RoRo
HallandsHamnar kan erbjuda ett brett spektra tjänster och produkter kopplade till Ro-Ro trafik. Halmstad hamn har två
utmärkta RoRo lägen med 500’000 kvm terminalyta , till det ena lägger bilfartygen till med 2-3 fartygsanlöp/vecka.
Det andra upptas av 2-3 veckoanlöp med container- feeder fartyg. RoRo och Ro-pax ligger inne under dagen, lossar på
morgonen och lastar på eftermiddagen. Varbergs Hamn har utmärkt Ro-pax läge med 200’000 kvm hamnområde och
passagerarfaciliteter.
HallandsHamnar har en mycket bra och utvecklad infrastruktur och ett oslagbart läge mellan Oslo och Köpenhamn, mitt i
The Nordic Triangle. Vi ligger nära europaväg (E6) och riksvägarna 25, 26, 41 och 153 och kan genom stickspår till alla våra
kajer erbjuda smidig och effektiva järnvägstransporter, med järnvägspendlar som har dagliga avgångar till Mälardalen och
Norrland. Sammantaget har detta gjort att vi utvecklats till ett transport- och logistiknav på svenska västkusten.
Välkommen till oss på HallandsHamnar AB. Vi erbjuder ett gränslöst samarbete!
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Om Halmstad Hamn

Kaj Halmstad

Djupgående		

Nissakajen

7m

Östra hamnen

8,5-9,3 m

Järnverkskajen

7,5-8,5 m

Kattegatt 500-kaj

8,5 m

Kattegatt 600-kaj

6,5-9 m

Kattegatt 700-kaj

9,5 m

Oceanhamn 800 kaj

11 m

Kaj Varberg

Djupgående		

Farehamnen

10 m

Industrihamnen

7,5 m

Om HallandsHamnar
HallandsHamnar har en mycket bra och utvecklad infrastruktur och ett
oslagbart läge mellan Oslo och Köpenhamn. Vi ligger nära europaväg (E6)
och riksvägarna 25, 26, 41 och 153 och genom stickspår till våra kajer kan
vi erbjuda smidig och effektiva järnvägstransporter, med järnvägspendlar
som har dagliga avgångar till Mälardalen och Norrland. Sammantaget har
detta gjort att vi utvecklats till ett transport- och logistiknav på svenska
västkusten.

• Läge 6° 39’ N 12° 50’ E
• Total yta 450.000 m2
• Magasinyta 20.000 m2
• Kajlängd 3 km, kajdjup från 6,5-11 m, 4 RoRo-ramper
• Max. fartygslängd 200 m (gäller alla kajer)
• Egen bogserbåt, möjlighet att hyra in fler
• Krankapacitet 8-104 ton
• Isfritt med en kort och rak farled (tre distansminuter)
• Järnvägspendlar med dagliga avgångar till Mälardalen och Norrland
Om Varbergs Hamn
• Läge 57° 6,377’ N 12° 14,377’ E.
• Total yta 300.000 m2
• Upplagsytor: 130.000 m²
• Magasineringsyta 60.000 m² varav 12.000 varmlager
• RoRo läge: 25 meters bredd
• Kajlängd 1370 m4
• Max. fartygslängd L 230 m, B 33 m. Djupgående 10 m
• Krankapacitet 8-86 ton
• Isfritt med en kort och rak farled (tre distansminuter)
• Lotsservice 24 tim
• Komplett tullservice
• Järnvägsspår till samtliga kajer
• Egen bogserbåt, möjlighet att hyra in fler

HallandsHamnar AB, PO Box 1, SE-301 02 Halmstad, Sweden
Tel: +46 35 15 53 00, hallandshamnar.se
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