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Söderhamns Stuveri & Hamn AB
Söderhamns Stuveri & Hamn AB driver hamnarna Orrskär, Stugsund och
Långrör i region Söderhamn på mellersta Sveriges ostkust. Företaget är
dessutom logistikleverantör för tre hamnanläggningar i Vallvik, Sandarne
och Ala, som ägs av industriföretag.
Stora volymer trä och träprodukter, som t.ex. sågat timmer, exporteras i
synnerhet från Orrskärs hamn.
Förutom hamnservicen på land tillhandahåller det företaget också tjänster
till havs. SSHAB äger och driver två bogserfartyg, som dels används som
bogserhjälp vid fartygsmanövrar och dels fungerar som isbrytare, så att
tillfarterna till hamnarna hålls öppna.
Söderhamns Stuveri & Hamn AB operates the ports Orrskär, Stugsund
and Långrör in the Söderhamn region on the east coast of central Sweden and provides logistical services at three ports in Vallvik, Sandarne and
Ala which are owned by industrial companies.

Orrskär Hamn
Orrskärs hamn har med sina två kajplatser idealiska förutsättningar för
lastning och lossning av sågat timmer såväl som andra träprodukter.
Över 100 fartyg med en längd på upp till 250 m trafikerar hamnen varje år.
Cirka 1 miljon kubikmeter sågat timmer om året mellanlagras och exporteras från, Orrskär. Detta gör hamnen till en av Sveriges största omlastningshamnar för sågat timmer.
Under de gångna åren har hamnens kapacitet ökat successivt. Med uppförandet av två nya lagerhus kunde den totala lagringskapaciteten ökas till
11 000 m². Multidockern med en 25 meters räckvidd kan lyfta gods på upp
till 13 ton. För närvarande undersöker vi om hamnen kan utökas med ytterligare 6 hektar lageryta samt en extra kajplats.

Especially via the Orrskär port, large numbers of wood products, such as
sawn timber, are exported from Sweden.
In addition to port services on land, the company also offers waterside
services. SSHAB owns and operates two tugboats used for tug assistance
during ship maneuvers and as icebreakers during winter months to keep
the harbors accessible.

The port of Orrskär offers with two berths perfect conditions for loading and
unloading of sawn timber and creosote poles. More than 100 vessels
with a length of up to 250m are calling at the port every year. Around 1
million cubic meters of sawn timber are stored and exported via Orrskär.
Thus, the port is one of the largest sawn timber ports in Sweden.
The capacity of the port has been increased successively over recent years.
With two new warehouses, the total warehouse capacity raised to 11.000
m². The Multi-Docker with a 25-meter range can handle up to 13 tons per
lift. An expansion of the port by an additional 6 hectares of storage space
and an additional berth are currently under review.

Långrör Hamn
Används i huvudsak av tankfartyg som har lastats
med tallolja eller bitumen. Hamnen kan dessutom användas för omlastning av styckegods- och bulklaster. Tack
vare de egna mobila kranarna, gaffeltruckarna och hjullastarna kan man lasta, lossa och lagra styckegods och
bulklaster i Långrörs hamn. Hamnen kan anlöpas av fartyg
på upp till 165 meter.

Stugsund Hamn
Mostly tankers with raw tall oil or bitumen as cargo are
using the port of Långrör. Furthermore, the port is especially suitable for handling of general cargo and bulk
cargo. With own mobile cranes, forklifts and wheel
loaders general cargo can be loaded, unloaded and stored
in the port of Langrör. Vessels with a length of up to 165m
can be handled.

Stugsunds hamn är belägen strax utanför Söderhamns centrum och är
samtidigt Söderhamns äldsta hamn. Nuförtiden används hamnen mest för
omlastning av bulklast som cement och kemikalier. Hamnen uppfyller
dessutom alla förutsättningar för omlastning av styckegods. Mobila kranar,
gaffeltruckar och hjullastare kan användas vid hamndriften.

The port of Stugsund is located close to the city centre of Söderhamn. The
port of Stugsund was the first port in this area and is located close to the city
centre of Söderhamn. Today the port is mainly used for bulk handling of
cement and chemicals. In addition, the port meets all requirements for
handling bulk cargo. Mobile cranes, forklifts and wheel loaders are available for port operation activities.
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Söderhamn Stuveri & Hamn AB har ett brett utbud av tjänster inom området hamnlogistik. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi individuella och skräddarsydda hamnlogistiklösningar. Vi tillmötesgår våra kunders vitt skilda och anspråksfulla krav med en stor mångfald av individuella
lösningar. Ta gärna kontakt med oss, så att vi tillsammans kan ta fram den
bästa logistiklösningen för era krav.
•

Stuveri

•

Lagring

•

Bogsering

•

Kranservice

Söderhamn Stuveri & Hamn AB offers a wide range of services in port
logistics. Together with our clients we develop individual custom-made
port logistics solution. These days service companies cannot satisfy their
customers` demands just by standard offers. Highly specific and detailed
demands require as specific individual solutions. Do not hesitate to contact
us to find the best logistical solution for your demands.
•

Stevedoring

•

Warehouse / Storage

•

Tug boat services

•

Crane operations
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SÖDERHAMNS STUVERI
& HAMN AB

Söderhamns Stuveri & Hamn AB grundades år 1927 som
stuveriföretag och ansvarar sedan 1996 för driften av tre
kommunala hamnar i Söderhamn.

Söderhamns Stuveri & Hamn AB started its stevedore operations in 1927 and has been responsible since 1996 for
the municipality`s port operations.

Under de gångna åren har vi, tack vare ett tillitsfullt och
mångårigt samarbete med våra kunder, liksom våra tillförlitliga logistikprocesser, haft en kontinuerlig ökning av vår omlastningstrafik. Söderhamns Stuveri & Hamn AB sysselsätter ungefär 50 medarbetare.

A trustful relationship with long-term customers and reliable
services has resulted in continuous increase of handling volumes over recent years. Söderhamns Stuveri & Hamn AB
employs around 50 employees.

Söderhamn Stuveri & Hamn AB har totalt fyra aktieinnehavare. Den största aktieinnehavaren med cirka 51 % av
samtliga andelar är SCHRAMM Ports & Logistics Sweden AB, som är ett dotterbolag till den tyska hamninnehavaren och hamnoperatören Brunsbüttel Ports GmbH, ett
bolag inom SCHRAMM-gruppen. Övriga aktieinnehavare
är Söderhamns kommun (18 %), Vallviks Bruk AB (16 %)
samt HML Shipping (15 %).

Söderhamn Stuveri & Hamn AB has four shareholders in
total. Main shareholder with around 51% percent of all
shares is SCHRAMM Ports & Logistics Sweden AB, a
subsidiary of the German port operator Brunsbüttel Ports
GmbH, a company of SCHRAMM group. Further shareholders are the Municipality of Söderhamn (18%), Vallviks Bruk
AB (16%) and HML Shipping (15%).

