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Under en resa till Nya Zeeländska hembygder 

avled hastigt, och utan förvarning, nyligen vår  

styrelseordförande Greg Campbell.
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Stort tack Greg!

VI NÄRMAR OSS JUL OCH NYÅR vilket är en bra tid att stanna 

upp och summera året som gått.

En av årets viktigare och mera glädjande nyheter är att det i 

Trafikverkets förslag till nationell plan avsatts medel för byggande av 

nya slussar i Göta älv och Trollhätte kanal.

Dagens slussar beräknas vara i drift fram till år 2030. Projektet 

kommer på så vis att slutföras ganska långt fram i tiden. För vår 

del är det dock viktigt att redan nu visa ökande godsvolymer för 

att motivera slussprojektets nationalekonomiska syfte.

Det är heller ingen tvekan om att vi är på rätt väg! Vi hade bra 

godsvolymer redan 2016, och 2017 kommer att bli ännu bättre. 

Volymerna överträffar förväntningarna både för sjögods och gods 

till Vänerterminalen. Medvinden beror delvis på god konjunktur, 

men också på att kunderna vet att vi ”håller vad vi lovar”. 

Vi investerar löpande för att ha en god maskinell standard och 

utmärkta lagringsmöjligheter för vårt gods. Det viktigaste är dock 

att ha en personal som alltid ”ställer upp”. Det har vi!

En av årets finare stunder är den årliga pensionsmiddagen där vi 

ges tillfälle att tacka de personer inom bolaget som under året går i 

pension. Du kan läsa mer om årets jubilarer på tidningens sista sida. 

Personalomsättningen inom Vänerhamn är annars liten men ibland 

- inte minst i samband med pensioneringar - behöver vi fylla på 

med nytt blod. Längre fram i tidningen kan ni bekanta er med 

Gunilla Rinstad, nyanställd på speditionskontoret i Kristinehamn

Årets sorgligaste händelse är tveklöst att vår ordförande, och tidi-

gare VD, Greg Campbell hastigt lämnat oss. Greg avled 14 oktober 

på Nya Zeeland, där också begravningsceremonin förättades. Den 

10 november hölls en fin minnesstund i Nedre Ulleruds kyrka.

Ha en god jul och en skön ledighet!

Göran Lidström, VD 

Greg föddes och växte upp på Nya Zeeland där 

han också utbildade sig till civilekonom. I slutet av 

1980-talet tog han jobb på revisionsbyrå.

Under sin tid som revisor träffade han sin blivande fru, 

Karlstadbördiga Åsa, som var på besök i Nya Zeeland.  

Åsa var också anledningen till att Greg flyttade till Sverige.

I Sverige arbetade Greg på revisionsfirma fram till 1992, 

då han började på Postens regionkontor i Karlstad. Det 

var här jag mötte Greg för första gången.  

1999 knöts de första kontakterna med Vänerhamn. Till 

en början som ekonomichef men 2001 blev Greg utsedd 

till VD. 2005 lämnade han – temporärt –  Vänerhamn 

men återkom 2008, då som styrelseordförande. 

Vid sidan om yrkeskarriären var familjen och hemmet 

på Solbergs Gård det viktiga för Greg. Solbergs gård är 

en jordbruksegendom på närmare 130 hektar med både 

skog, mark och djur.

Greg har varit mycket intresserad av sport. Han var i 

ungdomen framstående i cricket och framförallt rugby 

där han respresenterade Nya Zeelands U21-landslag. 

Under sönernas uppväxt blev Greg även involverad i 

mer ”svenska” sporter som innebandy och orientering.

Greg Campbell blev 51 år. Han efterlämnar hustru, 

sönerna Tom och Eric och ett stort antal vänner och 

bekanta. Vi saknar dig.

Göran Lidström, VD, kollega och vän



En ny kund gör entré i Kristinehamns hamn. Sedan i höstas reser sig kullar av gråbrun, singelliknande massa längs kajens västra 

delar. Materialet har färdats långt. Tackjärnet som hanteras i hamnen har sin härkomst i Brasilien och har fraktats med båt, via 

mellanstationer i Europa, på sin väg mot väntande kunder i Skandinavien.
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TACKJÄRN FRÅN BRASILIEN
landar på kajen i Kristinehamn

ANSVARIGA FÖR GODSET och Väner-

hamns uppdragsgivare är finskägda Meca-

Trade Oy, ett import- och handelsföretag 

med bas i finska Björneborg, som via sitt 

svenska dotterbolag bearbetar industrin. 

Företaget fokuserar i första hand på 

produkter till järn-, stål- och metallgjute-

rier samt till professionella modell- och 

prototyptillverkare. 

Ett av de produktslag företaget erbjuder är 

tackjärn, ett råmaterial framställt i smält-

ugn med en kolhalt på över fyra procent. 

Tackjärnet kräver vidarebearbetning och 

reducering av kolhalten innan det så små-

ningom kan användas vid slutframställning 

av olika järn- och stålprodukter.

TACKJÄRNET SOM HANTERAS i Kristi-

nehamn kommer sjövägen från Brasilien till 

Rotterdam där det omlastas på nya fartyg. 

Via Nordsjön, Göta älv och Vänern når  

materialet till slut hamnen i Kristinehamn. 

PROJEKT

I Kristinehamn lossas tackjärnet och läggs 

på kaj för mellanlagring. 

– Det här är material med hög densitet,  

berättar Tobias Häggfalk, Vänerhamns 

marknads- och försäljningschef. Fartygen kan 

därför bara fylla delar av sitt lastutrymme.

MATERIALET FÖRVARAS utomhus på 

kajen och avropas i takt med behovet från 

slutkunderna, gjuterier över hela Sverige. 

Den avslutande hanteringen, lastning på 

bil, utförs av Vänerhamn.

– Det här är ett godsslag och en hantering 

som passar oss på Vänerhamn mycket bra, 

fortsätter Tobias Häggfalk. Vi hanterar 

mycket bulk i våra hamnar och i synnerhet 

Kristinehamn har lång erfarenhet av stål- 

och järnprodukter.

Fram till idag har två fartyg anlöpt Kris-

tinehamns hamn men Vänerhamn har 

förhoppningar om fler. Materialets tyngd gör att fartygen bara 
kan lastas upp till en viss nivå

FAKTA OM TACKJÄRN
Tackjärn är järn med en kolhalt på 
över 4% som framställs i masugn 
ur malm och gjuts till tackor. 

Tackjärnet vidareförädlas som 
regel till stångjärn innan metallen 
används. Genom färskning sänks 
kol- och föroreningshalten i tack-
järnet till under 2% för att göra 
det smidbart och användningsbart 
för modern stålproduktion.
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Malmtrafiken tätnar
Efter år av ”lågtryck” har malmhanteringen i Vänersborgs hamn tagit ny fart. Bakom ökningen ligger nya transportupplägg 

och ett ökat världsmarknadssug efter ferrolegeringar där Vargön Alloys, Vänerhamns huvudkund i Vänersborg, tillhör 

världsledarna. Den malm som nu trafikerar hamnen har färdats långt. På tåg och därefter båt har den tagit sig hela vägen 

från Aktyubinsk i Kazakstan, via Östersjön och Göta älv, till kajen i Vänersborg.

PROJEKT

Ökade krommalmsvolymer i Vänersborg

VÄNERHAMN och Vargön Alloys har en 

lång historia tillsammans. Under decennier 

har malm från gruvor världen över – liksom 

slutprodukter från Vargön Alloys – passerat 

in och ut ur hamninloppet.

– Vargön använde hamnen här nere redan 

innan Vänerhamn tog över driften 1994,  

berättar Tobias Häggfalk, Vänerhamns 

marknads- och försäljningschef. Relationen 

har därefter utvecklats vidare.

VARGÖN ALLOYS är en  av Europas 

största leverantörer av ferrolegeringar.  

Företaget tillverkar årligen i runda tal  

1 miljon ton ferrokrom för stålverk över 

hela världen. 

– Legeringarna används för att ge stålet 

hårdhet och motståndskraft mot korrosion, 

berättar Pia Löfquist, inköpare på Vargön 

Alloys. Vi tar emot malm från gruvor runt 

om i världen och förvandlar den till olika 

typer av ferrokrom.

Den malm som sedan i våras 

anlöper Vänersborgs hamn är  

krommalm med ursprung  

i Kazakstan. 

– Fram till nyligen köpte vi 

vår krommalm enbart från 

turkiska gruvor, fortsätter Pia 

Löfquist. Det har fallit sig 

naturligt genom att vi har tur-

kiska ägare. Sedan Yildirim,  

vår ägare, för en tid sedan för-

värvade en gruva i Kazakstan-

ska Aktyubinsk, har vi tagit 

delar av vårt behov härifrån.

MALMEN LASTAS på tåg i Kazakstan och 

transporteras därifrån hela vägen till ryska 

Ust-Luga, sydväst om St Petersburg. Här 

omlastas den till båt. Under en resa på 4-5 

dygn tar sig därefter båtarna via Östersjön, 

runt Sveriges sydspets, genom Kattegatt 

upp till Göteborg. Färden rundas av i lug-

nare vatten uppför Göta älv innan fartygen 

når sin slutdestination Vänersborg.  

UNDER NÅGRA ÅR reducerades malm-

trafiken i hamnen till en lägre nivå. 

– Det här berodde inte på att verksamheten 

gick dåligt eller att Vänerhamn misskötte 

sig, berättar Pia Löfquist. Minskningen  

hade andra skäl. När vi fick nya ägare fann vi 

en bättre logistik i större båtar som dessvärre 

inte tog sig upp via Göta älv. Alternativet blev 

då anlöp via Byfjorden till Uddevalla hamn.

När malmen nu istället hämtas från  

Kazakstan blir förutsättningarna annorlunda. 

Fraktvolymerna per frakttillfälle blir mindre 

och passar utmärkt för den fartygsstorlek 

som tar sig upp via Göta älv.

– Lossning i Vänersborg underlättar natur-

ligtvis för oss genom att det blir så nära, 

konstaterar Pia Löfquist. 

Moskva

St Petersburg

AKTYUBINSK

UST-LUGA
VÄNERSBORG

Kazakhstan

Ryssland

Sverige

Finland

Malmen transporteras på tåg till Ust-Luga, där-

efter på båt till slutdestinationen Vänersborg.
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Krommalm från Kazakstan ökar i Vänersborg

UNDER 2017 har nära 48 000 ton kazak-

stansk malm hanterats i Vänersborg.

– Varje fartyg lastar närmare 4 000 ton, 

berättar Vänerhamns Sonny Karlsson som 

är den som står för de löpande kontakterna 

med Vargön. Så här långt har 12 fartyg 

klarats av och vi räknar med ytterligare ett 

mellan jul och nyår. 

Malmen har hög densitet vilket ställer 

speciella krav på hanteringen. 

– Tyngden i materialet frestar på både lyft- 

och lastfordon och vi får vara vaksamma på 

hur mycket som läggs på både skopan och 

väntande bilar, berättar Sonny Karlsson.

En fartygslast av malm fördelas idag på 

105-110 lastbilar.

BÅDE VÄNERHAMN och Vargön Alloys 

tror på en bra fortsättning. 

– Vi ser inga tecken på att volymerna  

kommer att minska, även om vi inte kan ge 

några exakta prognoser, säger Pia Löfquist. 

Optimismen delas av Vänerhamn som hop-

pas och tror på ett bra 2018.

Tyngden i materialet frestar på både lyft- och lastfordon

Sonny Karlsson och hans kollegor är också 

positiva till Vargön Alloys som kund.

– Vargön är inte bara en stor kund, sam-

manfattar Sonny. Det är också en smidig 

kund som är lätt att samarbeta med.  

Efter så många år kan vi materialet och, 

framförallt, vi kan varandra. 

Vänerhamns Sonny Karlsson står för de löpande 

kontakterna med Vargön Alloys. 



6 NR 1

Sedan 1998 har PUL, personuppgifts-
lagen, styrt över hur och vem som får 
hantera personuppgifter. Den 25 maj 2018 
ersätts PUL av nya GDPR – General Data 
Protection Regulation – en ny europeisk 
dataskyddsförordning som kommer att im-
plementeras i hela EU och EES-regionen. 

Den nya lagen kommer på ett betydligt 
tuffare sätt att reglera hur företag och 
organisationer får hantera dina uppgifter. 

Vad är en personuppgift?
Enligt GDPR är en personuppgift en 
information som direkt eller indirekt kan 
härledas till en person som t.ex namn, 
foto, e-postadress samt i vissa fall en 
dators IP-adress.

Lagen gör ingen skillnad på om uppgifter-
na uppkommer i individens privata eller 
yrkesmässiga roll. 

Vilka rättigheter ges?
Den nya lagen stärker kraven på att före-
tag och organisationer ska informera om 
vilka uppgifter de har och hur de används.  

En avgörande princip är att användandet 
av personuppgifter alltid måste baseras  
på s.k laglig grund och kräver samtycke. 
Den enskilde ska alltid kunna säga nej till 
att personuppgifterna används. 

En annan princip är rätten att bli glömd, 
att få sina uppgifter helt bortplockade. 

SMÅTT & GOTT

Har du koll på vilka personuppgifter som finns lagrade om dig på Internet? 

Vad används uppgifterna till och vem har egentligen tillgång till informationen? 

Nu i vår införs GDPR, en ny betydligt tuffare lagstiftning kring hur omgivningen 

får hantera dina personuppgifter. 

Striktare datalag

Vilka krav ställs på arbetsgivaren?
Arbetsgivaren ska leva upp till ett inbyggt 
dataskydd vilket kräver att företaget grund-
ligt går igenom vilka personuppgifter som 
finns och hur man hanterar dessa. 

Registrerade uppgifter ska utvärderas och 
all information som inte har ett relevant 
syfte ska raderas. Rutiner ska också upprät-
tas som styr hur personuppgifter hanteras.

Arbetsgivaren ska också införa säkerhetsåt-
gärder för att förhindra dataintrång och att 
uppgifterna kommer i orätta händer.

Arbetet påbörjat inom Vänerhamn
Inom Vänerhamn tas GDPR på stort allvar. 

– I grunden ser vi den striktare lagstiftning-
en som något positivt, säger Niclas Edlund, 
IT-ansvarig och samordnare kring arbetet. 
Vi inser problematiken och är måna om 
våra medarbetares säkerhet och integritet.

En arbetsgrupp, med VD Göran Lidström 
i spetsen, är tillsatt och man har påbörjat 
en kartläggning kring hur det ser ut idag. 

En ny intern policy kommer därefter att 
läggas fast för kontrollerad styrning av hur 
personuppgifter ska hanteras. Dokumen-
tet kommer att omfatta allt från klausuler 
i anställningsavtalen till rutiner gentemot 
externa parter vi kommer i kontakt med. 

- Det här är ett omfattande jobb men det 
har ett gott syfte, avslutar Niclas Edlund.

Vi möter våra kunders krav med 

nya maskiner i våra hamnar.

Fungerande maskiner ger en säker 

hantering utan driftstörningar men 

också lägre underhållskostnader och 

en bättre driftsekonomi. 

För att säkra driften i vår contai-

nerhantering förvärvades nyligen en 

ny reachstacker. Nya trucken har en 

kapacitet på 45 ton och lyfter upp 

till 5 containrar högt. Den har också 

en inbyggd våg vilket gör det möjligt 

leverera en vägningstjänst till kunden 

om så önskas.

Våra hamnar  
rustar för 
framtiden

ska skydda våra medarbetares integritet

Till hamnen i Karlstad har vi även 

investerat i en ny terminaltraktor, en 

4-hjulsdriven MAFI Roro R-332, samt 

en ny hjullastare. 

Under hösten har vi även genomfört 

förbättringsarbeten på kassett-tältet i 

Karlstads hamn. En utsliten duk har 

bytts ut och magasinet har försetts 

med energieffektiv LED-belysning.  

Ny duk och ny LED-belysning

Ny reachstacker i Karlstads hamn
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Efter många års skrothantering i Otterbäckens hamn 

var betongytan utsliten.

Nu är den gamla ytan riven och ersatt med en ny. Den 

nya betongplattan mäter ca 1600m2 och kommer att 

förenkla godshanteringen.

Finsmakare suktar efter  
Vänerns röda guld

Naturlig process
Siklöjan fångas i nät med maskor anpassade till fiskens storlek. Honorna töms   

därefter för hand på sin rom genom klämning. Efter tömningen rensas och 

sköljs rommen innan den läggs för torkning. I den avslutande beredningen 

saltas rommen innan den fryses ner inför leveransen till kund.

Lång historia
Siklöja har fiskats i Vänern under flera hundra år. Under 1960-talet förändra-

des fisket. Med influenser från Kalix blev rommen nu viktigare än själva fisken.  

I Spikens fiskehamn - längst ut på Kållandsö - fiskas och förädlas det numera 

tiotals ton med löjrom varje år. Ett 30-tal yrkesfiskare har löjromsfisket som 

sin huvudsakliga näring.

Hur används löjrommen?
Löjrom från Vänern var tidigare en företeelse för läckergommar i huvud-

sak från Västsverige. Så är det inte längre. Finsmakare runt hela Sverige, 

men också utanför landets gränser, har lärt sig uppskatta Vänerns 

”röda guld”. Vänerlöjrommen är för många idag jämförbar med den 

mera välkända Kalix-rommen.

Löjrommen kan bygga en maträtt helt på egen hand eller ge en extra 

guldkant till en festlig måltid. Det är också vanligt att använda rommen 

som smaksättare i röror och kalla såser.

Rivning av kran  
i Vänersborg
För att förbättra logistiken och säkerheten i Vänersborgs 

hamn har en av hamnens två kranar under hösten rivits. 

– Den gamla Århus-kranen från 1948 har genom åren 

gjort mycket nytta, men med ålderns rätt är det nu dags 

att lämna in, säger Martin Lindskog, teknisk chef. 

Även en inaktiv kran innebär vissa säkerhetsrisker. Den 

kräver också visst underhåll även då den står still.

LÖJROM FRÅN VÄNERN

Löjrom från Vänern är en delikatess som uppskattas av finsmakare 

långt utanför Sveriges gränser. Rommen, som kommer från siklöjan, 

förekommer i både sött och bräckt vatten. I Vänern fiskas siklöja 

under honornas lekperiod från mitten av oktober till strax innan jul.

Rivning av Århuskranen i Vänersborg

Ny betongplatta i 
Otterbäcken 



SETT & HÖRT I VÄNERHAMN

KAJKANTEN
Ålder: 40 år

Arbetsuppgifter:  Speditör i Kristinehamns hamn

Familj:  Gift och har två barn

Bor:  I Karlstad och dagspendlar med tåg till Kristinehamn

Intressen:  Min fritid spenderar jag gärna med familjen. Har också sjungit i 
kör länge i Frankrike och hoppas börja i en ny i Karlstad snart.

Gunilla Rinstad

   Du har bott utomlands en tid?

Ja, det stämmer. Jag åkte till Frankrike som au pair efter att jag tagit studenten i 

Kristinehamn. Där träffade jag min man och blev kvar i 21 år. Jag jobbade i 15 år på 

en speditionsföretag i Rouen och hanterade frakt av containers från Europa till Väst-

indien, Indiska Oceanen och Västafrika. Jag jobbade även med Kina under många år.

   Men nu återvänder du hem?

Ja, det blev så. Efter en lång tid av funderingar, beslöt min man och jag att flytta till 

Sverige med våra barn. Det var ett svårt och stort beslut, men vi – och framförallt 

jag – ville prova på Sverige. Jag kontaktade Vänerhamn för att söka ett jobb inom 

samma bransch jag jobbat inom förut och där jag trivts bra.

    Känner du att du hamnat rätt?

Ja, jag har fått en fin start på Vänerhamn och trivs jättebra med jobbet och mina 

nya kollegor!   

    Någon skillnad mot det du gjort tidigare?

Även om det ligger inom spedition så är mycket annorlunda, då jag tidigare enbart 

hanterat frakt av containers på distans. Här i hamnen blir frakten och hanteringen 

av alla varor verklighet, tack vare att man kommer så nära inpå. Det är intressant 

och lärorikt och jag lär mig mycket nytt inom branschen. Det gemensamma är att 

man har kunder som ska vara nöjda. 

   Någon längtan tillbaks till Frankrike?

Visst saknar jag Frankrike, kanske mer än jag hade trott. Jag har bott där i mer än 

hälften av mitt liv så det är inte konstigt, men jag är glad att vi vågade ta steget. 

Det vore synd att leva ett helt liv och i slutet ångra beslut man aldrig tog. Vi får ge 

den här omställningen tid så att alla i familjen kan finna sin plats här i Sverige. 
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Litet sällskap med  
massor av erfarenhet
Två tappra kämpar samlades tillsammans 

med driftchefer och ledningsgrupp för en 

trivsam pensionärsavtackning på Stads-

hotellet i Karlstad den 21 november.

Över en god middag pratades gamla  

minnen varefter Gert Alfredsson och  

Bertil Backman hyllades för sitt arbete 

inom Vänerhamn.

Inbjudna som inte hade möjligheter att när-

vara var P-G Classon och Kjell Albinsson.

Stående: Göran Lidström VD 
Sittande, f.v: Bertin Backman, Gert Alfredsson 


