
Trelleborgs Hamn 

Trelleborgs Hamn är en av Sveriges viktigaste hamnar och är ledande när det gäller färjetrafik. 

Hamnen är också ett av kommuns viktigaste och största bolag . I det lokala näringslivet spelar 

hamnen en viktig roll dels som en stor arbetsgivare för 125 personer men också indirekt för flera 

tusen personer. Hamnens placering påverkar givetvis staden väldigt mycket dels genom den 

omfattade lastbilstrafiken, dels att hamnen gör att trelleborgaren har svår att komma till havet. 

Hamnen är också historiskt och känslomässigt värdefull för de flesta av kommun innevånarna. 

Moderat politik vill ta tillvara möjligheterna med att ha en stor hamn i kommunen 

- Miljö 

- Lönsamhet  

- Hamnen mitt i staden 

- Utveckling 

Miljö 

I dag är Trelleborgs hamn Östersjöns klimat smartaste hamn det möjlig gjorde vi under vår tid vid 

makten i kommunen.  Den satsningen vill vi fullfölja dvs. stimulera mer gods på järnväg med den så 

kallade kombitrafiken men också genom än rationell trafiklogistik i hamnen där fordonen lätt kan 

komma ut och in ur hamnen.  Det kan också gälla att hamnens egna fordon kör på det miljömässigt 

bästa sättet. 

 

Moderat politik är 

- Att investera klimatsmart 

- Att bolaget verkar för att få ner hamnens miljöpåverkan på staden 

- Att söka miljömässigt bra och hållbara transportlösningar 

Lönsamheten 

Trelleborgs Hamn har idag god ekonomi. Investeringarna har varit stora och kommer också i 

framtiden sannolikt att vara omfattande. Finansieringen sker dels med egna resurser men också med 

lån som Trelleborgs kommun tecknar borgen för. 

Moderat politik är  

- Att ge bolaget möjligheter till sund och långsiktig stabil ekonomisk utveckling 

- Att bolagets upplåning sker med största försiktighet 

- Att alltid söka EU medel till investeringar 

- Att bolaget skall koncentreras på kärnverksamheten o vara beredd att avyttra verksamheter 

som inte tillhör den. 

  



Hamnen mitt i staden 

Hamnen har påbörjat flytten från centrum ut till de sydöstra delarna och på så sätt möjlig göra det 

att staden kan få ordenlig kontakt med havet. Hamnbolaget har även bekostat upprustningen av vår 

järnvägstation .  

Moderat politik är  

- Att slutföra hamnflytten med två nya färjelägen och en industrikaj 

- Att slutföra en östlig infart till hamnen för att få den bästa och effektivaste trafiken till och 

från hamnen 

- Att slutföra ett truckcentrum på öster med möjlighet att utveckla ett nytt industriområde 

- Att lämna västra hamnen och över låta kommunen utveckla Sjöstaden 

Utveckling 

Hamnbolaget har de senaste åren varit i stark utveckling inte bara med nya färjelägen utan också 

från sättet att bedriva själva verksamheten. Hamnen lever i en stark konkurrens med andra hamnar 

och här krävs att bolaget ständigt ser över verksamhet och är öppen för nya möjligheter 

 

Moderat politik är  

- Att på styrelsenivå alltid ifrågasätta och sätta en positiv press på affärsledning. 

- Att vara väl insatt i bolaget verksamhet och på så sätt kunna fatta riktiga beslut  

- Att söka påverka makthavare både i region, stat o EU som gynnar både Hamnen o 

Kommunen   

 

 


