
Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun 

 

Utvecklingen av Norrköpings hamn 

 

Norrköping har som industri- och logistikkommun en stor potential. Dagligen passeras Norrköping av 

runt 12 000 bilar, vi har en egen flygplats och med goda tågförbindelser ökar attraktiviteten. Det finns 

dock ett annat område som är nog så viktigt – hamnen, som idag är en viktig aktör för import och 

export, men som har ett antal mindre brister. Vår hamn råkar dessutom vara en av landets största och 

modernaste hamnar och tusentals jobb i regionen är direkt eller indirekt beroende av den verksamhet 

som förs i hamnen. Den är med andra ord en betydande del i visionen att kommunen ska kunna vara 

ett stort logistiknav där transporter via land, luft, sjö och järnväg kan mötas för att logistikföretag och 

andra verksamheter enkelt ska ha en god möjlighet att etablera sig eller utveckla befintliga 

verksamheter.  

 

Det är glädjande att det i samband med att man lämnar den inre hamnen också utvecklar 

hamnverksamheten, som redan idag har förutsättningar som jämförbara kommuner inte har. Med en 

nära anslutning till E4, E22 och riksvägarna 51, 55 och 56 är inte närheten från fartygen till övrig 

logistik särskilt långt. Hamndelarna har dessutom järnvägsanslutning till Södra stambanan samt en 

fem minuter kort bilfärd till Norrköpings stadskärna. Möjligheten för Norrköpings kommun att ta för 

sig som en framstående logistikkommun är tydligt märkbar, varför det är tråkigt att de kommande 

planerna i samband med flytten av den inre hamnen inte kanaliserats ut på ett bättre sätt. Den potential 

vi ser idag, men även vetskapen om hamnens fortsatta utveckling kan öka chansen att nya företag 

etablerar sig i kommunen. Det kan likaså stimulera driftiga entreprenörer att starta nya projekt och 

verkställa sina idéer. 

 

Vad som inte utvecklats i vår vackra skärgård är likaså möjligheten till ökad turism. Även här spelar 

hamnen en viktig roll då den möjliggör ett utvecklat arbete för att få nya besökare i kommunen, men 

också möjliggöra för Norrköpingsborna att njuta av den vackra natur som vår kommun erbjuder. 

 

Med hänvisning till ovanstående önskas ansvarigt kommunalråd svara på följande frågor: 

 

1. Vilka åtgärder tar kommunen för att kanalisera ut utvecklingen av Norrköpings hamn? 

 

2. Vad finns det för planer för att göra skärgården mer attraktiv för besöksnäringen?  
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