
 
 

 
 
 
PRESS RELEASE 
Västerås, 21 oktober 2022 
 

 

TSG AB stärker sjöfarten och utökar med ytterligare ett fartyg 
  

Från och med den 8 november 2022 utvidgar TSG AB sin flotta med 
ytterligare ett fartyg på Östersjön och Nordsjön. Fartyget kommer att 
sättas in på rutten Rotterdam - Stockholm – Hull – Rotterdam. 
 

TSG AB:s dotterbolag SUN Line satsar på att förstärka sin service och går in med ett fartyg på rutten 
Rotterdam-Stockholm-Hull – Rotterdam från och med den 8 november 2022. Bolaget har sett en 
kontinuerligt ökande efterfrågan från fraktköpare som vill transportera gods sjövägen mellan Sverige, 
Nederländerna och England. Ytterligare ett fartyg betyder högre containerkapacitet, ökad flexibilitet 
och snabbare ledtider. 
 

TSG har sedan tidigare fartygen Alrek, Frej och Odin som anlöper Västerås - Amsterdam – Hull. 
 
”Vi har sett behovet av ett fjärde fartyg sedan en tid tillbaka och just nu är tidpunkten rätt. Att utgå 
från Sveriges nyaste hamn, Stockholm/Norvik, känns som ett naturligt steg och helt i linje med vårt 
mål att stärka vår position inom ostkustsjöfarten.”, säger Eric Hjalmarsson, VD på TSG AB. 
 

”Den utökade förbindelsen från Stockholm/Norvik kommer att ge våra kunder fler alternativ och ännu 
mer flexibilitet. Vi är mycket glada över att SUN Line ser fördelarna med att starta upp en ny tjänst 
som ger deras nuvarande och nya kunder en chans att ansluta direkt till storstockholmsområdet”, 
säger Lawrence Yam, VD på Hutchison Ports Stockholm AB. 

 
Förr ytterligare information vänligen kontakta: 
 

Eric Hjalmarsson, VD, ThorSvecon Group AB  
+46 70 331 71, eric.hjalmarsson@tsg.se 
 

Om Thor Svecon Group AB (TSG AB) 
Thor Svecon Group erbjuder marknaden, främst industriella kunder, speditionslösningar med fokus på 
freight forwarding, liner agancy, lagring och klareringsverksamhet. Inom freight forwarding 
verksamheten arbetar man globalt med fokus på komplex last och krävande geografier. Bolaget har 
egen växande linjetrafik inom kortsjö samt egen hamnterminal i UK. 
 

Pressmeddelandet är en direktöversättning från den engelska versionen. 
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