
Ystad Hamn Logistik AB driver hamnverksamheten i Ystad och har under 2010 haft en positiv 
utveckling. Under året har över 2,7 miljoner ton gods passerat genom hamnen, en ökning med 17,8 %.
Ystad Hamn är Sveriges andra största järnvägshamn, tredje största passagerarfärjehamn, sjunde största 
lastbils/trailerhamn och har daglig färjetrafik med Rønne på Bornholm och Swinoujscie i Polen. Vidare 
erbjuder hamnen stuveri- och lagringstjänster för konventionell sjöfart, såväl för styckegods som för 
bulk. Krankapacitet finns för lyft upp till 40 ton. Under åren 2010-2013 kommer 30 miljoner kronor att 
investeras i hamnen i miljöförbättrande åtgärder, bl.a. landström till färjorna. 
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Miljömätningar i Ystad hamn 
 
Som en del av miljöarbetet i hamnen började Ystad Hamn Logistik AB under vecka två mäta 
halterna av kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2) och kolväten (VOC). Mätningarna sker på 
tre platser i anslutning till hamnområdet och en plats, Östra Förstaden, som är gemensam med 
kommunens miljöövervakning av luftkvaliteten: 
 

Lantmännen (NO2) 
Bornholmsterminalen (NO2, SO2 och VOC) 
Polenterminalen (NO2) 
Östra Förstaden (NO2, SO2, VOC samt PM10 med kommunens mätningar) 

 
Mätningen sker med s.k. passiva provtagare som byts ut en gång i veckan. Provtagarna är 
tillverkade av och analyseras sedan hos IVL Svenska Miljöinstitutet AB i Göteborg. Syftet 
med mätningarna är att kontrollera att bolaget lever upp till miljödomens krav, och är en av 
flera mätningar och analyser som bolaget gör enligt egenkontrollprogrammet. 
 
Resultatet av mätningarna kommer att presenteras på hamnens och kommunens hemsida så 
snart de är klara, vilket beräknas ske om 2-3 månader. 
 
För ytterligare information kontakta chefen för Ystads kommuns strategiska miljöarbete Carl 
Johan Bernelid 0411-577 276 alt. 0709-477 276. 
 
 

 


