
Vänerhamn är specialister på
proj ektlaster

Ett nätverk med fem moderna insjötermi-
naler utplacerade på strateg¡ska platser
miü i Sverige gör Vänerhamn till en av
landets största hamnal¡törer. Hamnen i Kris-
tinehamn utgör ett vilÍigÊ nav för sjö- och
landtransporter över hela Mellansverige,
med speclalistkompetens inom skoç- och
projeltlaster.

En sto¡ andel av indust¡in ¡unt Vänem ä¡ beroende

av au logistilcn i Vänerhamns hamna¡ fungerar opti-
malt varje dag året om. De fe¡n ham¡am¿ som ingåi

i Vänerhamn tfllls i fãd$¿d, Kristinåamn, Otær-

backen, Lidkôping odr Vänersborg. Dessutom har

Vä¡erhamn ea vãl ufugt samaó*e med hamn¿m¿

i Â-fl, Gruoon, Hällelds och Tïollhänan. D.t got

att Vänerha¡nn Lan erbjuda en hehäclande service

inom de fle*a godskategoriema md sjä- och land-

uanqporær i Mellans'edge.

Specialister på prciektlaster
Kristinehamn ¿ir sedan en längre tid tillbab en viktig

6r projektlaster och då fårnst
inom vindknfr Hundrasls tomdela¡ ba¡ rurder å¡ens

lopp skeppats in till Kristinehann ñån and¡a ham¡¡a¡

i Svaþ och globdr IGistinehamn har rãtt logisdk ñr
uppgiften, som bland annet kt'áver stor:r utrymmen

für lossning oô lasming samt mellanlagring.

- Nä¡ man fulcar så gass nr.nga odr sþzmrnande

produlcer som tomdela¡ till vindlraftverk handl¡¡

alh om att å till en så effekiv logistik som möjþ
fffrygen eehar delâm¿ sånära slutdestinationen som

mõjþ 6r an spara på milþn, och avlasa vagøæt.

Ar ta hand om skrymmande lasær av det här slaget

häver odrså en speciell kompetens och den ba¡ vi i
Krisdnehamn, ft*lera¡ Tobiâs Häggfalç nartnads'
oó önäljnings,Crcf på Väneúramn.

Grund i skogsprodukter och kemikalier
Undervå¡e¡r ha¡ Vänerham¡s æm¡inal i IGistinehamn

upptagis av ett större vindkrafurojek ðtu 124 øm-
dela¡fnlmts tån Udder"allavia Göteborg till K¡i*ine-
hamn Slutdatinationen var B?idåamnar någ¡a Eil
Sder o¡n lGistinehamn. P¡ojektet inleddes i man och

www.svenskleverantorstidn¡ngse

p,ågi& ftam till sommaren.

Under tidigare år har lGsdnehamn rerit inskepp

ningshamn ftn projeldasta till vindkraf-tsparlær

belägrn både säderut och nom¡t, till exempel Jônka
pi"g och Uldaetrarrrn samt pæker som bygts i
nä¡heten avÖrebro.

-Vi har b¡'gt upp mydret kompetens ftir att ha¡rtera

vindknftsprojekt men gnudstenen i verl¡samheten

âr egendigen skogsprodukter och kemikalie¡. Väne¡-

ha¡nn hantera¡ toult över 2,5 miljono ton gods rarje

ar, projelalasta är ett komplement.som utrnädcer

Vän€úamn och som ger oss utôkade mO¡ligbeter

säger'Iobiâs Hâgålk

Helhetslösningar
VÄNERHAMN ÄR lrure BARA en v¡ktig länk i logistik kedjan.
Tillsammans med dig som kund tar vi oss också an övriga tjänster
kopplade till transporter och skapar helhetslösningar, från avsändare
till mottagare. Kontakta oss!
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