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Informationsmöte - småbåtshamnens 
framtid 
 

Plats: Luleå 

Datum: 2022-09-29 

Lokal: Vetenskapens Hus 

Tid: 18:30- 19:30 

Närvarande 
Luleå Hamn: Göran Carlsson, tillförordnad verkställande direktör (VD) 

Luleå kommun: Robert Eriksson, avdelningschef Stadsbyggnadsförvaltningen 

Närvarande inbjudna: Hyresgäster i småbåtshamnen (privatpersoner och företag)  

Informationsmöte 
 

Göran Carlsson (GC) meddelar att Luleå Hamns ledning och styrelse har beslutat att 
avveckla småbåtshamnen från och med 2024. Anledningen bakom beslutet presenteras. 

1) Strömören är ett industriområde.  
Enligt Arbetsmiljölagen är VD för området ytterst ansvarig. Som ansvarig krävs 
full kontroll på området och det känner vi att vi inte har idag. Där det inom 
arbetsområdet har varit incidenter med barn som springer framför 
arbetsmaskiner. Med detta bedöms det omöjligt att ha en småbåtshamn inom 
hamnområdet.  

 

2) Planerade industrietableringar.  
Stora industrisatsningar planeras i regionen och alla vill använda en hamn. 
H2GS, SSAB, LKAB, Uniper har gått ut med sina satsningar.  Enligt prognoserna 
kan hamnen växa med 4 gånger från dagens nivå. Vilket innebär betydligt mer 
fartygstrafik i området, i sitt 6 per dag. Stora förändringar kommer ske i hamnen 
till 2030.  

 

3) Förberedelse inför industrietableringarna.  
Hamnen ska möjliggöra när industrin ställer om. Hamnen arrenderar sitt 
verksamhetsområde av Luleå kommun, som gett bolaget rådighet över området. 
Vidare äger Luleå Hamn den infrastruktur och de anläggningar som krävs för 
effektiv godshantering. 
 
Luleå Hamn kommer i öster att bygga 1068 meter djuphamnskaj. Det kommer att 
byggas mer järnväg och lagerlokaler. Väderkänsligt gods ska lastas i 
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Allvädersterminal. De kommer vara väldigt mycket byggverksamhet igång inom 
hamnområdet. Och mycket kommer vara koncentrerat på Strömören.  

 

För att möta den utökade efterfrågan på Luleå Hamns tjänster som 
industriomvandlingen medför har Luleå Hamn ett utökat markbehov för sin 
verksamhet. Hamnen har sagt upp arrendekunder som inte bedriver 
hamnverksamhet inom området.  

 

Med ovanstående meddelas att 2023 blir sista säsongen med småbåtshamn på 
Strömören. Vi kommer inom snar framtid skicka ut information och uppsägning. Det 
kommer vi göra till alla utom myndighetsutövare på området.   

Uppmaning till er är att organisera er och sätta er in i vad finns det för möjlighet till annan 
etablering. 

 
 

 

 

 

 

 


