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Sammanfattning 
 
Med anledning av att omfattande infrastruktursatsningar i Halmstads hamn diskuteras skall 
Halmstads Hamn och Stuveri AB till Halmstads Rådhus AB bland annat redovisa 
samhällsekonomiska effekter.  Föreliggande översikt över Halmstad Hamn och Stuveri AB är 
gjord i syfte att skapa en förståelse för hamnverksamheten ur ett transportgeografiskt 
perspektiv. Studien är av översiktlig karaktär och försöker fånga pågående och framtida 
funktioner som är av regionalgeografisk, social, ekonomisk och global betydelse för Halmstad 
som stad såväl som för Halmstads hamn. Studien använder som empiriskt material, intervjuer 
och tillgängligt material från Halmstads hamn och statistik. 
 
Översikten visar att ett helhetsperspektiv är nödvändigt för att förstå transporternas betydelse 
generellt, och för att förstå de nätverk och länkar som en hamnverksamhet bygger upp i 
förhållande till Halmstad och dess omland specifikt. Ett motsatt perspektiv utgörs av det 
partikulära perspektivet, eller ett synsätt som ser verksamheter som isolerade företeelser utan 
kopplingar till andra verksamheter. När ett sådant partikulärt perspektiv får ett alltför 
dominant utrymme kan det skapa geografiskt länkade konsekvenser för utvecklingen i en 
region som omger Halmstad.  
 
Översikten visar också att det är viktigt att Halmstads Hamn och Stuveri AB inte begränsas i 
sina förutsättningar att följa med i de dynamiska förändringar som omvärlden skapar i form 
av konjunkturförändringar, regionala konkurrenssituationer och förändrade krav på 
effektivitet och miljötänkande.  
 
De förutsättningar som krävs för att bibehålla en position som regional transportnod och 
logistikcentrum, samt för att kunna utvecklas till en konkurrenskraftig aktör, är att hamnens 
verksamheter betraktas ur ett helhetsperspektiv och inte som en isolerad och oberoende 
verksamhet.  
 
Hamnen har förutsättningar att utvecklas till en stark aktör i en större region genom 
infrastruktursatsningar (djuphamn), logistikutveckling och miljöinnovationer. 
 
 Flera av dessa utvecklingsområden görs sannolikt med fördel i samverkan med Högskolan i 
Halmstad.  
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Inledning 
 
Med anledning av att omfattande infrastruktursatsningar i Halmstads hamn diskuteras skall 
Halmstads Hamn och Stuveri AB till Halmstads Rådhus AB bland annat redovisa 
samhällsekonomiska effekter. Föreliggande översikt över Halmstad Hamn och Stuveri AB är 
gjord i syfte att skapa en förståelse för hamnverksamheten ur ett transportgeografiskt 
perspektiv. Studien är av översiktlig karaktär och försöker fånga pågående och framtida 
funktioner som är av regionalgeografisk, social, ekonomisk och global betydelse för Halmstad 
som stad såväl som för Halmstads hamn. Studien använder som empiriskt material, intervjuer 
och tillgängligt material från Halmstads hamn och statistik. 
  
Transportgeografi är ett vetenskapligt ämne som syftar till en helhetsförståelse för transporter, 
vilket inte alltid är alldeles självklart för andra ämnesdiscipliner och vetenskaper. För att nå 
denna förståelse för hamnverksamheten ur ett transportgeografiskt perspektiv, kommer en 
modell som står för perspektiv som inte har en helhetssyn att användas som dialogisk 
kontrapunkt. Den modell som då inte står för helheten står för partikulära eller atomistiska 
perspektiv, här kallat för ett partikulärt perspektiv.  
 
Tanken med att skapa denna dialog mellan de två perspektiven, det transportgeografiska och 
det partikulära perspektivet, är att det annars kan vara svårt att förstå och inse värdet av 
transporter i vårt samhälle. Vi är inte bara transportberoende, våra samhällen är skapade och 
beroende av sitt fortbestånd och sin vidare utveckling via dessa transporter.  
 
Studien visar också på faran med de partikulära perspektiven, som när de agerar oberoende av 
varandra kan orsaka mycket stor skada på ett välfärdssamhälle uppbyggt kring en helhet 
länkad samman av många delar som kanske tas för givna i många sammanhang.  
 
Studien är disponerad på så sätt att den ger en kort beskrivning av det teoretiska ramverket 
kring transportgeografi, och då i förhållande till ett partikulärt perspektiv.  
 
Därefter kommer en beskrivning av Halmstads hamnverksamhet. Hamnen sätts därefter i 
relation regionen och ett Europeiskt sammanhang, samt även i ett globalt perspektiv. Slutligen 
diskuteras några av de utvecklingsmöjligheter som pekas ut i litteraturen om 
hamnverksamheter, bl a logistikutveckling och miljöinnovationer. 
 
 



 5

 
 

Det transportgeografiska perspektivet kontra det partikulära 
perspektivet 

 
“Transportation is a measure of the relations between areas 

and is therefore an essential part of geography” 
Ullman (1956) 

 
 

Kapitlet handlar om helhetsperspektiv på transporter som ett mått på relationer mellan 
geografiska områden, och som en väsentlig del av ett samhälles totala ekonomi. Detta 
perspektiv ställs mot det partikulära perspektivet, ofta företrätt av ekonomer som vill lyfta ut 
enskilda aktiviteter i ett samhälle och betrakta dem som lönsamma eller inte mot bakgrund av 
deras enskilda resultat, i stället för att betrakta dem som delar i en ekonomisk helhet. Jag 
kommer att försöka exemplifiera vad som händer när flera simultana väsentliga delar lyfts ur 
och vilken effekt det får på helheten, trots att flygplats och hamn var för sig verkar förnuftig, 
skapar det ett kaos i helheten.  
 
Oavsett politiskt eller ekonomiskt system uppstår behovet av att flytta gods från en plats till 
en annan och av det skälet behövs transporter. Traditionellt sett har industrin varit den 
viktigaste generatorn för transporter, med sina behov av att flytta bulkråvaror för att processa 
den och sedan föra över halvfabrikat till andra platser eller till konsumenter. De tre viktigaste 
skälen för behov av transporter är: 

• Omlokalisering av råvaror 

• Förflyttningar av halvfabrikat 

• Distribution 

Den transportgeografiska forskningens har en bred förankring inom ämnet geografi och den 
teoretiska utvecklingen har diskuterats av en rad forskare (Hallencreutz refererar bl a till 
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Taaffe & Gauthier, 1994; Turton och Tolley, 1995; Rimmer, 1978; Bamford & Robinson, 
1978; Eliot Hurst, 1974; Hanson, 1995; Hoyle & Knowles, 1992; Knowles, 1993; 1994;; 
White & Senior, 1983; Eliot Hurst, 1973). 

Ett fundament inom transportgeografin skapades av Ullman (1954) genom preciseringen av 
begreppen "complementarity", "intervening opportunity" och "transferability" för att förklara 
interaktionen mellan olika geografiska områden. Med hjälp av dessa verktyg kunde problem 
som tillgänglighet och konnektivitet i transportnätverk förstås genom olika typer av 
kvantitativa modeller och grafer (se t ex Garrison mfl, 1959; Hagget & Chorley, 1969; 
Kansky, 1963). 

Den kanske viktigaste förklaringskraften låg emellertid på ett plan där man kunde förklara 
såväl framväxten och utformning av flöden i nätverk, samt också i viss mån hur nätverken 
påverkar samhällets ekonomi och rumsliga struktur (se Leinbach, 1976). 1 Jag återkommer till 
dessa tankar senare, men först något om de principiella motiven bakom sjötransporter.  

Som i de allra flesta fall när det gäller transporter gäller principerna om “economies of 
scale”, transportkostnad per distansenhet och per viktenhet upp till en viss volym och ett visst 
avstånd. Andra faktorer, än rena transportkostnader per enhet bör också tas hänsyn till 
eftersom längre avstånd ger längre transporttider och därmed också ökade risker. En köpare 
av transporter baserar därför ofta sina beslut på grundval av en kombination av faktorer som 
volymer som ska flyttas och frekvensen, timingen, lastningstider, tillgänglighet och priser 
(Brodin, 2003:24). Som det antyds i kapitlet om utvecklingsmöjligheter för godstransporter 
över vatten kan även aspekter som miljö och hållbarhet komma att inkluderas som framtida 
variabler i kundernas beslut.  
 
När det gäller transporter generellt så indikerar figuren nedan att ju längre transporterna blir, 
desto mer sannolikt är det att de sker via vatten. Figuren indikerar således en linjär korrelation 
mellan kostnad och avstånd när det gäller sannolikheten för val av transportslag. Vid längre 
avstånd ökar alltså sannolikheten för att någon väljer vattenvägar för transporter, och vid 
kortare avstånd väljs sannolikt vägar som transportslag. 
 
 
 

Väg 
Järnväg 

Fasta kostnader 
 Vatten 
 
 
 
 

Totala 
transportkostnader 

 
 
 VÄG JÄRNVÄG VATTEN 
 
 

                                                 
1 Se http://www.geo.ruc.dk/nst/hallencreutz25.html 
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Politiska krafter, traditioner och ekonomiska preferenser kan förändra dessa förutsättningar t 
ex genom subventioner, föreställningar eller av skäl som inte behöver grundas i någon direkt 
substantiell argumentation alls. Brodin (2003:25) anger t ex i det forna Sovjetunionen hade 
järnvägen en extremt dominant position skapat av en lobbyverksamhet tillsammans med 
subventioner som alltid gjorde järnvägen till det billigaste alternativet.  
 
För att återgå till helhetsperspektivet och hur nätverk och flöden påverkar resten av samhället 
så kan man åskådliggöra det med hjälp av tre olika typer av flödesmönster: Internationella 
handelsmönster, omlandsmönster och hierarkiska mönster. 

Internationella handelsmönster uppstår mellan nationer och inkluderar större enheter så som 
handelsblock (EU, NAFTA) eller beroende territorier så som kolonier. Omlandsmönster 
uppstår mellan t e x en transportterminal som en hamn och dess marknadsplats. Dessa är ofta 
av regional karaktär och reflekterar då hur olika marknader organiseras. Slutligen, hierarkiska 
mönster hittar man inom industriella eller kommersiella sektorer och de inkluderar 
distribution som kan relateras till rörelser genom varukedjan (från producent till konsument). 
De spatiala flöden och relationer blir komplexa och integrerade samt att de växer med en 
hamns differentieringsgrad och storlek.  
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Figur 2. Rumsliga flöden uttryckt i komplexa relationer mellan företag och konsumenter med utgångspunkt från 
en hamn.  

En tidigare teoretisk utgångspunkt gjorde gällande att transporter utgjorde en facilitator för 
geografisk förändring, t e x att transporter skapade direkta förutsättningar för urban tillväxt 
(Johnston, et al, 2000:856). Även om den direkta kausala effekten inte existerar i alla fall är 
det bevisat att rumsliga flöden ger upphov till mer eller mindre synliga beroendekedjor som 
egentligen inte blir synliga förrän man tar bort huvudnoden, d v s hamnen. Man brukar kalla 
transporter för en latent efterfrågad produkt som representerar en efterfrågan på prisreduk-
tioner hos en vara. Dessutom de volymer som transporteras även efterfrågan på 
tilläggstjänster som utgör ytterligare effekter av ökade rumsliga flöden. 
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Efterfrågan på de olika godsen och tjänsterna genererade utifrån en hamnverksamhet liknar 
vilket annat ekonomiskt system som helst då det tar plats i en sektor (hamn) och får konse-
kvenser för andra sektorer, samt att efterfrågan av gods och tjänster i en sektor är drivna av 
efterfrågan i en annan sektor. Så att en kund som köper en vara förvarad i hamnen kommer 
förmodligen att driva fram en annan vara i utbyte, vilket i sin tur driver fram efterfrågan på 
aktiviteter så som manufaktur, råvarubrytning, och transporter. Det som är speciellt med 
transporter är att de inte kan existera för sig själva och att en förflyttning inte kan lagras.  

Rodrigue (2009) pratar om två typer av transportefterfrågan: 

1. Direktdriven efterfrågan. Dessa utgörs av förflyttningar som är en direkt konsekvens 
av ekonomiska aktiviteter, utan vilka de inte skulle äga rum alls. Exemplet är 
arbetspendling mellan hem och arbetsplats. Det finns ett utbud av arbetskraft på en 
plats (hemmet) och en efterfrågan av arbetskraft på en annan plats (arbetsplatsen). 
Transporter uppstår som en direkt relation mellan dessa. För frakttransporter kräver 
alla komponenter i en varukedja förflyttningar av råvaror, delar och färdiga produkter 
på lastbilar, järnväg eller fartyg. Transporter är alltså en direkt utkomst av funktionen 
produktion och konsumtion 

2. Indirekt driven efterfrågan. Utgörs av förflyttningar skapade av behoven hos andra 
förflyttningar. Ett exempel är energi, där bränslekonsumtionen från transportaktiviteter 
måste förses med ett energiproduktionssystem som kräver förflyttningar från en plats 
till en annan med mellanlager fram till konsumtion. Varulager och omlastning utgör 
också en indirekt driven efterfrågan eftersom det är en ”icke-rörelse” av fraktelement. 
Omlastningsnoder finns eftersom det är svårt att flytta varor direkt från där de 
produceras till där de konsumeras.  

 
Ett partikulärt eller atomistiskt perspektiv kännetecknas av att det inte utgår från ett 
helhetsperspektiv när det gäller samhällsfunktioner. Perspektivet är partikulärt i den mening 
att det endast utgår från en enskild verksamhets aktiviteter isolerade från andra typer av 
aktiviteter. Ett partikulärt perspektiv kan således ifrågasätta eller vilja eliminera en 
verksamhet utifrån en alltför snäv syn på effektivitet eller lönsamhet, eller om verksamheten 
visar ett överskott kan partikulära krafter vilja använda ett sådant överskott för att täcka 
kostnader som uppstår i andra verksamheter istället för att investera för att bygga volym och 
effektivitet.  
 
Det partikulära perspektivet missar således de kedjor av aktiviteter som är länkade till 
transportsystemet, som t o m uppstått som en följd av att det finns ett transportsystem. Tas 
transportsystemet bort eller görs mindre konkurrenskraftigt kan länkarna komma att försvinna 
eller flytta till andra lokaler där de efterfrågas.  
 
Ett partikulärt perspektiv är nödvändigt i många fall. Detta handlar alltså inte om att inte 
hamnar bör ha ett lönsamhetskrav, utan det handlar om att förstå att transporter är en för-
givet-tagen del av helheten. Förblir effekterna av transporter för-givet-tagna, och om 
helhetsperspektivet underordnas ett partikulärt perspektiv, kommer det på sikt att göra det 
svårt för en modern stad med ett omland att upprätthålla krav på bibehållen standard och 
utveckling.  
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Havsbaserade transporter ur ett Europeiskt perspektiv 
Hamnar och vattentransporter är en av nyckelfrågorna när det gäller transporter i Europa. Det 
finns mer än 1200 hamnar längs de ca 100 000 km Europeiska kusterna. De är nyckelpunkter 
när det gäller modala överföringar och av vitalt intresse när det gäller hanteringen av 90% av 
Europas internationella handel och 40% av den intra-europeiska handeln.  
 
Hamnar länkar samman platser i Europa och de är den direkta och indirekta källan till mer än 
en halv miljon arbeten. Hamnar bidrar därmed till att bibehålla en dynamik och utveckling i 
hela regionen, från de mest aktiva till de mest perifera platserna, i linje med 
Lissabonstrategin.2  

Halmstads Hamn och Stuveri AB 
 
Hamnverksamheten sköts av ett bolag, Halmstads Hamn och Stuveri AB, som ägs till 100 % 
av Halmstad kommun.  
 
Avgörande för Halmstads roll som logistikcentrum är det strategiska läget. Det utmärks dels 
av länets centrala placering i en av Nordeuropas starkaste regioner – bestående av 
storstadsområdena Oslo, Göteborg, Malmö och Köpenhamn – och dels genom den logistiskt 
fördelaktiga position som innehas vid Östersjöns in- och utlopp samt som en av de portar som 
finns i Västsverige. Halmstads kommun har lyckats attrahera flera etableringar av 
handelsföretag som en följd av möjligheterna att samverka mellan olika trafikslag, bl a 
Vikingmalt, Lidl, Biltema, Solar och Netto.3  
 
Halmstads Hamn är en fullservicehamn som hanterar containers, rullande enheter, oljor, stål, 
bilar, styckegods och bulk. Hamnen hanterade 2005 sammanlagt 3,2 miljoner ton gods och är 
volymmässigt nr 13 bland Sveriges 52 hamnar. Från Halmstads Hamn når man 3.5 miljoner 
människor på två timmar med bil, vilket gör hamnen till en geografisk nod av betydelse som 
kan utvecklas ytterligare. 
 
Region Halland och Halmstads Näringslivs AB har identifierat 42 företag med >10 anställda 
med inriktning på Transport och Magasinering i Halmstad. Det finns något fler företag som 
också säger sig vara Grossister inom Transport och Magasinering. Det finns 97 företag med > 
10 anställda som sägs ha en inriktning mot Tillverkning. Många av dessa företag har också 
identifierats som logistikberoende företag eller logistikföretag.4 
 
Hamnen är identifierad som en klusterbildning inom alla logistiknäringar. Man tror också att 
med flera anlöp till hamnen kan bland andra grossistverksamheten utökas än mer än idag. En 
av flaskhalsarna är dock att transporter till olika marknader går med oceangående fartyg som 
kräver stora hamnar med tillräckligt djup, där det endast är Göteborg som idag kan ta emot 
dessa större fartyg. Halmstads hamn kan utgöra ett prisvärt alternativ tillsammans med det 
faktum att Göteborgs hamn kan bli alltför trång.5 
 
Århus hamn har ambitionen att bli en nod för containertrafik i Norden och därmed finns 
förhoppningen om att Halmstads hamn kan bli en feederhamn till Århus hamn.  

                                                 
2 http://ec.europa.eu/transport/maritime/ports_en.htm 
3 ”En nod för effektiva transporter i ett hållbart samhälle” Stadskontoret/TP 
4 Kortversion Halmstad Utveckla Logistik. Halmstad Näringslivs AB och Region Halland. 2008-12-03 
5 Kortversion Halmstad Utveckla Logistik. Halmstad Näringslivs AB och Region Halland. 2008-12-03.  
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Nuläge 
 
Halmstads Hamn har sin speciella kundstruktur. Till skillnad från de flesta hamnar är hamnen 
i Halmstad starkt knuten till att serva det lokala näringslivet. 72 % av godset hämtas eller 
levereras inom hamnen eller Halmstadsområdet inom en radie på 20 km.  
 
Även inom en region upp till 20 mils radie utgör Halmstad ett konkurrenskraftigt val, t ex vid 
utskeppning av rundstock från inre Halland och Småland, samt utskeppning av sågat virke 
från Småland.  

Nedanstående diagram visar tonnage i förhållande till avstånd.6 

 
 
Halmstads hamn är en fullservicehamn och hanterar både styckegods, järnvaror, torrbulk, olja 
container och personbilar. Göteborg och Helsingborg satsar på systemtrafik och den 
traditionella styckegodshanteringen har mer eller mindre upphört.  
 
För området Öresund – Kattegatt och Skagerack är Halmstads hamn den näst största 
fullservicehamnen. När det gäller styckegods och bulk är främst Varberg/Falkenberg och 
Malmö Halmstads hamns största konkurrenter. Det anses viktigt att det finns 
fullservicehamnar och att dessa är villiga att utvecklas, eftersom kunderna efterfrågar detta.  
 
Lågkonjunkturen har drabbat västkusten inom främst två områden: 

• Bilindustrin 

• Byggindustrin 

Konsekvenserna av detta för Halmstads hamn är minskad: 
• Export av sågat virke till UK/Irland och USA 

• Import av personbilar 

                                                 
6 Opublicerat material från Halmstads Hamn och Stuveri AB 
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• Import av järnplåt till bilindustrin 

• Import av armeringsjärn till byggindustrin 

• Import av tackjärn till järnpulver för bilindustrin 

Hamnbolaget räknar dock med att en återhämtning inom dessa marknader kommer att ske på 
sikt. 
 
Halmstad sägs växa som logistiskt centrum och flera nyetableringar är på gång. För många av 
dessa nyetableringar ses hamnen ha en stor betydelse. 
 

Framtid 
Utvecklingen inom hamnverksamheter går enligt Halmstads Hamn och Stuveri AB i flera 
riktningar:7 

• En utveckling mot logistiska knutpunkter/centra/distributionskanaler 

• En ökad containerisering 

• Ett ökat miljöfokus 

• En ökad koncentration av befolkningar och industrier till storstäder som kan erbjuda 
utbildning och karriärer 

• Krav på större effektivitet 

o Större fartyg (kräver bättre djupgående) 

o Totallastning i en hamn 

Halmstads hamn anser att man kommer att kunna klara följande med en djuphamn: 
• Behålla och öka Stena Recyclings volymer. Idag slutlastas inte fartygen i Halmstad utan 

hälften lastas i annan hamn. 

• Stena Recycling AB har byggt ut sin anläggning, 7 km från hamnen, och förutsättningarna 
finns att investera i en ny kaj för att klara hela fartygslaster.  Som en följdeffekt måste då 
också inseglingsrännan och hamnbassängen fördjupas. 

• Rationell utlastning av sågat virke till USA 

o Större upplagsområden 

o Bättre djupgående 

• Omlastning och utskeppning av malm 

• Större tonnage generellt 

                                                 
7 Opublicerat material från Halmstads Hamn och Stuveri AB.  
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Regional konkurrens 
Konkurrensen mellan individuella hamnar i ett regionalt system är beroende av de artärer eller 
korridorer som hamnen är tänkt att serva. Detta i sin tur är beroende av det omland som 
genererar flödet av gods. En regions ekonomiska förmåga uttrycks således i transporternas 
omfång, i termer av utbud på världsmarknaden för varor som produceras i regionen vilket tar 
sig uttryck i ett arbete utfört i en hamn.  
 
Det finns ett stort empiriskt material som visar hur olika hamnar dramatiskt kan förändra sina 
verksamheter i termer av vad som skeppas ut och in (se bl a  (Lind 1915, Jonasson 1934, 
Nordin 1937, Settervik 1947, Hölcke 1952, Godlund 1974, Alvstam and Lundin 1981, Layton 
1981, Bergman 1999). Enligt Brodin (2003) förändras hamnverksamheten inom ett 
geografiskt område över tid i takt med att nya transportmönster skapas i ett omland. 8 Här 
spelar även strukturella förändringar en roll, t ex konjunkturnedgångar i ekonomin. En 
omvärldsanalys av förutsättningarna för en specifik hamn som Halmstads bör således ta 
hänsyn till de nationella och internationella pågående rörelserna i ekonomiska strukturer.  
 
Men, en omvärldsanalys måste också ta hänsyn till en regional struktur som mycket snabbt 
kan förändras vad det gäller geografisk komposition och regionala styrkeförhållanden. 
Omlandsmönstren när det gäller transporterna pekar på gynnsamma förutsättningar när det 
gäller hamnen i Halmstad. Hamnen tillsammans med motorvägar, järnväg och flyg visar att 
det finns en integrerad struktur för transporter som kan serva ett större geografiskt omland 
med transporter.  
 
De hamnar som ligger inom ett geografiskt konkurrensområde till Halmstads Hamn och 
Stuveri AB är Wallhamn, Göteborg, Varberg, Falkenberg, Landskrona, Helsingborg, Malmö, 
Trelleborg, Ystad, Åhus, Sölvesborg, Karlshamn, Kalmar, Oskarshamn och Norrköping.  
 
Statistiken visar att samtliga hamnar längs västkusten har minskat sin verksamhet (mätt i antal 
anlöp och fartygsdräktighet) i samband med den globala ekonomiska nedgången. 9 Det 
betyder också att den regionala konkurrensen ökar i nuvarande skede, och att det också 
kommer att finnas vinnare och förlorare i ett sådant läge. 
. Beslut som tas i tider då Halmstads Hamn och Stuveri AB är utsatt för hård konkurrens kan 
alltså få återverkningar för lång tid framöver när det gäller de strukturer av företag och 
konsumenter i den omedelbara geografiska omgivningen. Det är viktigt att ha ett långsiktigt 
och hållbart helhetsperspektiv på hamnverksamheten. 
 
Det är ett ekonomiskt, politiskt och planeringsmässigt mycket svårt läge som råder just nu. De 
svenska trafikverkens inriktningsunderlag ger inte någon klar bild av vilka 
prioriteringsgrunder som gäller för hur transporterna i landet ska utformas, och därmed finns 
ingen sammanhållen strategi för satsningar, enligt SIKA. 10 Det innebär i sin tur att de 
avgörande besluten för transporters förmågor kan avgöras av andra än strategiska och 
nationella beslut, vilket i princip innebär att utan någon form av intervenering kommer 
kunderna och marknaderna styra godset mot den hamn som har de mest konkurrenskraftiga 
förutsättningarna.   
                                                 
8 http://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/2507/1/BrodinAvh.pdf 
9 http://www.transportgruppen.se/936dbb81-8f4c-44a7-9beb-2dab500ef52a.fodoc, se även gods 
http://www.transportgruppen.se/16701955-cac0-4dae-a420-0f887d109065.fodoc 
10 Se Åtgärds-planering 2010-2021 (2007); Järnvägens bidrag till samhällsutvecklingen - inriktningsunderlag 
2010-2019. Huvudrapport, s.62; Underlag till infrastrukturplaneringen 2010-2019 vägtransportsektorn. 
Vägverket publikation 2007:78. Sid 6.  
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Förhållandet mellan Halmstad och hamnen präglas genom näringslivets användning av ett 
ömsesidigt beroende och bör styras av en långsiktig strategisk vision och planering. Det är 
därför viktigt för både staden och hamnen att stärka kontakterna samtidigt som hamnen ges 
möjlighet att utvecklas eftersom det gynnar näringslivet och därmed även staden.  
 
Det är dessutom viktigt att staden samarbetar med hamnen för att förbättra hamnens image 
och fortsätta integreringen av hamnen på stadsplaneringsnivå för att öka tillgängligheten. 
Integrering sker idag genom utbyggnad av länkar och anordnandet av hamnfestival och 
liknande. Det som saknas är integreringen av turismbaserad verksamhet, antingen direkt 
maritim eller indirekt mot verksamheter på land.  
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Affärsutveckling  
För att åstadkomma ett effektivt transportsystem för att säkra en enskild hamns långsiktiga 
konkurrenskraft bör den inriktas på teman som den framtida transportpolitiken inom EU, 
nämligen11 
  
• Tillgänglighet 
• Rådighet 
• Implementering av beslut 
• Indikatorer och uppföljning 
• Ett systemperspektiv på transporter 
• Prioritering av godstransporter 
• Harmoniseringsfrågor 
• Energi 
• Avgiftspolitiken 
  
Till detta kan man även koppla miljöfrågor. Målet för den lokala transportpolitiken såväl som 
den långsiktiga europeiska transportpolitiken bör vara att åstadkomma en hög tillgänglighet. 
Med tillgänglighet som mål sätts fokus på själva syftet med en resa – att få tillgänglighet till 
en funktion. Rådighet över de aspekter av tillgänglighet som rör lokaliserings- och 
markanvändningsfrågor ligger i regel hos en kommun eller stad. SIKA menar att det är viktigt 
att ansvarsfördelningen mellan gemenskapsnivån, den nationella nivån och den 
regionala/lokala nivån klaras ut. Det betyder dock inte, som SIKA menar, att enbart nationella 
transportpolitiska beslut avgör utvecklingen hos enskilda hamnar, inte minst med tanke på att 
det i sämre tider leder till lokala beslut som kan skapa vinnare och förlorare i ett regionalt 
perspektiv.  

Det betyder snarare att mer fokus bör riktas på varje enskild hamn att skapa förutsättningar för 
överlevnad i relation till de övergripande transportpolitiska målen, med harmonisering, klara 
regler för konkurrens mellan olika trafikslag och tekniska, sociala och fiskala hänsyn inom 
transportområdet.   

I detta sammanhang blir det viktigt att satsa på utveckling inom nya affärsområden och hitta 
nya innovativa lösningar som gör Halmstads hamn attraktiv för näringsliv och kunder. Några 
sådana utvecklingsområden är t ex: 

• Nya drivmedel baserade på förnyelsebara energikällor 
• Kapacitetsutveckling – investeringar för mottagande av större fartyg, t ex djuphamn 
• Initiativtagande till gemensamma Skandinaviska och Europeiska projekt kring 

infrastruktur för nya bränslen längs ”Gröna Korridorer” 
• Arealmässig expansion 
• Facilitering i mötet med fartyg 
• Analyser och utveckling av indikatorer på kapacitetsförändringar i flöden mellan 

hamn och företag i nätverk 
• Samverkan mellan transportslag, t ex kombitransporter och omlastningstekniker 

                                                 
11 http://www.sika-institute.se/Templates/Page____1562.aspx 
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• Regional samverkan – matartjänster i regionala nätverk och transporter i samverkan 
• Logistik – ”Intelligent logistik” för att förhindra assymetriska flöden med tomma 

containers, kvalitetssäkringssystem, förenklade administrativa procedurer 
• Intelligenta informationssystem 
• Service och tillgänglighet 
• Utveckling av passagerartrafik/kryssningstrafik inom upplevelsenäringen med 

länkning till handel och turism 
• Miljöinnovationer 
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Slutsatser och rekommendationer 
Mobiliteten hos varor och passagerare har en mycket speciell rumslig dynamik som är 
kopplad till flera nivåer samtidigt. Transporter över havet kopplar samman företag, individer 
och verksamheter genom sin funktion och fyller behovet som uppstår i en dynamisk region av 
att flytta saker från en plats till en annan.  
 
Hamnverksamheten i Halmstad är också beroende av flera nivåer och kontexter samtidigt ur 
ett konkurrensperspektiv. De omfattande transporter som sker i regionen berörs av den 
ekonomiska kris som för närvarande sätter ett avtryck i efterfrågan på transporter, vilket i sin 
tur skapar ett läge där det gäller att satsa på utveckling av hamnverksamheten för att ta 
marknadsandelar när konjunkturen vänder upp igen.  
 
De komparativa fördelarna som Halmstads Hamn och Stuveri AB har i förhållande till andra 
hamnar i regionen kan förändras av politiska beslut och av företrädare för de s k partikulära 
perspektiven. De partikulära perspektiven ser sällan vikten av transporter i ett 
helhetsperspektiv och kan med utgångspunkt från fokus på delar i ett samhällssystem börja 
skapa förändringar som kan påverka en hel näringslivsstruktur, trots motsatta intentioner. De 
partikulära perspektiven är dessutom sällan samordnade, utan kan verka simultant i olika delar 
i ett helhetssystem, vilket gör att effekterna av de partikulära perspektiven kan bli multipla 
och multiplikatoriska.  
 
Hamnen i Halmstad utgör en diskret eller latent funktion för regional ekonomisk, social och 
kulturell utveckling. Det innebär att andra verksamheters efterfrågan även kan uppstå genom 
att tillgången på transporter existerar. Det innebär i sin tur att utvecklingen av de maritima 
transporterna kan utveckla näringslivet och stadslivet inom ett geografiskt omland 
inkluderande staden Halmstad. 
 
Man bör således vara försiktig med att reducera lönsamheten genom att beskatta verksamheter 
som transporter till förmån för andra verksamheter i ett samhälle, eftersom hamnen finns i ett 
regional konkurrensutsatt system där det finns vinnare och förlorare. En alltför hög skattning 
av en hamnverksamhet i syfte att täcka underskott i andra verksamheter kan leda till att den 
därmed även påverkar ett näringsliv i det omedelbara geografiska omlandet, som då också blir 
riskerar att skapa förlorare i en situation där den regionala konkurrensen ökar.  
 
Det finns ett samband mellan volym och konkurrenskraft i en hamnverksamhet  Ju större 
volymer desto mer lönsamhet och desto större konkurrenskraft, och då också större effekter 
på ett omlands näringsliv. Mot bakgrund av ett sådant resonemang uttrycker företrädare för 
Hamnen att man kanske borde betrakta hamnen som ett driftsbolag, som bör stå för sina egna 
anläggningskostnader och personalkostnader, men som ges möjlighet att utvecklas för att 
skapa skalfördelar genom volymökning och konkurrenskraft?  
 
Miljökrav, innovationer och reglering innebär utmaningar för de moderna maritima 
transporterna. Dessa utmaningar kan också utgöra komparativa fördelar i en regional, 
nationell och internationell konkurrenssituation. Det finns förutsättningar att integrera 
forskning och utveckling i samproduktion med högskolan i Halmstad, samt att skapa 
nätverksbaserade projekt, t ex EU-projekt för att stärka Halmstads hamns förutsättningar att 
utveckla såväl den interna produktionen av transporter som att även vara en motor i 
utvecklingen av näringslivet i den regionala kontexten.   
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