamnen

Box 273 14, 102 54 Stockholm

Telefon: 08670 26 00

info@stockholmshamnar.se 

www.stockholmshamnar.se 

Tack vare hamnen 
och järnvägen växte 
Nynäshamn från 
fiskeläge till stad.

Bilderna från förr
FOTO: SIGVARD HELLSTRÖM, NORDISKA MUSEET

HAMNARNAS 
HISTORIA

http://www.stockholmshamnar.se/historia



