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PERSONALTIDNINGEN

Underhållsmuddring
ökar framkomligheten i våra hamnar

Slussfrågan

närmar sig ett avgörande

Triss i damer
möt några av våra nyanställda

VD:S KRÖNIKA
AKTUELLT

SLUSSAR ELLER INTE SLUSSAR?

Kärnfrågan närmar sig ett avgörande

Den viktiga frågan kring slussarna i Trollhätte kanal börjar sakta närma sig ett avgörande. Vid ett möte i Trollhättan den
21 oktober presenterades två parallella studier som kommer att ha stor betydelse för kommande beslut.
Året går mot sitt slut och vi närmar oss jul- och nyårshelgerna.
Några dagar i lugn och ro och - förhoppningsvis - en stund över för
eftertanke och reflektion kring nuläget och framtiden i våra hamnar.
2016 har varit ett positivt år med hög aktivitet och ökade sjögods-

Stående fr.v: Thomas Lundkvist, Mattias Gustavsson, Göran Lidström,
Mikael Gustavsson, Roger Andersson. Sittande fr.v: Rolf Johansson,
Peggy Larsson, Jan-Erik Bergfeldt, Stig Thorén

volymer. Vänerterminalen gör ett kanonår, det bästa sedan 2011.
Samtidigt tvingas vi gå in i det nya året med en osäkerhet kring
några av de stora framtidsfrågorna.
Vad gäller brofrågan är beslut taget om en låg bro. Samtidigt har
Mark- och Miljödomstolen i sin dom konstaterat att handelssjöfarten
är ett riksintresse som inte påtagligt får skadas av broöppningarna.

VÄGEN HAR VARIT LÅNG OCH KROKIG

Utredningen lyfter även fram argument och

och fortfarande återstår ett och annat väg-

förutsättningar för en fortsatt handelssjöfart.

skäl innan beslut kan fattas kring framtiden

Man pekar på nyttan för näringslivet runt

för slussarna i Trollhätte kanal.

Vänern men också på de positiva miljöef-

Ett viktigt underlag för de slutgiltiga dis-

fekterna av att sjöfarten avlastar tågtrafiken

kussionerna är den Trafikslagsövergripande

och medverkar till minskade vägtransporter.

Vi hyllar våra veteraner

stråkstudie av Göta älv och Vänerstråket

Man påpekar samtidigt att det – för att mo-

som nyligen slutförts med Trafikverket

tivera investeringen – krävs krafttag för att

Uppvaktningen av våra uppskattade veteraner har blivit en kär

som huvudman. Studien presenterades för

bryta den negativa trenden för att på nytt

representanter för riksdag, regioner, kom-

öka godsvolymerna på Vänern.

tradition. Årets avtackningsmiddag, som hölls på Stadshotellet

Vi hoppas och tror att verkligheten kommer att överensstämma

i Karlstad den 15:e november, hade många gäster.

med intentionerna.

Under festliga former avtackades Rolf Johansson, Peggy Larsson,

I artikeln invid kan ni läsa om utredningsläget kring de uttjänta

Jan-Erik Bergfeldt och Stig Thorén som under året gått i pension.

slussarna i Trollhätte kanal, där man nu konstaterat att det finns två

muner och näringsliv vid ett informationsmöte i Trollhättan den 21 oktober. Bland
åhörarna fanns Vänerhamn.

VID MÖTET redovisades även Regionaleko-

nomisk konsekvensanalys av nedlagd sjöfart
för kommuner och företag runt Vänern, en

EN TYDLIG SLUTSATS i utredningen är

parallell utredning genomförd av Region

Samtidigt uppvaktades Mikael Gustavsson, Mattias Gustavsson,

att det inte anses finnas några möjligheter

Värmland och Västra Götalandsregionen.

alternativ att välja mellan. Antingen byggs nya slussar i ny slussled

Roger Andersson och Thomas Lundkvist med guldklocka för ett

att renovera den nuvarande slussleden.

Analysen visar med tydlighet att det är lön-

eller också avvecklas slussarna och därmed också handelssjöfarten

uppskattat arbete under 25 år. Stort tack till er alla!

Utredningsalternativen står mellan att bygga

sammare att investera i nya slussar då den

Klockmottagare som inte kunde närvara under kvällen var Bo

nya slussar i ny sträckning eller att helt av-

samhällsekonomiska alternativkostnaden för

Olsson och Kjell Albinsson.

veckla slussleden för handelssjöfart.

en avveckling av sjöfarten bedöms högre.

på Vänern. Ett för vår del – minst sagt – avgörande beslut. I närtid
är det viktigt att få med medel till investeringen i nya slussar i den
nationella transportplanen som ska gälla för åren 2018 – 2029.
jag att kylan dröjer så att muddringsarbetena i Kristinehamn och

Fem vågade livet!

Karlstad hinner bli färdiga innan vi får för mycket is. Muddringen är

Fem cykelburna, tappra våghalsar från Vänerhamn deltog den

viktig för att garantera framkomligheten för våra fartyg.

11 september i det spektakulära terrängloppet Karlstad XC.

UPPDRAGSGIVARE: Trafikverket

I tidningen uppmärksammas också uppvaktningen av medarbetare

35 krävande kilometer över stock och sten, upp och ned i den

som gått i pension eller varit anställda i 25 år. Det här är en viktig kväll.

tuffa terrängen kring Tuggelite Skidstadion utanför Karlstad.

Personalen är vår värdefullaste resurs och till er vill jag, företagsledning-

Efter svåra strapatser nådde alla Vänerhamnare målet och fick

SYFTE: Studien är en komplettering
till tidigare utredningar och ska ligga till
grund för Trafikverkets åtgärdsplanering
2018-2029.

De flesta önskar sig nog en vit jul, men i dagsläget hoppas åtminstone

en och styrelsen sända ett stort tack för era insatser under året!

ta emot varmkorv och välförtjänta medaljer. Starkt jobbat!

TRAFIKSLAGSÖVERGRIPANDE STRÅKSTUDIE AV GÖTA ÄLV OCH VÄNERSTRÅKET

Önskar God jul och ett Gott Nytt År!

SLUTSATSER: Valet står mellan att bygga helt nya slussar eller
att avveckla handelssjöfarten på Vänern. Renovering av de
gamla slussarna anses uteslutet.
För att motivera de omfattande investeringskostnaderna
måste det kunna påvisas ett trendbrott sett till sjögodsvolymerna
på Vänern.

Göran Lidström, VD

KONSEKVENSANALYS AV NEDLAGD SJÖFART FÖR KOMMUNER OCH FÖRETAG RUNT VÄNERN

Stuvargatan 1, 652 21 Karlstad

Form Preferens AB

Telefon 054 -14 48 60

Text Preferens AB

Mail vanerhamn@vanerhamn.se

Bilder Preferens AB,

www.vanerhamn.se

Tobias Häggfalk

Ansvarig utgivare Göran Lidström
Redaktör Mikael Hallgren
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Lasse Forsberg

UPPDRAGSGIVARE: Region Värmland
och Västra Götalandsregionen

Deltagarna fr.v: Robert Åberg, Daniel Eriksson, Sandra
Werme, Klas Garp och Andreas Nilsson

SYFTE: Att öka kunskapen kring
vilka konsekvenser en nedläggning av
handelssjöfarten på Vänern skulle få
för regionerna.

SLUTSATSER: En nedläggning av handelssjöfarten innebär en
överhängande risk för att exportintensiva företag slutar investera
i sina anläggningar runt Vänern.
Exportföretagen får en längre väg ut på marknaden och tvingas
förlita sig på dyrare och mer miljöpåverkande transportalternativ.

Tryck City Tryck
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UNDERHÅLL

Muddring

UNDERHÅLLSMUDDRING
säkerställer framkomligheten i våra hamnar

Den uppmärksamme hamnbesökaren har säkert sett de pråmliknande farkoster som under senare tid långsamt förflyttat
sig i några av våra hamnar. Vi kan nu stilla nyfikenheten för den som undrar. De flytande grävskoporna är mudderverk
som systematiskt säkerställer nödvändigt djup för fartygen som trafikerar våra hamnar.
FARLEDSDJUPET är en avgörande fråga för

LIDKÖPING

framkomligheten i våra hamnar. Bottenförhållanden och vattendjup måste därför
mätas och analyseras för att undvika grundstötningar och skador på anlöpande fartyg.
Vattennivån för Vänern är reglerad i en
vattendom för Vänern och Göta älv från 1937.
Farledsdjupet enligt sjökortet upptas också
i Vänerhamns arrendeavtal vilket ger oss
ansvar för att löpande se till att lagstadgade
nivåer upprätthålls. Ansvaret omfattar hela
farleden, från hamngräns in till kaj.
Underhållsmuddring har därför varit en av

Pågående muddringsarbete i inloppet till Kristinehamns hamn

våra stora investeringsposter under senare år.
Åtskilliga miljoner har avsatts för att säker-

KRISTINEHAMN

ställa det djup sjökortet anger, vilket varierar

DET SOM KAN TYCKAS ENKELT är i själ-

Ett större muddringsarbete kräver godkän-

volymer slam. Totalt - alla hamnar inräk-

De uppsamlade muddringsmassorna, som

mellan 5 och 6 meter.

va verket en lång och komplicerad process

nanden från olika instanser. Uppsamlandet

nade - landar vi på ca 20 000 m3.

tillfälligt deponerats i en jättelik invall-

– Muddringen ska ses som ett fortlöpande

där både säkerhet och miljö måste vävas in.

av slam från sjöbotten föregås av tillstånds-

I KRISTINEHAMN har muddingsarbetet

ning väster om kontoret, har redan nu ett

– Vattenverksamhet är en känslig fråga,

ansökan hos Länsstyrelsens naturenhet i

arbete, säger Martin Lindskog, Vänerhamns































KARLSTAD













































































ningen av de muddermassor som samlas in.

empel är Varnan och Lidan i Kristinehamn

och andra vattendjur, kräver tillstånd och

För att få tillstånden beviljade krävs prov-

mesta på egen hand och vi har egentligen

verksamheten och ankommande tåg stör

respektive Lidköping, liksom Klarälvens

utvärderas noggrant.

tagningar på sjöbotten. Allt för att säker-

bara att beskåda hur depån fylls på.

intilliggande bostadsområden, avslutar Klas.
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sprider sig till omgivningen.

samlad muddringsinsats i våra

Med tillstånden på plats följer upphandling

hamnar var runt 2005. Det

av muddringstjänster. Entreprenaden om-
























arbete som nu pågår påbörjades

fattar sedimentsuppsamlingen till sjöss men

med sjömätningar 2014. Under

också anläggandet av den invallning som

2015 genomfördes muddring

krävs för förvaring av muddermassorna.










i Lidköpings hamn och under

Volymerna är stora.

hösten 2016 har arbetet fortlöpt

– Det som mudderverket avlägsnar är som

i Kristinehamn. I julveckan












































regel bara någon decimeter av sjöbotten,

flyttas verksamheten till Karl-




























































































































Senast det genomfördes en












































































































ställa att inte eventuella gifter från botten

























































































































 











































utlopp i Karlstad.








































































Vallen kommer att förhindra att ljud från

påverka förutsättningarna för växter, fiskar






















påbyggnad av bullervallen väster om hamnen.

Klas Höggren. Entreprenören sköter det

älvar som mynnar ut i Vänern. Tydliga ex-








































































































– Vi kommer att använda materialet till en

– Arbetet har flutit på bra, säger driftchefen

våra sjöar, som på ett eller annat sätt kan

kommunernas godkännande för upplägg-



















































































































  

























slutförs dagarna runt jul.

fortsätter Martin Lindskog. Alla ingrepp i
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planerat syfte.

förflyttar sig ständigt inte minst runt de

tekniske chef. Bottenslam och sediment



pågått under stora delar av hösten och

respektive län. Vi behöver dessutom ha

stad varefter insatserna avslutas
i Otterbäcken hösten 2017.

Invallning av muddringsmassor i Kristinehamn

säger Martin Lindskog. Det rör sig däremot

Klas Höggren, driftchef i Kristinehamn

om rejäla ytor vilket innebär betydande
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SMÅTT & GOTT

Westwind plattform
för reparation av
vindkraftverken

Jubileumsfestligt i Kristinehamn
En frostig lördagförmiddag i början av december spred sig feststämning på kajen
i Kristinehamn. Hamnen firar 100 år 2016 och bjöd in till Öppet hus med glögg,
varmkorv, underhållning och tal.
HAMNENS HUNDRAÅRSFIRANDE

Den normalt sett stängda hamnen stod för

sammanfaller med 150-årsjubiléet av

dagen vidöppen för sjöfartsentusiaster som

Kristinehamns anslutning till det statliga

gavs möjligheter att på nära håll se kranar,

järnvägsnätet. Lördagens festligheter

truckar och annan utrustning. Historie-

inleddes därför med ett Jubileumståg från

intresserade gavs dessutom sitt lystmäte i

järnvägsstationen ner till hamnen.

den bildutställning som Vänerhamn, med

På kajen väntade Vänerhamns medarbetare

hjälp av kommunen, arrangerat.

med glögg, varmkorv och kaffe. Under fika-

En populär attraktion bland både vuxna

stunden bjöds också sjömansmusik av de

och barn var isbrytaren Dan, på vilken

lokala musikanterna Rune Blidh, Andreas

möjligheter även gavs att kliva ombord.

Grundström och Magnus Lindgård.
Kommunalrådet, tillika Ordförande i

Specialfartyget Westwind har varit ute på öppet vatten igen.
Under några intensiva sommarmånader användes farkosten
som plattform för en omfattande renovering av växellådorna
på vindkraftverken utanför Skoghall.

Det nya magasinet – som ligger vägg

frågor som lyftes fram var vikten av

i vägg med Vänerterminalens stora

samordning mellan olika kommunika-

Glödskal är en tunn oxidbeläggning som bildas när hett stål

skulle repareras. Huvudentreprenaden för arbetet tilldelades PEAB.

kommer i kontakt med luft. Hårda blåsvarta flagor som bryts

under det bitvis komplicerade ingreppet.

informella men festliga former.

tens framtid och utmaningar. Aktuella

Kraft AB, beslutade därför för ett drygt år sedan att verkens växellådor

DET HAR KLIPPTS SIDENBAND på

lens nya magasin invigdes nyligen under

rade i sitt jubileumstal på Vänersjöfar-

Långväga frakt av glödskal

Två av vindkraftverken på Gässlingegrundet utanför Hammarös

Lambergskajens sydspets. Vänertermina-

Vänersamarbetet, Bjarne Olsson fokuse-

sydspets har under en längre tid stått stilla. Ägaren, Vindkraft Vänern

Nytt magasin ger
pappersrullar tak
över huvudet

Vänerhamns uppgift har varit att bemanna och manövrera
specialfartyget Westwind, som fungerat som arbetsplattform
Arbetet har försvårats av nyckfullt väder under sensommaren.
– Av säkerhetsskäl har arbetet inte kunnat genomföras vid vindstyrkor på 4 m/s eller mer, berättar Bengt Jonsson, ansvarig för Vänerhamns marina avdelning. Det här har inneburit vissa förseningar.

loss under bearbetningsprocessen och som med avancerad
teknik kan återvinnas.
Glödskal har som godsslag tidigare hanterats i Kristinehamns
hamn. Den här gången är det norska lastfartyget Wilson Brest
som lastats med 3 100 ton inför en stundande långresa mot
Island. Glödskalet har inför sjötransporten hämtats i Hällefors.
Mottagare är norskbaserade industrikoncernen Elkem som tar
tillvara och använder glödskalet i processen vid sin anläggning i

”hangarer” – mäter 2 500m2 och kommer

Totalt sett har dock arbetet avlöpt utan stora problem och den

Grundartangi strax norr om Reykjavik.

i första hand att användas för lagring och

11 september var reparationerna avslutade och de nyservade

För Vänerhamns del är Island en ny destination att lägga till

att nå en bra överenskommelse kring

hantering av pappersrullar.

vindkraftverken i drift igen.

listan över fjärran länder.

broöppningarna i Göteborg.

Lokalen har en öppen och modern plan-

tionsslag, viktiga investeringsbeslut kring
slussarna i Göta älv samt betydelsen av

Dagen avslutades med en gemensam

lösning utan pelare, vilket underlättar

frågestund kring Vänersjöfartens framtid

godshanteringen. Logistiken förbättras

med medverkan från bl.a Vänerhamns

ytterligare av stora portar på båda kort-

driftchef Klas Höggren, kommunalrådet

sidorna samt längs norra långsidan.

Bjarne Olsson, sjöfartsentusiasten Conny

Terminalen är också rakt igenom utrustad

Wolbe samt Laila Gibson, nybliven verk-

med energieffektiv LED-belysning som

samhetssamordnare för Vänersamarbetet.

reducerar energiåtgången med 50-60%.

Sågtimmer i Trollhättans hamn
Det har lastats sågtimmer i
Trollhättan igen. På uppdrag
av Svea Skog har ännu ett
fartyg fyllts med ca 3 000 ton
timmer inför sluttransporten
till nordtyska destinationer.
Det nyligen lastade fartyget är
det andra av totalt tre i år. Det
I en LED-armatur omvandlas 9

6

NR 1

För att klara höga lyft har en 120 m hög
kran monterats på Westwinds brygga.

första avgick under hösten och
nummer tre förväntas anlöpa
hamnen veckan för jul.
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KAJKANTEN
SETT & HÖRT I VÄNERHAMN
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SNABBA
TOBIAS ÖST

Vi välkomnar tre av
våra senast anställda
medarbetare och
bekantar oss med
några korta frågor.
Kerstin Herlin

Marie Andersson

Lotta Hassel Karlsson

TITEL/BEFATTNING

Administratör

Tjänsteman, Stuveriet

Tjänsteman

ÅLDER

55 år

44 år

50 år

JOBBAR / BOR

Otterbäcken / Hova

Karlstad / Kristinehamn

Kristinehamn / Kristinehamn

Har varit djurskötare och barn-

Är fritidsledare från början men

Jag har under många år, och

skötare innan jag växlade spår till

har under de senaste 6 åren ar-

för flera arbetsgivare, arbetat

nätverkstekniker. Senaste 15 åren

betat med ordermottagning och

med inköp, marknadsföring

har jag jobbat med IT-support.

transportfrågor inom industrin.

och ekonomi inom industrin.

När Vänerhamn sökte en

Jag har bekanta och en sambo

Jobbet omfattar flera av de

administratör med intressanta

som alltid talat gott om Väner-

saker jag arbetat med tidigare.

arbetsuppgifter var det ett bra

hamn. När tillfälle yppade sig

Jag får dessutom stanna på

tillfälle att söka jobbet.

högg jag direkt!

hemmaplan och slipper pendla.

Lönehanteringen är min huvud-

Jag är lite allt i allo på stuveriet.

Det växlar från dag till dag.

uppgift men jag får även rycka in

Frågor kring inlastning, lager-

Mycket kretsar kring planering

i frågor kring t.ex lagerhantering

föring och diverse planering

och administration av vårt

och vägning av lastbilar.

hamnar ofta på mitt skrivbord.

lagerhotell.

Som ”månskensbonde” med

Med flera barn i huset behöver

Sommaren tillbringas i båten

egen mark tycker jag om att

man sällan stå utan sysselsätt-

eller med hammare och pensel

promenera och ta ett lagom

ning. Blir det någon minut över

kring vårt skärgårdshus. En fin

hårt arbetspass i skogen.

hjälper jag gärna till i stallet.

vinterdag åker jag gärna skidor.

Gillar atmosfären och att

Enbart positiva! Jag har ett

Bra stämning i ett härligt gäng!

arbetsuppgifterna varierar.

roligt jobb på en bra arbetsplats

Jag uppskattar också omväx-

Jag får också träffa nya

där stämningen nästan alltid är

lingen och möjligheten att själv

människor varje dag.

på topp.

kunna påverka mina arbetsdagar.

1 Vad har du gjort
innan du landade hos
Vänerhamn?

2 Vad lockade dig
att söka jobb på
Vänerhamn?
3 Hur ser en vanlig
dag på jobbet ut?

4 Vad gör du helst
när du är ledig?

5 Vad är dina första
intryck av jobbet på
Vänerhamn?

