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Besök i Karlshamns Hamnar 
 

Torsdagen den 4 Augusti besökte ett gäng nyfikna medlemmar 

Karlshamns Hamnar. 

 

Vår guide var Mats Blomqvist. Mats tjänstgjorde som maskinare 

på Muldiv fram till 1993 då han lämnade försvaret och blev anställd 

vid Karlshamns Hamnar. I dag är han chef för Oljeterminalen. 

 

 
                                  Mats Blomqvist (i rött) hälsar oss välkoma 
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Mats visade oss runt i oljehamnen som visade sig vara av mycket 

större omfattning än vi kunde ana innan vi kom ”innanför staketet” 

 

 
                           Imponerande rördimensioner vid oljekajen 

 

 

 

Här några intressanta ”klipp” från Karlshamns Hamns hemsida 

 Nya oljecisterner ökar lagringskapaciteten i Karlshamn 

Karlshamns Hamn planerar att öka lagringskapaciteten av petroleumprodukter genom ytterligare tre cisterner på 

sammanlagt 22.000 kubikmeter. Cisternerna flyttats från Karlskrona där oljelagringen vid Hattholmen upphör. 

-Det här är i linje med vår strategi att vara en av de ledande oljehamnarna i Sverige. Vi ser ett 

intresse från våra kunder att öka hanteringen av petroleumprodukter i Karlshamn, säger Mats 

Blomqvist, som är chef för Oljeterminalen i Karlshamns Hamn. Det här är en lösning som är 

fördelaktig för alla berörda.  
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Flygbränslet till F17 via Karlshamns Hamn efter nytt 
försvarsavtal 

Från oktober i år kommer allt flygbränslet till F17 i Ronneby att tas in och lagras i Karlshamns Hamn. Det är 

konsekvensen av ett 5-årigt avtal som nu tecknats mellan Fortifikationsförvaltningen, Karlshamns Hamn och 

Scandinavian Tank Storage AB, som är hamnens samarbetspartner i oljelagringsaffärer. 

Flygflottiljen F 17 i Ronneby förbrukar uppåt 1,5 miljon liter flygfotogen per år. Karlshamns Hamn 

investerar drygt 2,5 miljon kronor för anpassning till den nya hanteringen. 

 

    
            Mats är märkbart stolt över sina nyrenoverade kontorslokaler 

 

Besöket avslutades i det strålande augustivädret med en fältmässig fika på 
Oxhaga, Stilleryd. 

 

Vi tackar Mats för ett trevligt och intressant besök 

 

 

 

 
                                                                                                      Text & Foto  Gunnar Medemyr 


