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KAJSTATUS?
Livslängdsbesiktningarna  
går mot sitt slut 

TUNGA LYFT - 
lätt match i Kristinehamn



Inom loppet av några månader har mycket i vår 
tillvaro vänts upp och ned. Corona-virusets snabba 
spridning äventyrar hälsan för människor världen 
över men är också ett hot mot näringslivet och 
våra framtida jobb. Lyckligtvis står vi på Vänerhamn 
stabila i en svår situation.  
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Så möter Vänerhamn 
Corona-smittan

Välkomna till sommarnumret av personaltidningen.

Sett i backspegeln kan vi konstatera att våren 2020 på ett dramatiskt 
sätt skiljt sig från andra vårar. Vi läser dagligen om hur Corona-
viruset slår hårt mot världen runt omkring oss. Vänerhamn står inte 
opåverkade, men vi har lyckligtvis klarat oss bra. Så här långt.  
Sjukfrånvaron är låg inom företaget, vilket tyder på att vi på bästa sätt 
har följt de råd och restriktioner som Folkhälsomyndigheten tagit fram.

Vi har heller inte sett någon större påverkan på våra kunder och på 
de godsvolymer som hanteras i våra hamnar.  Här ska vi dock vara 
ödmjuka i våra bedömningar. Det finns risk för en allmän nedgång i 
efterfrågan på sikt. 

Vänerhamn har god ekonomi och trots den osäkerhet som följer 
med Corona-pandemin känner vi oss trygga i att fortsätta investera 
för att med tiden bli ännu ”bättre”. 

När investeringarna dessutom har en tydlig miljö- och hållbarhets-
prägel känns det ”dubbelt bra”! Solcellssatsningen i Karlstad är ett 
bra exempel på en sådan investering. Vi ser också att utvecklingen 
av 8-tons eltruckar nu kommit så långt att de kan vara ett alternativ 
för vår verksamhet.

Indirekt handlar hållbarhetsbegreppet även om att hantera gods som 
medverkar till en bra miljö. Läs mer om hur vår specialistkompetens 
för tunga lyft i Kristinehamn underlättar logistiken för aktörer som 
satsar på vindkraft. Hanteringen av det ekologiska gödningsmedlet 
Vinass i Otterbäcken är ett annat bra exempel. 

Fortsätt nu att ta hand om er och era nära och kära och låt oss till-
sammans hoppas på en riktigt fin sommar!

Göran Lidström, VD 

I TURBULENSEN runt omkring oss känns det bra att 

kunna konstatera att det mesta i våra hamnar löper på  

i stort sett som vanligt. 

Sett till hälsoläget – vilket är det ojämförligt viktigaste – 

har vi i skrivande stund inga bekräftade fall av Covid-19 

inom verksamheten. Vi har vidtagit de åtgärder Folk- 

hälsomyndigheten förespråkar och följer noggrant 

hälsostatusen bland personalen. Vi har också aktivt 

informerat våra medarbetare om det som krävs för att 

minimera risken att smitta varandra.

På Vänerterminalen har vi delat på personalen och till 

viss del justerat arbetstiden för att undvika risken för 

smittspridning.

VAD GÄLLER VERKSAMHETEN ser vi ingen större 

påverkan på godsvolymerna under första kvartalet.

– Totalt sett är det bra fart i hamnarna, säger Tobias 

Häggfalk, Marknads- och Försäljningschef. Den del  

som minskat något är insatsvaror till fordonsindustrin 

samt exporten av sågat virke.

Vi följer dagligen utvecklingen och prognoserna över 

hur övriga Europa kommer att agera inför sommaren. 

Förhoppningen är att ett något öppnare Europa även 

kommer att påverka våra volymer i rätt riktning.

EN VÅR HELT OLIK 
ANDRA VÅRAR

Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål  
och vatten.  Använd handsprit om du saknar  
tillgång till tvål och vatten.

Använd engångsnäsdukar när du snyter dig.  
Hosta eller nys i armvecket. 
Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.

Håll avstånd till andra. Minst 1 meter, helst längre. 
Ta inte i hand. Undvik kroppskontakt.

Stanna hemma om du känner dig sjuk. 
Gå inte till jobbet om du känner symptom av  
feber, snuva, halsont eller hosta.

SPRID INTE SMITTAN VIDARE



De livslängdsbesiktningar av Vänerhamns kajer som inleddes för drygt ett år sedan har nu avancerat. Arbetet, som utförs i  

nära samarbete med Väner-kommunerna där hamnarna är belägna, visar på stora variationer sett till kajernas status.  

Inte överraskande kommer åtgärder att behöva genomföras för att kunna säkerställa en långsiktig och säker drift i hamnarna.
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Nu vet vi statusen på våra kajer  

Livslängdsbesiktningarna snart avslutade

KAJERNAS STATUS är, som nämnts i 

tidigare artiklar, i första hand en kommunal 

fråga. Vänerhamn arrenderar marken men 

kommunen på respektive driftsort ansvarar 

för att kajerna är i ett skick som svarar upp 

mot hamnverksamheten. Det är också på 

kommunernas initiativ som de aktuella 

besiktningarna genomförs.

Arbetet har kommit en bra bit på väg i 

flertalet hamnar. I Vänersborg, Lidköping och 

Kristinehamn har arbetet slutförts och rap-

porter lämnats. I Karlstad är besiktningen i det 

närmaste klar men ännu inte rapporterad. I 

Otterbäcken har arbetet ännu inte påbörjats.

BEHOVET AV ÅTGÄRDER varierar lik-

som kommunernas syn på de insatser som 

protokollen påkallar. 

I Vänersborg och Kristinehamn har frågorna 

debatterats utan att några beslut är tagna.

Längst gångna är diskussionerna i Lidköping 

där en eventuell omlokalisering från ham-

nens västra kaj till den östra sammanfaller 

med kommunens planer kring bostadsbyg-

gande längs hamninloppet. 

Den 15:e juni tog Lidköpings Kommun be-

slut om att satsa 105 Mkr på en ombyggnad 

av hamnen. Pengarna kommer att fördelas 

över ett antal år. Beslutet är mycket positivt 

och visar att våra ägare tror på vår verksam-

het och är villiga att satsa för framtiden.

BESIKTNING AV VÅRA KAJER

Allmänt: Kajstatusen något bättre än väntat, 

men ändå dålig. Vissa delar tål spårbunden kran 

men saknar i övrigt bärighet för tunga maskiner.

Allmänt: Hamnens västra sida utdömd. Gods-

hantering temporärt flyttad till östra sidan. 

Förutsättningar utreds om permanent flytt.

Vissa åtgärder även nödvändiga på hamnens 

östra kajdelar.

Allmänt: Kajerna i varierande skick. Mätningar i 

områden innanför kaj visar dålig bärighet vilket 

kan orsaka problem vid framtida expansion.

Kajdel utan restriktioner.

Kajdel som kan användas för kranen men 
med restriktioner för övriga maskiner.

Kajsektion med starkt begränsad bärighet. 
Får inte användas för lastning/lossning.

Kajdel utan restriktioner. Ej användbar för 
verksamheten.

Kaj längs hamnens västra sida utdömd.

Hamnkran får endast utföra arbete på  
en fast plats.

Kajplats 25 - i gott skick men vissa under-
hållsåtgärder krävs.

Kajdel 23-24 - i gott skick för sin ålder.  
Underhållsåtgärder krävs på bl.a. kajfront.

Kajplats 20-22 - I dåligt skick. Kräver  
renovering, alternativt nybyggnation.

Kajplats 17-19 är i gott skick. Underhålls-
åtgärder krävs dock.

VÄNERSBORG

LIDKÖPING

KRISTINEHAMN
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Sola i Karlstad ger energi

MILJÖ

”Vänerhamn goes green”
VÄNERHAMNS omfattande magasinsareal kan komma att bli en resurs för driften i våra anläggningar. Stora takytor är 

en utmärkt placering för solpaneler, som med tiden kan generera delar av den energi vi behöver.

761 solpaneler har monterats på de sydöstra 
delarna av Magasin 1A och 1B.

FÖRST UT är hamnen i Karlstad som un-

der försommaren installerat solceller på de 

sydöstra taksidorna på Magasin 1A och 1B.

- Plana, stora ytor är optimala för solpaneler, 

konstaterar Martin Lindskog, Teknisk chef 

på Vänerhamn. Och takytor har vi gott om!

De 761 paneler som installerats i Karlstad 

upptar drygt 1300 m2 takyta och kommer 

enligt kalkylerna årligen att generera över  

240 000 kWh el.

Premiärdagens ”solfångst” visas i momen-

tantid på en display på magasinets vägg. 

Med solen skinande från klarblå himmel en 

fin dag i juni, har cellerna redan strax efter 

åtta på morgonen producerat över 650 kWh. 

Det solcellerna genererar kommer att använ-

das för att täcka elbehovet – främst belysning 

– i magasinen de monterats på. Elen kommer 

även att räcka till eldrivna maskiner på Värm-

landskajen, som t.ex vår load plate.

Ett tredje användningsområde 

är våra bogserbåtar som löpande 

kräver el för bl.a uppvärmning.

RENT EKONOMISKT är sol-

energin ett bra alternativ. 

– Absolut, vi har varit nog-

granna i våra kalkyler och det 

är ingen tvekan om att inves-

teringarna går att räkna hem, 

konstaterar Martin Lindskog. 

Blir det energi över kom-

mer den att säljas till externa 

användare, vilket rent tekniskt 

inte möter några problem.

INSTALLATIONEN av solceller är ett steg 

som passar väl in i Vänerhamns hållbarhets-

policy. En central del av denna policy är att 

successivt slussa ut diesel som drivmedel 

och ersätta den med grönare energikällor.

– Det händer mycket just nu kring de 

alternativa energislagen. Den inslagna 

vägen med solenergi är ett bra alternativ. 

I förlängningen ser vi även möjligheter att 

använda energi från solen till att produ-

cera vätgas, som i sin tur kan användas 

som bränsle i framtida bränslecellsdrivna 

maskiner. Bränslecellerna omvandlar gasens 

kemiska energi till el, berättar Martin 

Lindskog. Det finns mycket spännande att 

titta vidare på.

HÅLLBARA ENERGILÖSNINGAR har 

funnits på agendan länge inom Vänerhamn. 

Implementeringen av solaggregaten i Karl-

stad har däremot gått fort.

– Beslut om investeringen togs på styrel-

semötet i december ifjol, berättar Martin. 

Upphandling och installation har skett 

under våren och nu i början av juni togs 

aggregaten i drift.
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Vad som blir nästa  

steg är ännu inte bestämt. 

– Vi behöver nu utvärdera 

det som gjorts i Karlstad, dekla-

rerar Martin. Först därefter lägger vi upp 

planerna för fortsättningen. Blir utfallet 

det vi tror och hoppas på ser vi inga hinder 

för att tillämpa tekniken 

även i övriga hamnar.

Faktorer att ta hänsyn till 

i den långsiktiga planeringen är 

elnätets utbredning i hamnarna, men också 

statusen på de tak där aggregaten lämpligt-

vis skulle kunna installeras.

– Det senare är i högsta grad en relevant 

fråga. Solpanelerna har en livslängd på 

över 25 år och vi vill inte hamna i en  

situation där taken de monteras på be-

höver bytas innan panelerna fullgjort sin 

tjänst, avslutar Martin Lindskog.

Torndelar lyfts av Havators specialkranar

Eltruckar har varit på tapeteten tidigare, 

men har ofta strandat på att batteri- 

kapaciteten varit för dålig. 

De nu genomförda testerna har visat att 

tekniken utvecklats och att en lösning 

därför ligger inom räckhåll.

Eltruckar - ett steg mot 
minskat dieselberoende

Eltruckar är ytterligare ett steg i riktning 

mot dieselfria hamnar. 

Flera varianter av eltruckar har testats i 

Karlstads och Kristinehamns hamnar.  

Testade truckar har haft en lyftkapacitet 

på 8 ton, vilket är den storlek som oftast 

används för pappershantering i hamnarna.
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Ett nytt godsslag har under senare tid gjort debut i Otterbäckens hamn. M/S West Stream har vid ett flertal tillfällen anlöpt  

kajen lastad med Vinass, flytande gödsel för ekologisk odling av spannmål. Uppdragsgivare är Hova-baserade gödningsspecialisten 

Ekoväx som använder hamnen som omlastningsstation för vidare distribution till ekoodlare över hela Mellansverige.

VINASS I OTTERBÄCKEN

Vinass i Otterbäcken
flytande gödning för ekologisk odling

VINASS ÄR ett flytande gödningsmedel 

för ekologisk odling av spannmål. Gödslet 

– som är en restprodukt från tillverkningen 

av jäst – används i första hand för att för-

sörja spannmålet med organiskt kväve.

Vinassen marknadsförs av spannmålsleve-

rantören Ekoväx från västgötska Hova som 

specialiserat sig på gödselprodukter för 

ekologiskt lantbruk.

NORMALT HÄMTAS VINASSEN från 

jästtillverkare i Stockholmsregionen.  

Gödningen körs med tankbil direkt till kund.

Den last som numera mellanlandar i Otter-

bäcken kommer dock från danska Grenå. 

Vid flera tillfällen under senare tid har M/S 

West Stream, med en lastkapacitet på 2 100 

ton, tagit seglatsen över Kattegatt, uppför 

Göta älv för att så småningom lägga till i 

längs Vänerns östkust i Otterbäcken. 

Med hjälp av fartygets personal pumpas 

gödningen i grova slangar till en mellantank 

på kajen. Vinassen hämtas därefter med 

tankbil för den avslutande transporten till 

lager eller slutkund. 

EKOVÄX GRUNDARE och VD Emil  

Olsson är mycket nöjd med upplägget.

– Allt har löpt friktionsfritt genom hela 

processen, säger Emil. Det märks att 

Vänerhamn har erfarenhet av planering 

och hantering av bulkat gods. Allting har 

fungerat på bästa sätt.

Från Vänerhamns sida hoppas man självklart 

på ett fortsatt samarbete med Ekoväx. 

– Det är alltid roligt när nya godsslag gör 

entré i våra hamnar, säger Tobias Häggfalk, 

Marknads- och försäljningschef. Vi har  

höga förväntningar på gods i det ekologiska 

segmentet, vilket gör oss extra hoppfulla.
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Klas Garp, ny Driftchef på VänerterminalenAsped eariasintet prem arum que corecto ilicipsam, quides saectotatia conseque

VINDKRAFT I KRISTINEHAMN

Tunga lyft har utvecklats till en specialitet för personalen i Kristinehamns hamn. 

Sedan de första vindkraftverken mellanlandade i hamnen våren 2008 har över 300 

torndelar passerat kajen. Under våren har Vänerhamn stått som mottagare av  

samtliga delar till den jättelika vindkraftparken i Bäckhammar och för bara någon 

vecka sedan togs en ny last emot ämnad för anläggningen Trädet utanför Ulricehamn.

Tunga lyft - lätt match i Kristinehamn 
Över 300 lyft av vindkraftsdelar

DET VAR I JUNI 2008 som vindkraft för  

första gången kom på tapeten i Kristinehamn. 

Delarna kom då på lastbil till hamnen och 

lastades på båt för transport till Vindkraft-

parken Humlekärr utanför Lysekil som 

invigdes senare samma sommar.

Mycket har hänt sedan dess. Vindkraften 

har utvecklats enormt över hela landet. 

Glädjande nog har ett flertal av de anlägg-

ningar som byggts i regionen också fraktats 

med båt via Vänern. 

Vänerhamns kompetens kring tunga och 

besvärliga lyft har över tid blivit ett be-

grepp i vindkraftskretsar.

– Torndelarna har en volym som är svår att 

hantera med andra fraktbärare, säger  Tobias 

Häggfalk, Marknads- och försäljningschef.

Hanteringen kräver utrymme, och inte 

minst utrustning och kunskap för att allt 

ska fungera. 

PROJEKTET som genomförts nu under 

våren är dock det ojämförligt största. På 

åsen, strax öster om Bäckhammar utanför 

Kristinehamn, monteras för närvarande totalt 

31 vindkraftverk – med danska Vestas som 

tillverkare –  som fullt utbyggt kommer att 

producera upp emot 400 GWh årligen. 

För Vänerhamns del har projektet omfattat  

hantering av totalt 124 torndelar.

ETT ANNAT PROJEKT där Vänerhamn  

involverats är vindkraftparken Trädet  

utanför Ulricehamn. Trädet är en väsentligt  

mindre anläggning, med totalt tre vind-

kraftverk av tyska märket Enercon, vars 

torndelar ankom och lossades i Kristine-

hamn första veckan i juni. 

– Det känns naturligtvis extra bra att Väner-

hamn väljs som logistikpartner för anlägg-

ningar där monteringsplatsen ligger nästan 

20 mil bort, avslutar Tobias Häggfalk.



SETT & HÖRT I VÄNERHAMN

KAJKANTEN
SETT & HÖRT I VÄNERHAMN

Från och med årsskiftet drivs truckverkstaden i Karlstad av Vänerhamn själva. I ny regi, men under samma tak som tidigare, 

samlas nu mer än 80 års erfarenhet av avancerad maskin- och truckteknik.

DET ÄR RUTINERADE HERRAR som rör sig 

mellan de hjulförsedda kraftpaketen i Väner-

hamns truckverkstad. Här har mekats länge. 

Jan Axelsson, en av hamnens verkliga  

veteraner, har arbetat i truckverkstaden i 

över 30 år och har varit med på hela resan.  

Från mekaniska arbeten med handverktyg 

på ett mindre antal truckar, till avancerat 

underhåll – med ett allt större inslag av 

elektronik – på en maskinpark som idag, 

bara i Karlstad, omfattar över 40 truckar, 

kranar, reachstackers, hjullastare och  

andra maskiner. 

Under många år drevs verkstäderna i Karl-

stad och Kristinehamn av trucktillverkaren 

Toyota. Detta förändrades vid årsskiftet 

2019/20 då verkstaden i Kristinehamn 

avvecklades. Vid samma tidpunkt tog Väner-

hamns ledning beslutet att reparationer av 

maskiner i Karlstad skall bedrivas i egen regi.

En av dem som blev del av den nya 

organisationen är Gustav Forsgren som 

redan 2018 anställdes av Vänerhamn som 

Maskinansvarig på Vänerterminalen. Gustav 

organiserar arbetet i Karlstad, men är även 

delaktig i maskinfrågor i övriga hamnar. 

– Jobbet innebär för min del fortfarande tid 

”under motorhuven”, men också ökat ansvar 

för planering och logistik. Mycket av det 

vi gör är planerade, förebyggande åtgärder. 

Även mer ”akuta” ingrepp är ofta föravi-

serade, då maskinbekymmer föranmäls av 

föraren digitalt via truckens egen terminal.

En tredje länk i verkstadstrojkan är Hans 

Jansson som arbetat med truckar i över 45 år 

och som nyligen rekryterats till Vänerhamn. 

Hans delar sin arbetstid mellan stuveriet och 

verkstäderna i Karlstad och Kristinehamn. 

Invigningsbandet klipptes av SMA:s logistikchef David JohanssonVerkstaden nu i Vänerhamns egen regi

Ålder:  60 år
Arbete:  Servicetekniker i Karlstads hamn
Bor:   På Gunnarskär strax utanför Karlstad

Ålder:  31 år
Arbete:  Maskinansvarig på Vänerterminalen
Bor:   I Vålberg någon mil väster om Karlstad

Ålder:  62 år
Arbete:  Servicetekniker och stuveriarbetare  
i Kristinehamns hamn
Bor:   I Kristinehamn bara 3 km från hamnen

Jan Axelsson Gustav Forsgren Hans Jansson


