
VÄNERHAMN

KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR



VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största  

hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande 

cirka 3 miljoner ton. Fem moderna insjöterminaler med 

strategisk placering mitt i Sverige gör Vänerhamn till 

en viktig samarbetspartner för mellan-

svensk industri och handel. 

 Våra anläggningar finns i  

Vänersborg, Lidköping,  

Otterbäcken, Kristinehamn  

och Karlstad. Vi är dessutom 

verksamma i Hällekis,  

Gruvön, Trollhättan  

och Åmål.

KARLSTAD

KRISTINEHAMN

OTTERBÄCKEN

LIDKÖPING

VÄNERSBORG

GÖTEBORG

Skandinaviens mest 
centrala kusthamn
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VÄNERSJÖFARTEN har under århundraden varit en avgörande  

förutsättning för det regionala näringslivet. Vänerns förbindelse 

med Nordsjön har öppnat vägen för ekonomiskt och praktiskt 

gångbara transporter av gods över hela världen.

 För att bättre kunna möta marknadens behov har samar- 

betet mellan Vänerns hamnar efterhand fördjupats. Arbetet har  

steg för steg samordnats för att kunna erbjuda kompletta transport- 

och logistiklösningar. 1994 samlades resurserna i ett gemensamt  

bolag – VÄNERHAMN AB.

Väl utbyggd infrastruktur och utmärkta möjligheter att kombi- 

nera sjötransporter med väg och järnväg ger oss möjligheter att  

skapa kundunika lösningar för såväl import som export. 

 Vårt engagemang och åtagande utvecklas ständigt och 

Vänerhamn är idag inte enbart en viktig länk i logistikkedjan. 

Tillsammans med kund tar vi oss också 

an alla övriga tjänster kopplade till trans-

porter och skapar helhetslösningar, från 

avsändare till mottagare. 

Vinnande helhetslösningar
för transporter och logistik
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Vi kan erbjuda alla delar av logistikkedjan

VÄNERHAMN HAR KOMPETENS OCH RESURSER för 

samtliga länkar i logistikkedjan. Mångåriga samarbeten med  

industrin har gett oss nödvändig erfarenhet och lärt oss 

vikten av att alltid kunna svara upp mot hårda krav vad gäller 

flexibilitet, säkerhet och effektivitet. 

 Kärnverksamheten ligger naturligt nog i transport och  

hantering av gods. Begreppet har över tiden utvecklats  

och vi kan idag erbjuda en rad tjänster.

•  Spedition och klarering

Vi hjälper till med alla de speditionstjänster som förknippas  

med transporter. Vi bistår också med klarering av fartyg.

•  Kombinerade transporter

Gods hanteras snabbt och smidigt mellan fartyg, tåg och 

lastbil. Vi skräddarsyr kompletta lösningar och ombesörjer 

omlastning i samverkan med berörda intressenter.
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•  Sortering, bearbetning och paketering 

Vårt arbete innefattar ofta en vidarehantering av godset. Vi  

påtar oss ansvaret för sortering, bearbetning och paketering 

av produkter av de mest skiftande slag. 

•  Lagring

Vänerhamn erbjuder stora ytor för lagring under såväl korta  

som längre tider. Våra anläggningar har stora inhägnade 

lagerområden men också rikligt med magasin för skyddad 

lagring under tak.

Vårt arbete genomförs i samverkan med 

kvalificerade partners med kapacitet 

att klara de mest varierande uppdrag.
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Vänerterminalen

VÄNERHAMN är delägare av Vänerexpressen, ett miljövänligt och  

ekonomiskt fördelaktigt alternativ för transport av containeriserat 

gods till och från industrin i mellansverige. 

 Järnvägens styrka och lastbilens flexibilitet kombineras till 

effektiva logistiklösningar formade efter kundens behov. 

 Vänerexpressen har verksamhet i Karlstad, Insjön och Fagersta 

med totalt 13 avgångar till Göteborgs hamn varje vecka, varav 5 

avgångar från Karlstad till Göteborg. 

Vänerexpressen

I KARLSTAD ligger vår oljehamn. En specialanpassad terminal för  

lagring, omlastning och distribution av oljeprodukter. Olja från ter-

minalen försörjer industri och konsumenter 

inom ett distributionsområde som täcker 

stora delar av mellansverige. 

 Med direkttrafik från raffinaderi-

erna lagras och lastas oljan till land-

transportmedel för vidare distribution 

till slutkund.

Oljehamn

VÄNERTERMINALEN I KARLSTAD är vår största resurs för lagring  

och godshantering. På uppdrag av våra kunder magasineras, bearbetas  

och omlastas gods mellan olika lastbärare. 

 Här tas lastbilar emot dygnet runt, året om. Godset sorteras och  

lastas i sekvens efter avrop. Effektiviteten säkras med IT-baserade lager-

lösningar med streckkodsläsning av godset och dataskärmar i truckarna. 

Järnvägsspår löper ända in i terminalen vilket gör det möjligt att klara  

all lastning under tak.

 Vänerterminalen har egna kajplatser och kapacitet att hantera mer  

än 800000 ton gods per år. 
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MARINA AVDELNINGEN erbjuder tjänster inom isbrytning, bogsering 

och utmärkning av farleder. Fyra isbrytande bogserbåtar placerade 

runt Vänern håller hamnarna öppna året om.

Marin



KARLSTAD

KRISTINEHAMN

LIDKÖPING

VÄNERSBORG

Karlstad 
Vänerhamns största anläggning med mycket hög kapacitet. Hantering av olja, 
trävaror, pappersprodukter och projektlaster för regionens industriföretag.

• 74000 m2 hamnmagasin. 105 000 m2 lageryta utomhus.
• 1 spårbunden, 1 fast och 2 mobila kranar. Tunglyftkran för 200 ton.
• 3 km järnvägsspår, delvis under tak.

• Truckar, lastmaskiner och bobcats. 

OTTERBÄCKEN

Kristinehamn
En av Vänerhamns största terminaler för styckegodshantering, bulkgods och trävaror.  

Stuveri, spedition och klarering. 

• 21000 m2 hamnmagasin. 96 000 m2 lageryta utomhus.

• 4 spårbundna, 1 fast och 1 mobil kran. Lyftkapacitet upp till 42 ton.

• 2 km järnvägsspår. 

• Truckar, lastmaskiner och bobcats. 

Otterbäcken
Otterbäcken är Vänerns enda naturliga djuphamn. Inriktning på bulkgods med 

stuveri, spedition och klarering. 

• 7 000 m2 hamnmagasin. 100 000 m2 lageryta utomhus.

• 2 mobila kranar.

• Truckar, lastmaskiner och bobcats.  

Lidköping
Inriktning på jordbruksprodukter och fasta bränslen. Erbjuder stuveri, spedition  

och klarering.

• 8 000 m2 hamnmagasin. 27 000 m2 lageryta utomhus.

• 3 spårbundna och 1 mobil kran. 

• Utför transportförmedling av bilfrakter. 

• Truckar, lastmaskiner och bobcats.

Vänersborg
Strategiskt placerad hamn nära större riksvägar lokaliserad där Trollhätte Kanal möter  

Vänern. Inriktning mot bulkvaror. 

• 1 000 m2 hamnmagasin. 10 000 m2 lageryta utomhus.

• 2 spårbundna kranar med lyftkapacitet på upp till 10 ton.

• Truckar och lastmaskiner. 
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Vänerhamn AB • Stuvargatan 1, 652 21 Karlstad • telefon 054-14 48 60 • fax 054-21 33 16 

 

www.vanerhamn.se

isst känns det mäktigt att se lastbåtarna glida 

fram genom Vänerns natursköna skärgård och 

veta att slutmålet kan ligga på andra sidan jordklotet. 

Att känna tryggheten av hemmaplan, med kunskap och 

support på nära håll, men samtidigt friheten av direkta 

förbindelser med världens alla hörn.

 Tillsammans med Vänerhamn finner du alltid en  

smidig och säker lösning med bra ekonomi. 

Du kan också räkna med en partner som har 

sunda värderingar kring transporters 

påverkan på natur och miljö.
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