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En dag
i HÄRnÖSandS HaMn
2019 anlöper det 25 fartyg

till Härnösands hamn, lastade 

med delar som kommer att bli

141 vindkraftverk.
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Utanför Lotsstugan möts de två en grådisig tisdag. Klockan 
är 14.53 den 7:e maj då kaptenerna på Eems Dundee och 
Kingfisher kan vinka till varandra från varsin komman-
dobrygga. Den förste, ett holländskt fartyg har legat en 
vecka i hamnen och hennes last bestående av 30 vingar till 
vindkraftverken är orsaken till att Kingfisher fått ligga ute 
till havs och bida sin tid. Det var för kraftig vind, så ving-
lossningen drog ut på tiden. Den väntande Kingfisher är 
166 meter lång och startade sin resa för sju veckor sedan 
från Taicang i Kina. Hon är lastad med 52 torndelar, och är 
det fartyg i hamnen som hittills burit med sig den största 
lasten med vindkraftverksdelar, och Yippie ska få vara med 
på lossningen av dessa. Den tomma Eems Dundee stävar 
strävsamt söderut och lämnar Härnösand med en fart av 8 
knop.  Bogserbåten Max stationerad i Härnösand och har 
gått ut för att assistera vid ankomsten. Max är 100 ton tung 
och en bit över 21 meter lång. Men man lägger knappt märke 
till Max i skuggan av Kingfisher.
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T I O 
H I S T O R I E R
D E LV I S  O M 

V I N D K R A F T 

(   Hamnen   )
T E x T  &  F O T O 

A N D E R S  E L I A S S O N

Ingen undgår väl 
vad som pågår i 
hamnen? Vi tog 
oss dit för att 
få lite mer info 
och kom tillbaka 
med en hel del ny 
kunskap, bland 
annat om vind-
kraftverk.
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52 torndelar är lastade på lastfartyget Kingfisher 
där den tyngsta torndelen väger 87,4 ton. De 
utgör tillsammans 13 vindkraftverkstorn. Totalvik-
ten är 3830 ton som lossas under en vecka.



LITEN ORDLISTA  
FÖR TUNGVIKTARNA I HAMNEN

w Lite terminologi om vad som finns i hamnen: (När 
du ser vikten kan du tänka på Hemabs vindkraftverk 
på Vårdkasen som restes 1996 och var Norrlands då 
största, en riktig bjässe på 40 meter med 22 meter långa 
vingar och en totalvikt på 49 ton.)
1. Nacell – Det kan man förklara som ”huset” högst upp på 

ett vindkraftverk. Bara det (tomt) väger 60 ton. 

2. Drive Train – Kan man även kalla växellådan. Varje ”låda” 

väger 63 ton. 

3. Hub – Det som vingarna sitter fast i. Varje hubb är special-

byggd efter de vingar som skall senare ska fästas i dem, men 

de väger ungefär lika mycket allihop. 32 ton.

4. Torndelar – Fyra sektioner bildar ett torn, de är olika 

långa,  19, 25, 32 och det sista är 35 meter högt. Vikterna 

varierar mellan 54 och 79 ton per styck. 

5. Vingarna – Är 67 meter långa och väger 15 ton styck.  De 

är kalibrerade tre och tre. De vassa taggarna baktill på ving-

arna är till för att reducera ljuden som vingarna kan åstad-

komma. En enda vinge kostar ungefär 1,5 miljoner kronor. 

Totalvikten om man bara räknar in dessa delar blir 477 ton 

för ett enda vindkraftverk.  

I år är det 25 fartyg lastade 
med delar som tillsammans 
kommer att bli 141 vindkraft-
verk som ska ut till olika plat-
ser i Sundsvall (vid Kovland) 
och Jämtland (Åskälen). Just 
nu ligger delarna som hittills 
anlänt i hamnen och väntar på 
vidare transport till Åskälen.

– En del båtar får vänta beroende på vädret. Blåser det för mycket kan inte vingarna 
lossas. De är 67 meter långa och är designade för att påverkas av vinden, det kan ingen 
styra över, då är det bara att vänta till det mojnat, säger Diana Krantz som leder projek-
tet som Delta Terminal i Söråker är huvudman över. Det inte hon som bestämmer om 
vingarna ska lossas eller ej, det är någon av de två kranförarna Pontus Einarsson och 
Kai Rowland (bilderna till höger) som bestämmer det. Kai sitter i en av kranarna som 
lyfter av vingarna, och när hans vindsensorer tjuter till så är vindhastigheterna över 12 
sekundmeter. Då blir det paus i arbetet med lossningen. ”Det är inget att göra åt”, sä-
ger Kai med en sjungande finsk dialekt. Han kom hit från Tammerfors 2013 för att jobba 
med kranen, men blev kvar eftersom han träffade en kvinna och blev förälskad.
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Torndelen flyttas några hundra 
meter bort för att tvättas. 
Alexander Ångman har arbetat 
ett halvår i hamnen. För dagen 
är han torntvättare. Man 
arbetar två och två i korgen 
när man ska tvätta överde-
len, så Simon Westerlind kör 
själva korgen och Alex håller i 
tvättmunstycket. Torndelarna 
har färdats över öppet hav 
under sju veckor och har fått 
en saltbeläggning på sig från 
havet som man tar bort. 
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Runt 100 personer inklusive anställda hos 
underentreprenörer jobbar i hamnen. Anders 
och Harald är två av de 30 personer som är 
timanställda av Deltaterminalen och har fått 
utbildning för det speciella uppdraget.   

Torndelarna är inte vindkänsliga, men väl så 
komplicerade att handskas med. Ombord på 
fartyget sitter torndelen fastsvetsad i fartyget. 
En gavel sitter fast i rören för att hålla dem på 
plats, sedan behöver man Anders Persson och 
Harald Modig som har till uppgift att sätta fast 
en ”J-hook” i ändarna på torndelarnas flänsar 
så att kranen kan börja lyfta av. Harald började 
jobba inom kustbevakningen 1975 och Anders 
började två år senare, så de är arbetskamrater 
sedan länge. De har bägge gått i pension, men 
trivs i hamnmiljön och kommer att vara här hela 
sommaren som stuveriarbetare. 
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Anton Eriksson och William Oderstad tar emot nytvättade torndelar som ska läggas upp 
för att avvakta vidare färd ut mot sin slutdestination på något berg i skogen. ”Vi står på 
backen idag och har lite olika uppgifter. Nu ska vi assistera när den ska lyftas av trailern 
av kranskötaren Jussi från Finland.” Det finns en plan för varenda detalj, och det är vik-
tigt att den följs. Men innan torndelen kan lyftas av trailern måste William sätta fast nya 
dämpkuddar på haken som fästs i flänsen på torndelen. De gamla har slitits ut, och kud-
darna sitter som skydd så att metall inte ska möta metall. Anton kommer med tre plankor 
som ska fördela vikten under den del av tornet som ligger på marken. Träplankorna 
behövs för att marken är något ojämn mot den 35 meter långa torndelen. ”Det skapar en 
distans för att hålla röret borta från asfalten”, säger Anton i det fall att asfalten skulle ge 
med sig något under tyngden. Kranskötaren Jussi ger klartecken, och snart kan trailern 
åka och hämta nästa torndel. Hur högteknologiskt det än är, så klarar man sig inte utan 
en rulle silvertejp och ett par plankor
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8När man lossat den främre 
raden av de upplagda torn-
delarna från fartyget måste 
Kingfisher flyttas framåt 30 
meter så att kranarmarna ska 
kunna haka fast i nästa rad 
med torndelar. Det blir ett av-
brott i arbetet under en timme 
medan fartyget flyttas. Det är 
lättare att Kingfisher får köra 
fram istället för att kranarna 
ska flyttas. Det skulle nämligen 
ta ett helt dygn.

Hamnen används som en mellanlagringsstation, 
och det börjar bli trångt, trots att hamnområdet 
är 24.000 kvadrat, och det är fler fartyg på väg. 
Varför ligger de kvar? ”Normalt är det 20-30 

snurror per år som vi hanterar, 
men nu ska 141 in under 8 må-
nader så det kräver sin exakta 
logistik”, berättar platschef 
Diana Krantz. ”Sedan finns sa-
ker som står utanför vår kon-
troll, och det är att vägarna 
på destinationen Kråktorpet 
50 km väster om Sundsvall/

Timrå måste förstärkas då de visat sig inte riktigt 
hålla för transporterna. Därför får vi förvara alla 
delar här innan de kan skickas iväg. Nu håller man 
på att bli klara med förstärkningarna så transpor-
terna kan upptas igen, men med en månads förse-
ning så vart det lite trångt. Vi har fått använda 
en lageryta uppe på Saltvikshöjden där det finns 
tillgång till ytterligare 12.000 kvadrat. Där står 
idag nacellerna uppställda”, säger Diana.

Tre fordon tillhör ett tyskt transportföre-
tag som är på plats inne på hamnområdet.
Tio skotska fordon finns i Härnösand för 
att assistera vid transporter ut till upp-
ställningsplatserna. Du har nog sett dem.
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Kaptenen på Kingfisher 
heter Volodymir Bash-
kov och svarar diploma-
tiskt på frågan vad han 

tycker om 
Härnösand: 
”Small but 
nice”, sedan 
vill han inte 
säga så 
mycket mer. 
Kingfisher 

har nu lämnat sina 52 
torndelar och vänt 
fören mot Kina. Utanför 
Härnön kommer hon 
att möta Symphony Sky 
med sitt bidrag på 36 
vingar i lasten. Då har 
projektet med de 141 
vindkraftverken kommit 
halvvägs. Under färden 
till Kina kommer de att 
möta de återstående 12 
fraktfartygen som är 
på väg mot Härnösands 
Hamn denna sommar. 
Sedan startar nästa pro-
jekt med en av Europas 
största vindkraftsparker 
som byggs i Viksjö under 
2020-2022. Då tar vi 
emot 114 nya vindkraft-
verk i hamnen. Det blir 

en annan historia. 

Varför valde man Härnösands Hamn? 
”Förhandlingarna med Vestas som tillverkar de 
här vindkraftverken tog 2 år att ro iland. Det gällde 
bara vår del i hamnen under dessa 8 månader som 
vi ska ta emot, lasta av och se till att verksamheten 
fungerar. För nästa projekt (alltså de vindkraft-
verk som ska byggas i Viksjö) som tillhör Nordex 
tog förhandlingarna 2,5 år. Man valde oss utifrån 
många parametrar, dels läget och möjligheten till 
uttransporter. Man hade även kunna välja Gävle 
eller Köpmanholmen, men vi skötte oss bra, säger 
Diana Krantz. 
Kryssningsfartyget Birka kommer ju snart att 
komma hit, och de har planerat in 5 stopp i 
hamnen, hur går det då? 
– Vi prioriterar Birka, vindkraftverksfartygen får 
anpassa sig efter henne. Birka ligger här en så 
kort tid, så det ser vi inte alls som något problem. 
Många av passagerarna kommer säkert att tycka 
att det är intressant att få studera torndelarna på 
lite närmre håll när de ska gå in till stan.  
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