Skogsprodukter
HallandsHamnar AB, med hamnar i Halmstad och Varberg, har mycket lång erfarenhet och bred kunskap kring frakter,
hantering och utlastning av skogsprodukter. Hög produktivitet (upp till 500 kubik/krantimme), unik kompetens sam hög
tekniknivå har gjort att vi idag är ansedda som Sveriges främsta hamn för just trävaror. I nära samarbete med andra
aktörer har vi bland annat skapat ett arbetsflöde vi kallar för Timberbridge (www.timberbridge.se) Genom att samordna
volymer och erbjuda ett mervärde av tjänster, produkter och förädling kan ledtider kortas, miljön gynnas och logistikkostnaderna sänkas för våra kunder. Vi kan även erbjuda mellanlagring av skogsprodukter. I segmentet HallandsHamnar
Skogsprodukter ingår varuslag som papper, sågade trävaror, rundstock, pappersmassa, torv och träflis.
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
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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FAKTA HALLANDSHAMNAR
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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