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Invallning av muddringsmassor

Muddring i flera av våra hamnar
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Positiva utsikter men
osäkerhet bakom knuten

ARLEDSDJUPET är en avgörande fråga för

DET SOM KAN TYCKAS ENKELT är i själva verket

2016 har varit ett positivt år med hög aktivitet

framkomligheten i våra hamnar. Bottenför-

en komplicerad process där både säkerhet och miljö

och ökade sjögodsvolymer. Vi tvingas samti-

hållanden och vattendjup måste mätas och

måste vävas in. Ett större muddringsarbete föregås av

digt gå in i det nya året med osäkerhet kring

analyseras för att undvika grundstötningar och skador

tillståndsansökan hos Länsstyrelsen i respektive län.

några av våra stora framtidsfrågor.

på anlöpande fartyg. Underhållsmuddring har också va-

Dessutom behövs kommunernas godkännande för

Vad gäller brofrågan är beslut taget om en

rit en av våra stora investeringsposter under senare år.

uppläggningen av de muddermassor som samlas in.

låg bro. Vi hoppas och tror här att Mark- och

– Muddringen ska ses som ett fortlöpande arbete,

Det muddringsarbete som nu pågår påbörjades

miljödomstolens intentioner om minimala stör-

säger Martin Lindskog,Vänerhamns tekniske chef.

med sjömätningar 2014. Under 2015 genomfördes

ningar på sjöfarten kommer att bli verklighet.

Bottenslam och sediment förflyttar sig ständigt, inte

muddring i Lidköpings hamn och under hösten 2016

Den viktiga frågan kring slussarna i Troll-

minst runt de älvar som mynnar ut i Vänern. Tydliga

har arbetet fortlöpt i Kristinehamn. I julveckan flyttas

hätte kanal börjar samtidigt närma sig ett

exempel är Varnan och Lidan i Kristinehamn respektive

verksamheten till Karlstad varefter insatserna avslutas

avgörande. Färska studier visar tydligt att

Lidköping, liksom Klarälvens utlopp i Karlstad.

i Otterbäcken hösten 2017.

reparation av nuvarande slussar inte anses
genomförbara. Valet står mellan att bygga
helt nya slussar eller att helt avveckla sluss-

Jubileumsfestligt på kajen i Kristinehamn

leden för handelssjöfart. Jag tror att var och
en förstår var vi lägger vår röst.

En frostig lördagförmiddag i början av december

Önskar God Jul och Gott nytt År.

spred sig feststämning på kajen i Kristinehamn.

Göran Lidström / VD

Hamnen firar 100 år 2016 och bjöd in till Öppet hus
med glögg, varmkorv, underhållning och tal.
Det normalt sett stängda hamnområdet stod för

OM VÄNERHAMN

dagen vidöppet för sjöfartsentusiaster som gavs
möjligheter att på nära håll se kranar, truckar och

VÄNERHAMN erbjuder helhetslösningar för

annan utrustning. En populär attraktion bland både

transporter och logistik. Vi är en av Sveriges

vuxna och barn var isbrytaren Dan, på vilken möjlig-

största hamnaktörer och hanterar årligen

Hamnen fyller 100 år

heter gavs att kliva ombord.

godsvolymer på cirka 3 miljoner ton.
Våra anläggningar finns i Karlstad, Kristine-

Glödskal från Kristinehamn till Island

hamn, Otterbäcken,
Lidköping och

Glödskal har som godsslag tidigare hanterats i

Vänersborg.

Kristinehamns hamn. Den här gången är det norska
lastfartyget Wilson Brest som lastats med 3 100 ton
inför en stundande långresa mot Island.
Mottagare är norskbaserade industrikoncernen
Elkem som använder glödskalet vid sin anläggning i
Grundartangi strax norr om Reykjavik.

Olle Ludvigsson
Glödskal lastas inför skeppning till Grundartangi
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Vi är dessutom
verksamma vid
Gruvön samt
i Hällekis, Åmål
och Trollhättan.

För Vänerhamns del är Island ytterligare en ny
destination att lägga till listan över fjärran länder.
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