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PERSONALTIDNINGEN

LÅGT VATTEN I VÄNERN
tvingar fartygen att lätta på lasten

KUNDANPASSAD LAGERHANTERING

Nytt lagertält i Karlstads hamn
DET SVARTA GULDET

nu fraktas olja på Vänern igen!

VD:S KRÖNIKA

TROLLHÄTTAN

UTMANINGAR FRAMFÖR OSS
Varmt välkommen till årets sista nummer av personaltidningen.
Efter två år med ökande sjögodsvolymer ställs vi nu inför ett tuffare läge. Sjöfartsverket har höjt lots- och farledsavgifterna kraftigt
för Vänersjöfarten och vi har under året haft ett flertal stopp i
farleden upp till Vänern. Vi har dessutom ett lågt vattenstånd i
sjön vilket skapar problem både för oss och rederierna. Läs mer om
detta i en separat artikel på motstående sida. T.o.m november har
vi tappat 9% i sjögodsvolym jämfört med föregående år.
Detta innebär förstås utmaningar. Det är ju volymerna som ger oss
intäkter och med lägre intäkter blir det än viktigare att hålla koll
på utgifterna.
Detta innebär dock inte att vi ska sluta investera. Långsiktiga affärsrelationer bygger på att kunna erbjuda det våra kunder söker.
Ett utmärkt exempel är nya coilsmagasinet i Karlstad. Lika viktigt
är samtidigt att vårda det vi har. Säker hantering för att undvika
olyckor är en självklarhet, främst för att undvika personskador, men
också för att inte orsaka skador på gods, vilket ger oss kostnader.

Herr Fuchs lämnar av efter
lång och trogen tjänst
En trotjänare lämnar Vänerhamn. Vår gamla Fuchs-kran,
välbekant bland flertalet Vänerhamnare, har sålts och gör
numera sitt arbete i Polen.
”Herr Fuchs” inledde sin bana i Karlstad för många år sedan.
Långt senare flyttades kranen till Lidköping, därefter till
Otterbäcken för att slutligen – innan försäljningen nu i
oktober – runda av Trollhättan.
Tack för ett gott arbete, Herr Fuchs!

Vi ska också vårda maskiner, magasin och övrig utrustning så att vi
kan nyttja dem på ett kostnadseffektivt sätt. Ett tydligt exempel
här är naturligtvis Fuchskranen som kommit till användning i
många av våra anläggningar.
Trots nedåtgående årsvolymer finns också glädjeämnen. Att oljetransporterna åter har kommit igång på Vänern är ett av dessa.
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LÅGT VATTEN I VÄNERN

Foto:Sören Turesson/NLT

Vänerhamns Bengt Jonsson och Thomas
Holmberg konstaterar att vattnet är lågt

LÅGT VATTEN I VÄNERN
tvingar fartygen att lätta på lasten

Notan från den varma och torra sommaren landar nu på kajen i våra hamnar. Vattenståndet är extremt lågt och förväntas inte stiga
inom överskådlig tid. Lågt vatten för med sig problem, inte minst för sjöfarten då Vänergående fartyg tvingas lätta på sin last.
Boende längs Vänerns stränder har under

i omgångar sänkt djupgåendet för fartyg

reguljärt lastutrymme, innebär varje decime-

sommaren och hösten tvingats konstatera,

som trafikerar Trollhätte kanal. Med för-

ters minskning i djupgåendet en reduktion

att vattennivån steg för steg har sjunkit.

ändringen vill man gardera sig mot att båtar,

med ca 100-150 ton.

Den torra väderleken har fört med sig att vat-

med alltför tung last, får problem att ta sig

tenståndet i Vänern idag är flera centimeter

in i Vänern vid trösklarna i slusstrappan.

under referensytan på sjökortet – 43,80 meter.

Senaste sänkningen gjordes nu i november,

Vid ”normalt” vattenstånd är motsvarande

ned till 5,20 meter.

värde 60 centimeter över referensvärdet.

Rent ekonomiskt innebär minskat djupgå-

problem är Hönsäter utanför Hällekis där

ÄVEN FÖR SJÖFARTEN får det låga vat-

ende att rederierna måste reducera lasten

tungt lastade båtar haft svårt att komma in.

tenståndet konsekvenser. Sjöfartsverket har

på sina fartyg. För en normalstor båt, med

RENT PRAKTISK kan det låga vattnet även

innebära problem i vissa av våra hamnar.
I Vänerhamns fem huvudhamnar är vattendjupet väl tilltaget. Den hamn som upplevt

Fartygen har tvingats till en ”mellanlandning”
i Lidköping där delar av lasten har lossats.
Manövern har förorsakat extra arbete men
tidvis också köbildning av båtar in till hamnen.
YTTERLIGARE ETT PROBLEM som kan
uppkomma är den kommande isbrytningen
av farlederna över Vänern, där sjöfartsverkets
isbrytare Ale har ett normalt djupgående på
5.40 meter.
Problemet pareras genom att minska den
operativa aktionstiden – och därmed volymerna bränsle och färskvatten. Båten får då
en vikt som klarar ner till 5,10 meter.
– Det låga vattenståndet ställer tveklöst

Sänkt djupgående reducerar fartygens lastdjup och

till problem, konstaterar Göran Lidström,

därmed också antalet lastbara ton.

Vänerhamns VD. Variationerna är dock
något som vi måste lära oss att hantera.
NR 2
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PROJEKT

”Viktigt att låta
kunden få delta!
Nytt lagertält till ArcelorMittal BE Group
Det lastas runt och tungt på kajen i Karlstads hamn. Bastanta, volymkrävande
coils fyller lagerplatserna i ett helt nybyggt lagertält, utvecklat och öronmärkt
för hyresgästen ArcelorMittal BE Group. Kundanpassade magasinslösningar
har kommit för att stanna.

BARA NÅGOT HUNDRATAL meter från

– Vi måste ha arbetat tillsammans i över

Service Center på Örsholmen i Karlstad

Vänerhamns huvudkontor i Karlstads hamn

20 år, säger Patrik Rinaldo, AMBE:s pro-

bearbetas tunnplåt och bandplåt från coils.

reser sig sedan en tid tillbaka en ståtlig,

duktionschef, och får medhåll av Tobias

Stålsorter av olika slag klipps till formatplåt

klarblå lagerbyggnad i plast.

Häggfalk, Vänerhamns marknads- och

eller slittas och hasplas till mindre coils av

Magasinet, som mäter över 1100 m , har

försäljningschef.

de storlekar som kunderna efterfrågar.

uppförts för, och i samråd med, stålspecialis-

ArcelorMittal BE Group SSC AB är en del

ten ArcelorMittal BE Group SSC (AMBE),

av världskoncernen ArcelorMittal, världens

SETT TILL LOGISTIKEN anländer gigan-

en av hamnens absolut äldsta kunder.

största stålproducent. Vid företagets Steel

2

tiska rullar av stål på båt, tåg eller lastbil
till hamnen i Karlstad. Coilsen lossas av
Vänerhamn och läggs på lager i hamnen.
AMBE avropar därefter löpande de volymer som efterhand behövs i produktionen.
På årsbasis hanteras ca 20 000 ton i hamnen.
Nya magasinet rymmer ca 2 000 ton.
– Vår verksamhet i Karlstad har successivt utvecklats och blivit större, vilket ökar
kraven på lagerytor, berättar Patrik Rinaldo.
De största volymerna lagerförs alltjämt i
anslutning till produktionen, men vi skulle
idag inte klara oss utan ett externt lager.
En lokalisering här nere i hamnen är på
många sätt den perfekta lösningen.
Det nya lagertältet mäter
över 1100 kvatratmeter
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MAGASINSLÖSNING TILL ARCELORMITTAL BE GROUP

Sebastian Lindberg i truck med specialgaffel

Under fjol-

Vi har också

året nåddes

på nära håll
kunna följa

dock en nivå

processen och

där tidigare

har haft gott om

lagerlokaler, i

möjligheter att yttra

hamnens utkant,

oss utefter vägen.

inte längre räckte till.
– Vi kände helt enkelt att vi

Från ArcelorMittal BE Groups sida ser
man positivt på framtiden. Orderböckerna är välfyllda, inte bara idag utan även
framåt i tiden.
– Vi hade inte gått in i det här projektet
utan att se ett långsiktigt behov, avslutar
Patrik Rinaldo.

LOKALANPASSNINGAR är an-

vuxit ur kostymen, fortsätter Rinaldo. De

nars inget nytt för Vänerhamn,

tidigare lokalerna var dessutom inte helt

utan en viktig del av företagets

optimala för våra behov.

kundfilosofi.

DEN NYA LAGERHALLEN har däremot

– För kunder som vill jobba

ritats och byggt helt utifrån AMBE:s öns-

långsiktigt med oss känns det

kemål. Ytor och takhöjd har anpassats till

rimligt att hjälpa till, säger Tobias

AMBE:s verksamhet och hallen har inretts

Häggfalk. Vi vet att kombina-

med ett lagersystem som gör det möjligt

tionen bra lagerhantering och

att stapla rullarna på varandra. En viktig del

hög kompetens för lastning

har också varit avfuktningen, då rullarna –

och lossning ger oss fördelar

för att undvika korrosion – måste förvaras i

gentemot andra aktörer.

en torr miljö.
– Samarbetet har fungerat utmärkt, säger
Patrik Rinaldo. Vänerhamn har lyssnat noggrant och tagit fasta på
våra krav.

Patrik Rinaldo, ArcelorMittal BE
Group tillsammans med Marie
Andersson och Tobias Häggfalk
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OLJA PÅ VÄNERN

Vänerhamns och OKQ8:s personal har gemensamt
ansvaret för lossningen i hamn

Det svarta guldet
nu fraktas olja på Vänern igen
Sent på eftermiddagen den 19 oktober anlände det första oljefartyget till OKQ8:s nyöppnade depå i oljehamnen i Karlstad.
Efter mer än tio års uppehåll fördes olja återigen över Vänerns vatten. Mottagandet har föregåtts av ett års byggnadsarbeten
där distribunalen har byggts om och rustats upp. Vänerhamn har bistått i myndighetskontakter samt med nödvändiga investeringar kring avlastningspiren. Premiärlossningen gick enligt planerna och depån fylldes på med 2500 ton oljeprodukter.
Anlöpet av LEXUS, fartyget som svarar för
flertalet av de vänergående oljetransporterna, var det första i en planerad fortlöpande
trafik. Den fortsatta omfattningen kommer att variera, men en uppskattning från
OKQ8:s sida är 1-2 vänerturer per vecka.
Varje fartyg lastar mellan 2 500 - 3 000 ton.
Oljan – företrädelsevis eldningsolja och
diesel – lastas i Göteborg och den slutgiltiga mottagaren är villa- och fordonsägare i
Värmland och övriga Vänerområdet.
Vänerhamn har, av flera orsaker, varit en

Tomas Ivansson

aktiv part i återetableringen.
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– Verksamhetsmässigt innebär oljan fler

En än viktigare aspekt är att oljan fortsätt-

anlöp till Karlstads hamn och ett delansvar

ningsvis transporteras till sjöss vilket – i

för den löpande lossningen, säger Tomas

jämförelse med alternativa transportslag

Ivansson, Vänerhamns projektsamordnare

– ger stora fördelar sett till både säkerheten

i arbetet kring depån.

och miljön.

SMÅTT & GOTT

Bo Olsson

Handlingskraft! Lidköping visar mästarklass i
svåra och tunga lyft
Ny sopvals i Kristinehamn
I Kristinehamn har uppfinningsrikedomen spirat!
När åldern hade tagit ut sin rätt och den befintliga
sopvalsen inte längre fungerade, beslutade sig driftiga medarbetare – med Bo Olsson i spetsen – att
tillverka en egen.
Material fanns redan och vissa delar från tidigare
ekipage kunde återanvändas. Idéer och interna
diskussioner, med högt i tak, mynnade så småningom
ut i en tänkt konstruktion.
Genom att bygga själva sparade man inte bara
pengar utan man kunde också göra valsen bredare
än tidigare utrustning.

Vänerhamn har vid flertalet tillfällen visat prov på att tunga och svåra
lyft sällan vållar problem. Ett tydligt exempel är höstens lossning av
torkutrustning till Semper i Götene.
Semper är nordens ledande tillverkare av barnmat och glutenfritt. Stor del av företagets produkter tillverkas i företagets anläggning i Götene. Under senare tid har
Semper gjort stora satsningar för att säkerställa framtida kapacitetskrav.
Under hösten har flera stora maskindelar och element anlänt till hamnen i Lidköping. Bland exemplen kan nämnas en 8 meter lång tork med en vikt på mer än
16 ton. Andra exempel är ett filter på 7 ton samt en sk fluidbed på över 6 ton.
– Lyften kunde utföras utan större problem, säger Thomas Holmberg, Driftchef i
Lidköping. Vi hade en bra dialog med leverantören och tillsammans kom vi fram
till var vi skulle kroka i tamparna.

KUL I JUL - fem snabba
1

När jag arbetade på flyttfirma fick
jag en möbel i huvudet. Den kom
som en skänk från ovan…!

2

- Var sitter man längst i bilen?
- Konstant-in-opel!

3
- Varför har golfaren med sig en extra
		 strumpa ut på golfbanan?
- Utifall att han skulle få hole in one!
4

- Hur skyddar sig bönder mot solen?
- Solskyddstraktor…!

5

Bagaren får inte bli medlem, men
han kan ju få delta som jäst...!
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KAJKANTEN
SETT & HÖRT I VÄNERHAMN
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SNABBA
Marie Andersson
Ålder: 46 år
Arbetsuppgifter: Nytillträdd driftchef på Stuveriet i Karlstad.
Familj: Sambo och 3 döttrar, varav en befinner sig i USA som
Au-pair just nu.
Bor: i Kristinehamn på gott pendelavstånd till Karlstad.
Intressen: Med flera barn i huset behöver man sällan gå sysslolös.
Blir det någon minut över hjälper jag gärna till i stallet.

1

Efter två och ett halv år i hamnen väntar nya uppgifter, berätta!

Efter att ha sökt och fått en tjänst som förman vid Stuveriet i Karlstad för ett
par år sedan har jag i lugn och ro kunnat bekanta mig med både arbetskamrater
och jobbet i sig. När Andreas Pagré slutade i somras fick jag frågan om jag ville
ta över posten som driftchef. Jag tackade ja.

2

Vilka skillnader innebär din nya roll?

Jag har stor nytta av mina första år och har tagit i flertalet av de praktiska frågorna
redan tidigare. Det som kommer till är det övergripande ansvaret och att mera
direkt behöva stå tills vars för hela enheten.

3

Hur upplever du personalansvaret?

Ser inte det som något stort. Som gammal fritidsledare är jag van att leda. Jag
har dessutom ett fantastiskt gäng omkring mig som är ett stort stöd.

4

Andra intryck så här långt?

Det mesta känns bra. Just nu är det skönt att
ha tagit mig igenom mitt första budgetarbete,
för att istället kunna ägna tiden åt mer praktiska uppgifter.

5

Något som du vill förändra?

Övre raden fr.v Bernt Eriksson, Göran Lidström,
och Niclas Edlund. Nedre raden fr.v Jerzy
Grzybko, Anna Sandborg och Claes Bodin.

Tack för ett stort jobb!
Under en festlig kväll på Elite Stadshotellet
i Karlstad den 20 november tackades Jerzy
Grzybko (KSD), Claes Bodin (VT), Niclas
Edlund (IT) och Berndt Eriksson (VT) för
25 år i Vänerhamns tjänst.
Samtidigt avtackades Otterbäckens Sune

Inget stort, som jag ser idag. Självklart är det så

Johansson och Göran Johansson från

att min företrädare och jag har olikheter som

Lidköping som gått i pension. Ingen av

personer, som kommer fram i vårt sätt att leda.

pensionärerna kunde dessvärre närvara.

I det stora hela finns dock en utstakad färdväg

Från företagets sida deltog VD Göran Lid-

som jag tycker bra om och som jag tillsammans

ström samt Anna Sandborg, styrelsens ord-

med mina kollegor planerar att följa.

förande. Tack alla för ett fantastiskt arbetet!

