Norrköpings hamn

CONTAINER

Vår nyaste arena
för tillväxt

2010 invigdes den nya containerterminalen
i Norrköpings hamn. Den är byggd på en
stadig grund av lång erfarenhet, modern
teknik, ny kunskap, och goda idéer.

Vi sitter på decennier av rutin när det gäller
att hantera containers och alla typer av
containeriserat gods. Importen består av
alltifrån elektronik och sportartiklar till råvaror
och komponenter för den svenska industrin.
Ut i världen går exportvaror som papper och
sågade trävaror. Kunderna är många och finns
i olika branscher och led av transportkedjan.
När vi byggde den nya containerterminalen
gjorde vi det med den erfarenheten i ryggen,
och med dagens kunskap om effektiv logistik.
Här stödjer både utformning och organisation
kundernas behov av effektiva varuflöden.
Sedan invigningen har containerverksamheten
i Norrköpings hamn utvecklats till en av
landets främsta.

I Norrköpings Hamn och Stuveri har vi en tradition och vilja att skapa utveckling genom samverkan med andra, inte minst våra kunder.
Verksamheten i Norrköpings hamn är med andra ord formad av experter, för experter. Här tar vi tillsammans fram nya koncept för att utveckla logistiken.

Konkreta
förutsättningar
för en bra
lösning

Containerhanteringen i Norrköpings hamn är trygg,
effektiv och transparent. Med stora ytor, rejält
djup, ny hanteringsutrustning och kompetenta
medarbetare behöver vi inte kompromissa med
vare sig kapacitet, kvalitet eller snabbhet.

Tekniska fakta
• Kajdjup 10,4–14,2 meter (tillåtet djupgående 13,5 meter)
• Två Ship-to-Shore-kranar (gantry) för containers, utligg 35 m
• Produktionsgenomsnitt: 26 enheter per krantimme
• Terminalkapacitet ca 300 000 teus/år
• Kombiterminal, två fullängdsspår på 650 meter

Kringtjänster
• Stuff och stripp
• Elkoppling
• Rengöring och sanering
• Reparationer
• EDI-tjänster och annat IT-stöd

Linjeutbud och kapacitet
Norrköpings containerhamn har ett linjeutbud med flera olika
rederier som erbjuder veckovis feedertrafik med anlöp i olika
europeiska hamnar. Kombiterminalen i containerhamnen
servas av daglig trafik med tågpendlar till bland annat Göteborgs hamn. Flertalet av marknadens containerrederier har
egna depåer i hamnen.
Den tekniska kapaciteten är god med två Ship-to-Shore
containerkranar, stora terminalytor, en modern maskinpark,
fullängdsspår för järnvägen, ett av Östersjöns bästa farledsdjup, med mera.
Avancerat IT-stöd
Parallellt med utbyggnaden av hamnen har vi utformat
organisation och IT-stödsystem för optimerad containerhantering med enklare planering och kortare ledtider. Med
GPS-system och trådlös kommunikation som grund överförs

information i samma ögonblick som en container förflyttas
eller ändrar status.
Snabba anslutningar
Containerhamnen och kombiterminalen har direktanslutning
till Södra stambanan och vägtrafiknätet möter upp med E4,
E22 och riksvägarna 51, 55 och 56. I hamnområdets förlängning finns också en internationell flygplats.
Vårt utförande – en del av lösningen
Den tekniska och infrastrukturella kapaciteten i all ära, men
för att uppfylla kundernas krav krävs ett professionellt bemötande och utförande. Hos våra rederikunder är vi uppskattade
för vår produktivitet, flexibilitet och vilja att lösa problem.
Personalens kunnande och agerande har helt enkelt en stor
betydelse för våra kunders verksamhet.

I omvärlden finns
den långsiktiga
styrkan

Regionen med och kring Norrköpings
hamn rankas som en av landets absolut
starkaste inom logistik. Här finns läget,
drivkraften, resurserna och lösningarna
för lönsamma investeringar.

Närhet till stora marknader
För dig med Sverige, Norden eller Östersjöområdet som marknad är det här läget optimalt. Här hittar du fördelar
i form av demografisk tyngd i närområdet och snabb access till hela marknaden via goda anslutningar till starka
transportstråk. Inom 400 km når du 80 procent av landets befolkning, företag och samlade BNP.
Bra balans i godsflödet
Regionen har ett starkt näringsliv med tyngd inom bland annat exportindustri, handel och högteknologi. Här finns
med andra ord både avsättning och upptagning för en bra balans, och därmed god ekonomi, i godsflödena.
Samverkan med andra aktörer
Regionen erbjuder möjligheter att hitta synergier i branschkluster inom flera områden. Linköpings universitet
bedriver forskning inom logistik och har en lång tradition av ett nära samarbete med näringslivet. I den stora och
expansiva logistiksektorn finns både välutvecklade kringtjänster och potentiella samverkansparter.

Oavsett vilket fokus just din verksamhet har så tror vi att du kan hitta en lönsam väg genom Norrköpings hamn.

Nu stärker vi stordriftsfördelarna
Genom investeringen i en storskalig omlastningsterminal för import- och exportgods i containers
skapas nya mervärden för våra kunder. Målet med satsningen är att erbjuda en snabb och kostnadseffektiv hantering av stora godsmängder, där containers snabbt kan positioneras om och
fyllas med nytt gods och nya kunduppdrag. Med modern teknik, korta ledtider och hög servicegrad stärker vi Norrköpings hamn som ett av Sveriges viktiga nav för utrikeshandeln.

Vår nya
satsning
I nära dialog och samverkan med
marknaden skapar vi nu nya förutsättningar för containerkunder och gods i
regionen kring Norrköpings hamn.

Med satsningen på en effektiv och storskalig
omlastningsterminal i direkt anslutning till
containerhamnen och kombiterminalen kan vi
och våra kunder dra fördel av, och optimera,
de ökande import- och exportflödena i det här
upptagningsområdet. Den nya anläggningen blir
direkt integrerad med hamn, väg och järnväg, med
korta ledtider och flexibilitet mellan transportslagen.
Terminalbyggnaden kommer att rymma många
funktioner under sitt tak. Här erbjuds tjänster
som stuff, stripp, lagring, konsolidering och
cross-docking av import- och exportgods. Allt
med en hög servicegrad och en grundtanke att
kunna skapa kostnadseffektivitet och mervärden
för importörer och exportörer. Med andra ord,
en modern och ändamålsenlig ”multi-purpose
terminal” som skapar nya affärsmöjligheter i ett
av landets mest intressanta logistiklägen.
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