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Kolhamnar man minns 
Nils Sjökvist 

 

 

Gösta Bågenholms intressanta artikel om det polska kolet och Sveriges import efter 2:a 

världskriget utspelar sig under en tid då kolet var viktigt för landet, inte minst för att hålla 

oss varma under vintern men även för industrin och som drivmedel för sjöfarten. Kolets 

anseende har sedan vandrat från att vara en stor nyttighet till något av det värsta man kan 

tänka sig. Klimatkrisen och den globala uppvärmningen påverkar oss alla och kolet utpekas 

som en av de största globala miljöbovarna. Minns Gustav Fridolin och kolbiten under 

valkampanjen 2015 när han utropade ”Stoppa kolgruvorna!”. 

Hur är det med koltransporterna i Östersjön idag? En snabb titt på MarineTraffics karta visar 

en ström av fartyg på väg från Ryssland eller Lettland med kurs mot den europeiska 

kontinenten lastade med kol. Den stora utskeppningshamnen är Ust-Luga i Finska viken 

som räknar med att skeppa ut 25 millioner kol i år. Riga räknar med ett snitt på 33 000 ton 

per dag. Och ryskt kol kommer också från Murmansk till den europeiska kontinenten. Och 

nu är det inga motorseglare som lastar 3 – 400 ton som används. Det är mest Panmax 

tonnage som lastar 70 - 80 000 ton men även Handysize båtar som lastar ca 50 000 ton. 

Köper Sverige något kol numera? Enligt Ekonomifakta köpte vi stenkol, brunkol och koks för 

5,3 miljarder förra året. En stor användare är SSAB som enligt årsredovisningen 2018 köpte 

in 2,5 millioner ton kol och koks förra året. Och även några värmekraftverk som Värtaverket 

i Stockholm, Västerås, Linköping och Norrköping använder kol vid toppbelastningar, något 

som man skall försöka att fasa ut inom en nära framtid. 

SSAB:s kol, så kallat metallurgiskt kol kommer inte från Östersjöområdet. Det fraktas från 

avlägsna platser som Hay Point i Queensland, Australien eller från Newport News i USA 

med Panamax båtar. De brukar lossa halva lasten i Oxelösund innan de fortsätter till Luleå 

för slutlossning. Resan från Australien till Sverige tar cirka 40 dygn med dagens bulkfartygs 

hastighet. 

Östersjökolet går oftast till kolterminaler i de stora hamnarna som Rotterdam, Amsterdam, 

Hamburg eller Immingham. Men också direkt in till stål- eller kraftverk. Många 

kolterminaler ligger förvånansvärt nära de centrala stadsdelarna. Mycket kol går sedan 

vidare på floderna med pråmfartyg. 

 Bifogar några egna bilder från kolhamnar man minns de senaste åren. 
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Hamburg 
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Amsterdam 
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Immingham 

 

 

Ijmuiden 
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Rotterdam 
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