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Agenda 13 januari

• 16.00-16.05 Välkomna! Johan Scherlin

• 16.05-16.10 SSABs nya miljö-/verksamhetstillstånd Kristina Branteryd

• 16.10-16.50 Oxelösunds Hamn Douglas Heilborn, VD

• 16.50-16.55 Oxelösunds kommun Johan Persson

Catharina Fredriksson

• 16.55-17.00 Tack för idag - inför Framtidsdialog 3 Johan Scherlin





Vart är Oxelösund på väg 2021 och framåt…?

• SSAB ställer om till fossilfritt stål och bygger om både produktion och 
logistikflöden, nya vägar, kraftledning/ställverk, nya ugnar, flytt av byggnader, 
anställer och upphandlar nytt

• Hamnen ställer om till skrot och gas och minskar kol samtidigt som man 
expanderar affären vid sidan SSAB av kopplat till miljövänlig sjöfartslogistik och 
bygger LNG-terminal, nya kajer, järnvägsspår…

• Turister söker vacker natur och aktiv semester

• Distansarbetare söker samma som turisterna + bra boende nära havet i 10-
minutersstaden

• Kommunen investerar i modernisering av infrastruktur, asfaltera våra berömda 
cykelbanor och inte minst skapa attraktiva boendemiljöer för att både få igång de 
viktiga flyttkedjorna och öka inflyttningen. Lägg därtill utbyggnad av skola och 
äldreomsorg samt utveckling av centrum.

• Oxelösundarna får del av allt och får vara delaktiga på resan!



Framtidsdialogen

23 nov SSAB

13 jan Oxelösunds hamn

3 feb Oxelösunds kommun

Våren Besöksnäringen

Andra förslag?



Top 5 i Sverige inom Global handel per invånare!

Top 5 Sverige

1. Lysekil

2. Olofström

3. Älmhult

4. Södertälje

5. Oxelösund

Top 9 Sörmland

1. Oxelösund 986

2. Eskilstuna 185

3. Nyköping 149

4. Strängnäs 115

5. Trosa 50

6. Flen 50

7. Vingåker 46

8. Katrineholm 45

9. Gnesta 32

En miljon per 

Oxelösundare!!



Bästa tillväxt i Sörmland!

• Omsättningstillväxt minst +5%

• Nyanställt

• Gått med vinst

AB Larsson & Kjellberg 

Oxelösunds Hamn AB 

Bergsprängaren Forsberg AB 

AB Farming Sweden 
 

Bygg och Markelit i Sörmland AB 

DSAB Svetsteknik AB 

Björkvikring AB 

Öhrns Rör AB 

Johansson Lejonbakk Fönster & Fasad AB 

Sprinkler Service Oxelösund AB 

Raasakka Bygg AB 
 

 

1. Oxelösund

2. Eskilstuna

3. Katrineholm

4. Vingåker

5. Nyköping

6. Flen

7. Strängnäs

8. Gnesta

9. Trosa



Nyetableringar

• Norex Service Sweden AB (28)

– Tar 1 april 2021 över ”maskinhantering” inne på SSAB

– Hanterar detsamma på SSAB i Borlänge och Sandvik i Sandviken

– Bolaget ingår i koncernen Norex International AB med säte Göteborg som handlar med 
”begagnad/överbliven” plåt/stål (10% spill)

– Kontaktpersoner Johan Funck (Service) och David Fredriksson (Koncern)

• NSG – Nordic Shipping – Norra Skeppningsgruppen (3)

– Skeppsmäklare/redare från Ystad som etablerat sig på Hamnens område under 2020 
med kontaktperson Markus Blom

– Även Scanlog som funnits där tidigare satsar genom anställning av ny platsansvarig 
Johan Bergström

• Skipperi (1-2)

– Finskt bolag som går internationellt sedan några år

– Abonnemangstjänst med 140 båtar tillgängliga i olika hamnar 2021 (40 nya)

– 4 båtar kommer till Läget i Oxelösund 2021 + 4 till Nyköping

– Oxbom/Båt&Motor får serviceavtal på 40 båtar i Mellansverige

– Kontakt på Skipperi är Axel Nordman

Stål

Hamn

Besök



Arbetsmarknaden ser ljus ut!

• SN 8 jan 2021

• 10+ nya jobb på SSAB

• Ca 10 lediga jobb inom
Oxelösunds kommun

• Plus stort behov av duktiga
skickliga yrkesmän/-kvinnor
hantverkare, chaufförer mm 
hos flera av er!



Välkommen tillbaka 

Kristina Branteryd!

Grönt ljus för fossilfritt stål i Oxelösund

• Mark- och miljödomstolen har beslutat att SSAB i 

Oxelösund får nytt miljötillstånd för att ställa om 

verksamheten och minska koldioxidutsläppen till 

år 2025. 

• Det innebär också att vi kommer ett steg närmare 

fossilfri produktion 2045 för hela SSAB.

• Uppdatering 13 jan: Beslutet är överklagat, 

uppdatering kommer.



Oxelösunds Hamn AB

Oxelösund 2.0

2021 Jan



Agenda

• Summering 2020 (arbetsmiljö, affärer, corona mm)

• Strategisk utveckling 2020-2040

• Stegvis utveckling och praktiska konsekvenser för att möta strategisk plan



Vision, strategi, affärsidé



Fakta 2020

• Antal ton

• Personal

• Antal fartyg

• Antal fordon

• Antal järnvägsvagnar

~5 000 kton

~250 st

650 st

~25 000 st

~12 000 st



Arbetsmiljö – fakta 2020

• Komplicerad verksamhet
– Tungt, varierande, komplext, trångt

– Beteende

• Systematiskt arbetsmiljöarbete
– Riskanalyser

– Skyddsronder

– Riskobservationer

– Ca 900 riskhanteringar dokumenterade (inför, under,efter)

• Entreprenör, leverantörer och besökare
– Ca 360 utfärdade arbetstillstånd för entreprenörer

– SSG införs från 1 jan 2021



Våra erbjudanden

• Bulk och styckegods i oceangående fartyg

• Bulk och styckegods i när- eller kustsjöfart
– RoRo & Container i konkurrens med väg/järnväg

• Flytande bulk

• Hamnen som etableringsyta
– Terminaler av olika slag

• Produktionsservice

• Helhetslösningar



”Hamnens kretslopp”

• Fartygsagenter (NSG, GAC, Scanlog ++)

• Interna transporter (Foria, Alltransport, Norex)

• Externa transporter

• Hyresgäster med egen personal (Kuusakoski, Nordic Bulkers, Swecem,  

Svenska Foder, GAC, Scanlog, NSG, Thomas Cement, Alltransport)

• Hyresgäster utan egen personal

• Entreprenörer (Lantmännen, underhåll ++)

• Tullverket, Gränspolisen, Kustbevakning, Transportstyrelsen,  

Sjöfartsverket, Länsstyrelsen





Stålhamn



Terminalhantering och lager



Oljeterminal
Lagringsutrymmen för 1 miljon m3



SSAB main flows of materials



Sjöfart är klimatsmart

• Nya terminaler, nya godsslag

• Överflyttning väg – sjö

• Cirkulär ekonomi – återvinning



”Bypass Stockholm” ”E4 bypass Sthlm”

~38 billions SEK  

Start 2015 (2006)

Opens 2030

21 km road/tunnel..



Bypass Skåne?!



Strategisk utveckling 2020-2040

• Oxgas
– Nytt tillstånd och bolag

• Oxhamn
– Överflytt väg-sjö

– Nya råvaruströmmar

– 10,5 miljoner ton

– Muddring

– Buller

– Trafik



Vad fyller vi nya tillståndet med i övrigt?

• Långsiktiga frågor som går mot 10,5 miljoner ton hanterat gods

• Biobränslen

• RoRo

• Kretsloppsprodukter

• Stål

• Malmexport

• Omlastning

• Kraftvärme/biogas

• Oljebergrum



PUBLIC

OxGas LNG projekt

Tillstånd

• Bör komma i närtid, väldigt lång
handläggningstid av MPD

Unik konkurrensfördel

• Läget och logistik möjligheterna, tåg, båt, bil

• SSAB i ryggen

• Fristående på en monopol marknad

Världsledande förnybarhet

• Tydligt uppdrag stötta SSABs mål att
leverera fossilfritt stål 2026

• Helt unika förutsättningar för  
kostnadseffektiv produktion och  
distribution av förnybar metan och kol



Oxgas

• Steg 1 – 2020

• Steg 2 – 2023
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Antal transporter skrot väg vs järnväg

Väg

Exempel 20 000 ton per vecka  

35 ton per dumper

~160 fordonsrörelser per dag

Järnväg

Exempel 20 000 ton per vecka  

500-600 ton per tågset

~150 meter tågset

~10-12 tågrörelser per dag

20 container per tåg



Alt 1, stora hörnet

~140 meter ny kaj

Alt 2, stora hörnet, ny roro kaj 2

~140 meter ny kaj + nytt roro läge

Alt 3, lilla hörnet

~117 meter ny kaj

Befintlig kaj 8 men förlängd, med eller utan roro

Behov

Andra kaj ~180 meter fartyg, 10-11 m vatten  

RoRo kaj ~250*30 meter fartyg, 10 m vatten



Framtidens rorofartyg på Östersjön
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Områden där sprängning/bergschakt  
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MUDDRINGSDJUP

C=3 Muddring till 10 m, ramfritt djup

- Muddring till 11 m  ramfritt djup

- Muddring till 16,5 m ramfritt djup
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Trafikutredning - slutsatser

• Om 10,5 miljoner ton

– 54% av gods SSAB relaterat

– 46% av gods på järnväg (unikt!?)

– 17% av gods på band

– 37% väg varav fördelning till höger

• Stor ökning fordonsrörelser 10-20 års sikt

• Trafiksystemet sväljer ökade volymer med små justeringar

• Befintligt system det bästa

• Östersjöleden ingen fördel

28%

57%

15%



Ny farled förbi kaj 11



Stegvis utveckling och praktiska konsekvenser

• Start Oxgas byggnation 2021

• Ny kran stålhamnen 2022

• Flytt av Sjöfartsverket 2021-2022

• Disponering ytor och kajer 2020--

• Mix av skrot in och export av stål 2023--

• Järnmalm 2023--

• Överflytt av material väg till sjö



Tack för ni lyssnade!  

Frågor?

Douglas.heilborn@oxhamn.se

Tel 0703997084

mailto:Douglas.heilborn@oxhamn.se


Oxelösunds kommun 

- Framtidsdialog 2 - 2021-01-13

• Byggnation

- Pågående byggnation

- Markanvisningar för bostadsbebyggelse

- Diskussioner om bostadsbyggnation…

• Investeringstung period

• Ny skolorganisation

• Positivt ekonomiskt resultat 2020

• Ny näringslivssatsning

• Pandemiläget oroväckande - hjälp oss hålla i och hålla ut

Fördjupning och utveckling

att vänta på Framtidsdialog 3: 



= pågående byggnation 

flerfamiljshus

= pågående byggnation 

enfamiljshus

= såld mark för byggnation 

flerfamiljshus

= såld mark för byggnation 

enfamiljshus

= pågående markanvisning 

byggnation flerfamiljshus

= pågående markanvisning 

byggnation enfamiljshus

= markanvisning 

byggnation enfamiljshus

under omvandling

= utveckling av detaljplan 

byggnation enfamiljshus

- privat initiativ 

= diskussioner pågår med 

intressenter/planering 

pågår

Översiktsbild byggnation bostäder



Framtidsdialog 3
3 feb 2021 kl 16.00-17.00

Välkomna!


