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Nya hamnägare till Härnösands hamn! 
 
I över två århundraden har Härnösands hamn varit ett nav för trafik på Bottenhavet. Nu tar 
nya ägare sikte mot framtiden. Med sitt strategiska läge, bra kajer och terminalytor, samt 
närhet till bra landinfrastruktur är Härnösands hamn ett konkurrenskraftigt alternativ för alla 
typer av godstransporter. 
 
De nya ägarna är en trio med stark lokal och regional förankring, som leds av Johan Stén och 
Fredrik Berggren. Den tredje i ägartrion är AB Härnösands Schakt och 
Trädgårdsanläggningar som representeras av Jan-Erik Skogström. Fredrik Berggren har 
arbetat i ledande befattningar inom logistik och försäljning både inom försvarsmakten och det 
privata näringslivet. Johan Stén har arbetat i olika roller inom sjöfartsbranschen hela sitt 
yrkesliv. De senaste 25 åren har han lett Delta Terminal som äger hamnen i Söråker, Timrå, 
och även operatör för hamnen i Härnösand. Hamnen ligger vid Ångermanälvens mynning och 
nära E4. Förhållandena i Härnösands hamn är de bästa tänkbara, även för större och 
djupgående tonnage. –Inseglingen är kort, bred, djup och säker. Den korta och raka farleden 
samt gynnsamma strömmar från Ångermanälven gör dessutom hamnen till en av 
Norrlandskustens bästa för vintersjöfart, säger Johan Stén. Idag står komponenter till 
vindkraftparker i södra och mellersta Norrland för en stor del av djuphamnens volym, och 
marknaden ser stark ut med flera nya, stora vindprojekt på gång. Härnösands hamn tar också 
emot 8–10 kryssningsfartyg årligen i djuphamnen och 8–10 tankfartyg i oljehamnen. De nya 
ägarna ser en stor potential i Härnösands hamn och satsar på att öka volymen i hamnen på 
befintliga områden, men avser också med att bredda verksamheten. –Framtiden ser ljus ut. Vi 
kan ta emot alla typer av sjöfartsgods och får redan många förfrågningar. Ett mål för 
framtiden är att kunna öppna linje– trafik för ro-ro-fartyg, säger Fredrik Berggren. 
 
HAMNDATA Härnösands hamn 
 • Längd: 300 meter kaj • Djup: 7,8 meter (djuphamn), 10,3 meter (oljehamnens pir) • 
Faciliteter: Ro-ro-ramp, hamnmobilkranar upp till 300 ton, järnvägsspår på hamnområdet med 
anslutning till fasta järnvägsnätet, närhet till E4 • Lagerutrymme: 8 500 kvadratmeter (i 
magasin), 65 000 kvadratmeter (utomhus) • Stuverioperatör: Delta Terminal  
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