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PERSONALTIDNINGEN

Vindkraft ger medvind
för hamnen i Kristinehamn

”MER GODS PÅ SJÖN”
Trafikverkets samordnare positiv till Vänersjöfarten

VD:S KRÖNIKA

NYCKELTAL 2014 - 2018
Nyckeltal

2014

2015

2016

2017

2018

Nettoomsättning

153,8

157,3

161,9

165,8

164,6

Resultat efter
finansiella poster

12,5

13,0

13,7

12,9

9,9

Balansomslutning

153,2

162,5

161,8

174,2

173,9

Med.ant. årsanställda

105

109

111

110

111

Soliditet

69%

69%

73%

71%

73%

VHAB hanterat sjögods
(miljoner ton)

1,42

1,37

1,44

1,54

1,40

VHAB hanterat gods totalt 2,54
(miljoner ton)

2,56

2,62

2,70

2,40

SOLEN SKINER ÖVER
VÄNERHAMN

Fortsatt bra - men
inte samma bra!

En titt i kalender ger besked om att sommaren är här och för de
flesta av oss står semestern för dörren.

”Konjunkturen är fortfarande stabil och Vänerhamn
går fortsatt bra, även om kostnaderna för den
kalla vintern belastat oss en del.” Märkligt nog
är det näst intill samma text som förra året.
Vänerhamn går fortsatt bra, men det är inte
samma bra.

Alla tycker kanske inte att det perfekta semestervädret ännu har
nått oss, men för sjöfarten är vädret finfint. Vattennivåerna i Vänern
är nu nästan 50 centimeter högre än när de låga volymerna lyftes
fram i föregående nummer av personaltidningen.
Det är dock inte enbart vädret som är bra för sjöfarten idag.
Vi kan även glädjas åt en tydligt uttalad politisk vilja om en överflyttning av gods från landsväg till sjö, och ambitionerna är höga
kring att öka den totala sjögodsvolymen på inre vattenvägar.
Viljeyttringen delas fullt ut av våra ägare.

Verksamheten förändras. Det vrider mellan godsslagen,
samtidigt som våra kunder utvecklas och marknader
förändras. Lidköping påverkades till exempel av den
torra sommaren i fjol, då exporten av spannmål gick

Under 2018 kom det positiva beskedet att nya slussar i Trollhätte
kanal och Göta älv finns med i den nationella planen för 20182029. Regeringen har också, via Trafikverket, utsett Pia Berglund till
nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart. Pias positiva
sjöfartssyn kan du läsa om på nästkommande sida.

ner och ersattes av import av foder. Man tappade ton

Tidningen innehåller även en krönika av vår ekonomichef Mari
Christensson som gör en summering av 2018. Jag kompletterar
gärna med några ord om årets första fem månader, som inletts på
ett mycket bra sätt. Sjögodsvolymerna ligger 13% högre än vid
motsvarande period föregående år och landgodsvolymerna har ökat
med 5%. En del av volymökningen kommer av nya eller ”nygamla”
godsslag och kunder, vilket känns mycket positivt. Läs mer om
vindkraftprojektet, nya virkeskunder och lossning av Vänerblock
längre fram i tidningen.

terminalen sänkte sin godsbudget, men slog den rejält.

Önskar trevlig läsning och bra semesterväder!

över hur gamla maskiner och utrustning kan flyttas

Göran Lidström, VD

mellan hamnar eller säljas för att optimera vårt arbete.

men fick i stället mer arbete för hamnen.
Vi byggde ett nytt coilsmagasin i Karlstad, vilket till
viss del kunde kompensera när den förväntade oljetrafiken på Vänern drabbades av förseningar. VänerLyckligt nog står Vänerhamn på många ben, som i sin
tur bottnar i olika branscher och konjunkturer. Det är en
del av vår styrka, men det gäller också att vara på tå och
vara lyhörd så att vi är med i både med- och motgång.
En annan viktig sak är att fortsätta utveckla den interna
verksamheten. Elavtalen konkurrensutsattes under hösten och det pågår ett ständigt arbete med att fundera

En förutsättning för att kunna göra detta
är att ha ordning och reda. Tack till
Form Preferens AB

Telefon 054 -14 48 60

Text Preferens AB

Mail vanerhamn@vanerhamn.se

Bilder Preferens AB, Vänerhamn,

siffror och utrustning!

www.vanerhamn.se

Trafikverket, Peter Sterner

Mari Christensson, Ekonomichef

Ansvarig utgivare Göran Lidström
Redaktör Mikael Hallgren
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alla som gör sitt bästa för att vi

Stuvargatan 1, 652 21 Karlstad
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Tryck City Tryck

ska ha god kontroll på både

TRAFIKVERKET VÄRDERAR

”Alla vill se mer gods på sjön”
säger Trafikverkets nationella samordnare

Samtalet gick i dur då Trafikverkets nya Nationella samordnare för sjöfart och närsjöfart nyligen besökte hamnen i Otterbäcken.
Framtidsutsikterna spås goda och intentionerna är från Trafikverkets sida idel positiva till en stegvis förskjutning av den
regionala godstrafiken från lastbil till sjön.
Vårsolen lyste över Otterbäcken då Pia

– Investeringsbeslutet

Berglund, Trafikverkets nya Nationella

i nya slussar i Trollhätte

samordnare för sjöfart och närsjöfart, kom på

Kanal möjliggör en tydlig

besök en dag i slutet av april.

satsning på Vänersjöfarten,

Pia, som tillträdde tjänsten så sent som i

säger Pia Berglund. Enligt

februari, kommer på regeringens uppdrag

Trafikverkets bedömning

att ”främja en effektiv inrikes sjöfart och

kommer godsmängderna

närsjöfart samt förbättra förutsättningarna

på Vänern att öka från 1,6

för överflyttning av godstransporter från

miljoner ton 2014 till 2,8

väg till sjöfart”.

miljoner ton 2040.

BESÖKET I OTTERBÄCKEN gjordes i

avsikt att knyta kontakter med ”sjöfolk” i
regionen. Med runt bordet fanns Carina
Gullberg, Kommunalråd i Vänerkommunen Gullspång, Vänersamarbetets Laila
Gibson samt Thun-bolagets VD Johan
Källsson. Vänerhamn representerades av
Otterbäckens Driftchef Maria Gustafsson
samt Marknads- och försäljningschefen
Tobias Häggfalk.
Med i Pias portfölj fanns Trafikverkets
omvärldsbild och samlade intentioner om
att flytta gods från väg till sjön.

Diskussionerna runt bordet rörde sig mycket kring
vad som kommer att krävas för att överflyttningen
från land till sjö ska bli en
verklighet.
– Det finns naturligtvis
mycket som behöver falla
på plats, konstaterar Tobias
Häggfalk. En viktig parameter är att få till
en bättre kommunikation mellan parterna
som involveras i de långsiktiga reparations-

OM PIA BERGLUND

och underhållsarbetena.
Tillsättningen av Pia Berglund är ett reger-

NAMN:

Pia Berglund

ingsuppdrag som är tidsbegrän-

ARBETAR VID: Trafikverket

sat på sex år. Pia kommer att
– Grundattityden från myn-

BEFATTNING: Nationell samordnare
		
för sjöfart och
		
sjönära transporter

dighetens sida är genomgående

PLACERING:

Norrköping

BAKGRUND:
		
		
		
		

Juristutbildning.
Chefspositioner på
Transportstyrelsen
och Sjöfartsverket.
VD för Svensk Sjöfart

AKTUELL:
		

Besökte nyligen
Otterbäcken

vara placerad i Norrköping.

positiv och omvärldbilden visar
att alla vill se mer gods på sjön,
avslutar Pia Berglund.

Fr.v Carina Gullberg, Laila
Gibson, Pia Berglund, Tobias
Häggfalk, Johan Källsson och
Maria Gustafssondelskammaren.

NR 1

3

PROJEKT

Vindkraft ger medvind
för hamnen i Kristinehamn

Aktiviteten är hög och kajen välfylld när gigantiska cylinderformade torndelar passerar relingen till M/S Wilson Ghent i
Kristinehamns hamn. Med ett tiotal lossningar i ryggen är dock personalen trygga i sitt arbete. Vindkraft och tunga lyft
är inget nytt i Kristinehamn.
TORNDELARNA som en efter en lyfts ur

Vänerhamns uppdrag torn-

lastutrymmet har färdats långt. Tillverkaren,

delar för 26 vindkraftverk.

danska Vestas Wind Systems, har fabriker på

Den avslutande landtranspor-

flera platser i Kina där mekaniska delar för

ten utförs av specialfordon

vindkraftaggregaten produceras. De största

från danska Havator som nu

fabrikerna finns i regionerna runt Shanghai

står prydligt parkerade på

och Tianjin.

hamnplanen.

Stora lastfartyg transporterar tornen över

– Havator är en partner vi

Indiska oceanen, Suez, Medelhavet, Atlanten

jobbat med tidigare, vilket gör

och Nordsjön för att så småningom lägga till

arbetet smidigare, berättar Klas

i Uddevalla hamn. Här omlastas godset till

Höggren, Driftchef i Kristi-

mindre båtar innan den sista etappen till

nehamn. Havators personal

Kristinehamn inleds.

jobbar sida vid sida med våra

- Det här är logistik av den högre skolan,

egna medarbetare och var och

skrattar Tobias Häggfalk, Vänerhamns

en vet exakt vad som ska göras.

Marknads- och försäljningschef. Mycket ska
falla på plats för att tornen helskinnade och
i tid ska levereras till kund.

Anders Palmqvist, Arbetande förman

DAGENS LOSSNING är den elfte i

Största torndelarna är 30 meter långa och har

ordningen av totalt tretton. Uppdraget

en diameter på 5,45 m. Det är inte heller några

påbörjades i början av maj och sista fartyget

lätta pjäser. Den tyngsta delen väger 85 ton.

SLUTDESTINATIONER för tornen är

anlöpte Kristinehamn i V24. Wilson Ghent

När delarna lossats läggs de på lagerplats i

nya vindkraftparker i Söttefällan strax

har varit den flitigaste hamngästen men har

hamnen i väntan på avrop från byggplatserna.

utanför Jönköping och Kronoberget mellan

vid fem tillfällen avlastats av Hendrik S.

Karlskoga och Örebro. Totalt omfattar

HANTERING AV VINDKRAFTVERK är

inte något nytt för personalen i Kristinehamn.
KRISTINEHAMN

Redan 2009 var Vänerhamn en aktiv part i
arbetet kring Vindkraftparken på Gässlinge-

Sverige

grund i Hammarö skärgård.
OMLASTNING

Senast det begav sig var sommaren 2017

UDDEVALLA

då bohusländska Rabbalshede Kraft tog
Vänerhamn till hjälp. Projektet var även då

GÖTEBORG

Kina

TIANJIN

stort och omfattade totalt 22 kraftverk med
placering i Lyrestad utanför Mariestad.

SHANGHAI

Tornen transporteras via Indiska oceanen,
Suez, Medelhavet, Atlanten och Nordsjön för
att så småningom lägga till i Uddevalla hamn.
Här omlastas delarna till mindre fartyg.
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VINDKRAFTSLYFT I KRISTINEHAMN

Torndelar lyfts av Havators specialkranar

– Självklart har vi nytta av att ha gjort det

– Det här är jobb som passar oss bra, säger

– Trenden är starkt för de alternativa

här förut, säger Anders Palmqvist, Arbe-

Klas Höggren. Vi har gott om utrymme på

energikällorna och antalet installerade

tande förman på kajen och får medhåll av

kajen och har genom upprepade jobb lärt oss

vindkraftverk i Sverige var tre gånger

kollegan P-G Aronsson. Varje last är unik

hantverket kring tunga och besvärliga lyft.

större 2018 jämfört med året innan. Det

men vissa rutiner återkommer, samtidigt
som samspelet mellan oss på kajen
och Havator löper smidigare och

Förhoppningarna delas naturligt nog av
Tobias Häggfalk.

känns därför rimligt att efterfrågan på de
tjänster vi står för kommer att följa med
i svallvågorna, avslutar Tobias Häggfalk.

smidigare.
ÅTERKOMMANDE upp-

drag ger Vänerhamn ett
namn inom vindkraftsektorn vilket självfallet
väcker förhoppningar om
framtida engagemang.

Till höger: Varje fartygslast omfattar 8 torndelar
Infällt: Vänerhamns P-G Aronsson bevakar
lyftet från båt till kaj.
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SMÅTT & GOTT

Maskinförare Lars Carlsson

M/S Westwind

har lämnat Karlstads hamn
För frekventa besökare i Karlstads hamn är det numera något som saknas.
Många har vant sig vid att se den udda konturen av M/S Westwind, den gamla
Vänerskytteln som byggts om för att användas vid installation och reparationer
av kraftverken i Vindpark Vänern. Nu har Westwind lämnat kajen för gott.
Sedan i början av juni ligger Westwind

Själva moderskeppet lämnade Karlstad

på varv i Kållandsö utanför Lidköping,

3:e juni och kommer, från och med i

där fartyget genomgår en ombyggnation

höst, att användas som specialfartyg för

och upprustning.

tunga transporter. Den tidigare kranen

NUVARANDE ÄGAREN Marine Solutions

har nya planer för båten. Pontonerna avlägsnades och transporterades till Stockholmsområdet tidigare i vår för nya uppdrag.
Förflyttningen genomfördes av Väner-

har demonterats för att göra fartyget
mera flexibelt.
M/S Westwind är nu omdöpt till M/S
North Carrier och registrerat med Piteå
som hemmahamn.

hamns Marina avdelning, specialister på

DEN TIDIGARE huvuduppdragsgi-

bogsering av fartyg och andra farkoster.

varen Vindpark Vänern ser inte att
Westwinds sorti behöver
omöjliggöra nya samarbeten.
Vid eventuellt kommande
reparationer ser man det som
möjligt att tillfällligt hyra
båten från Marine Solutions.

Pontonerna lämnade Karlstad
i början av maj.
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Vänerblock i
Otterbäcken
Inte sedan 2002 har det lossats ”plywoodvirke” i Otterbäckens hamn. Det känns
därför extra roligt att leveranserna av
Vänerblock på nytt har tagit fart.
Under våren har två fartyg anlöpt hamnen
från destinationer i Tyskland och Norge.
Varje båt rymmer ca 3 000 m3 virke i
dimensioner anpassade för svarvning och
tillverkning av plywood.
Beställare är Moelven Vänerply i Otterbäcken, Skandinaviens enda renodlade
Plywood-producent som förser den skandinaviska byggmarknaden med skivmaterial.
I dagsläget finns inga fler båtar planerade,
men förhoppningar finns ändå om ett
fortsatt samarbete.

N Y P OSITION

Ny Swetruck
i Kristinehamn
Mattias
Gustavsson
ansvarar för virkeshanteringen

Furuhantering för
Hjortkvarn Timber

Ny driftchef på

Vänerterminalen

Sedan i februari använder furuspecialisten Hjortkvarn Timber

Som många redan vet har Vänerterminalen i Karlstad under

Kristinehamns hamn för magasinering och hantering av sina

våren fått en ny driftchef. Första dagen i mars tillträdde Klas

virkesprodukter.

Garp tjänsten och efterträdde Christer Bjäring som ”på-

Timret körs på bil till Kristinehamn där det lossas av Vänerhamns

började” sin pension. Christer kommer dock att arbeta kvar

personal. Efter viss magasinering lastas timret på båt för vidare
transport till kunder i England och Skottland.

i verksamheten fram till i september för att göra övergången
så smidig som möjligt.

Vänertinget 2019

Klas har en snart tioårig historik inom Vänerhamn och har

Bänkarna var välfyllda då årets upplaga av Vänertinget genom-

Han är på så vis väl insatt i arbetet.

fördes den 22 mars. På agendan fanns naturligt nog den högaktuella slussfrågan men också andra intressanta projekt som t.ex
Avatars utredning kring pråmtrafik i Göta Älv och turistprojektet
Lake Vänern Grand Tour.
Vänerhamns VD Göran Lidström använde sitt framträdande till
att ge en nulägesrapport kring Vänersjöfarten.

under flera år arbetat som biträdande Driftchef till Christer.
Som kuriosa ska nämnas att Klas varit en mångsysslare inom
bollsport, toppat med en karriär som lagkapten i Otterbäckens
klassiska bandylag för ett antal år sedan. Vi kan därmed konstatera att vi går från en Svensk mästare i bridge till en bandylirare
av hög klass. Snacka om att Vänerhamn rör sig på elitnivå!

Klas Garp, ny Driftchef på Vänerterminalen
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KAJKANTEN
SETT & HÖRT I VÄNERHAMN
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SNABBA
TOBIAS ÖST

Vi välkomnar fyra av
våra senast anställda
medarbetare och
bekantar oss med
några korta frågor.
Mårten Bengtsson

Lars Carlsson

Johan Enoksson

Pontus Hveem

TITEL/BEFATTNING

Stuveriarbetare

Stuveriarbetare

Lagersamordnare

Speditör

ÅLDER

45 år

48 år

37 år

37 år

JOBBAR / BOR

Lidköping/Kållandsö

Lidköping/Vättlösa

Kristinehamn

Kristinehamn/Ölme

1 Vad har du gjort
innan du landade hos
Vänerhamn?

Jag har arbetat som yrkesfiskare under många
år och haft Vänerhamn
vid sidan om. Från och
med nu i januari jobbar jag dock heltid.

Arbetade länge som
reparatör av lantbruksmaskiner där ”grannen”
Lantmännen var en av
kunderna. Kände därför
väl till Vänerhamn.

Jag har jobbat med
frakter och logistik på
flera håll, bland annat
på Värmlandsbil och
Rolls Royce här i
Kristinehamn.

En hel del. Började
inom restaurangsfären
men har under senare
år drivit en egen butik.
Har också jobbat extra
här nere i hamnen.

2 Hur ser en vanlig
dag på jobbet ut?

I Lidköping blir det
ju mycket jobb runt
båtarna. Min roll är
ofta att ta hand om det
som behöver göras runt
lasten nere i båten.

Lossar mycket båt och
spenderar därför det
mesta av tiden på kajen.
Kör en del linkran och
har så smått även börjat
lära mig mobilkranen.

Huvuduppgiften är
att samordna godshanteringen och se till att
allt fungerar för de
kunder som har lager
här hos oss.

Mycket av tiden läggs
på dokumentation av
det som lastas på våra
båtar. Blir en hel del
virke till England men
också mycket annat.

3 Vad är det bästa
med jobbet på
Vänerhamn?

Det är ett fritt jobb där
jag får vara ute mycket.
Har heller inte något
emot de oregelbundna
arbetstiderna.

För min del känns det
bra att få göra något
nytt efter många år på
mitt gamla arbete. Gillar
omväxlingen och möjligheten att få var ute.

Jag sökte hit mycket
för att komma till ett
familjärt företag med
bra stämning. Det
känner jag att jag gjort.

För min del är arbetsmiljön och lagandan
kanske viktigare än
själva arbetsuppgiften.
Här nere i hamnen är
stämningen god!

4 Vad gör du helst
när du är ledig?

Försöker fiska lite grann
om än väsentligt mindre
än tidigare. Håller också
igång kroppen med
träning, ofta löpning.

Renoverar ofta och
gärna på mitt hus.
Får jag en stund över
ägnar jag mig gärna åt
båtliv och fiske.

Det blir mycket musik.
Jag skriver gärna låtar
och spelar i band, där
mina huvudinstrument
är gitarr och keyboard.

Barnen tar en del tid
liksom sysslorna på
gården där vi bor. När
jag får tid över kan det
bli lite fiske.

