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vi tar Skogen in i framtiden

Verksamheten i hamnen flyter på
I en osäker värld, inreseförbud och lock 
down, hur går det då för exportföretag? Ma-
joriteten av det som fraktas till och från Ytt-
re hamn ska till, eller kommer från, utlan-
det. I pandemitider har det handlat om att 
följa läget och anpassa sig. 

– Vi har egentligen inte påverkats så myck-
et eftersom många av våra kunder har lyck-
ats hitta andra vägar, säger Marie Anders-
son, driftchef Vänerhamn.

Vänerhamn är en av Sveriges 
största hamnaktörer med en 
årlig godsvolym motsvaran-
de mer än 2,5 miljoner ton. De 
har hamnar i fem orter däri-
bland Yttre hamn i Karlstad.

Pandemins infart förra 
året drabbade många av Vä-
nerhamns kunder.

–  Pappersindustrin har 
flutit på, men vissa har haft 
det svårare som till exem-
pel den plåtindustri som inte 
har med byggbranschen att 
göra. Där kanske vi vanligt-
vis hade lossat fyra-fem bå-
tar under året, i år har vi 
bara lossat en, säger Marie 
Andersson, driftchef. 

Merparten av det som frak-
tas över Vänern kommer 
från, eller har en utländsk 
hamn som slutdestination. 
De körde mycket virke till 
Spanien, Marocko och hade 
även börjat lite i Frankrike.

–  Men det dog ju av med 
pandemin. Det blev lock 
down i de länderna. Men då 
har företagen följt utveck-
lingen och hittat nya mark-
nader, så vi körde till exem-

pel mycket till Japan och Kina 
istället, via järnväg först och 
sedan via större båtar. 

FÖRÄNDRINGAR
På grund av att många av de-
ras kunder har lyckats anpas-
sat sig till omvärldens för-
ändringar har det inte skett 
några större förändringar. 
Inte heller hos Vänerhamns 
anställda. 

– Vi jobbar så pass mycket 
utomhus och ingen jobbar på 
varandra. Vi rör oss mycket i 
truckar och hjullastare och 
då sitter man ensam. Sedan 
är vi utspridda på området. 
Den största anpassningen är 
när och var man äter lunch 
och hur många man åker med 
i bilar. Det har gått jättebra. 
Vi har hållit oss friska och det 
är skönt. 

För Marie själv är skillna-
den den administrativa bi-
ten –  som nu bytts till di-
gitala möten och uteblivna 
besök till deras andra ham-
nar i Kristinehamn, Otter-
bäcken, Lidköping och Vä-
nersborg. 

– Men rent generellt skulle 
jag väl säga att det ändå har 
varit ganska okej för att ha 
varit så pass svårt år. Vi har 
egentligen inte påverkats så 
mycket eftersom våra kunder 
har lyckats hitta andra vägar. 
Vi har en godsbudget att hålla 
och det har vi gjort. 

Har ni inte blivit oroliga?
– Inte längre. Man var det 

under det första halvåret. 
Man gick och väntade på att 
nåt skulle hända, alla i perso-
nalen skulle bli sjuka och alla 
kunder skulle stänga sina fa-
briker. Ingen vågade svara på 
frågor för ingen visste. Man 

tog lite dag för dag. Sedan 
blev man lika nöjd varje gång 
det lyckades lösa sig ändå. Nu 
dunkar man sig lite på brös-
tet för att vi klarat pandemins 
första år.

Nu hoppas hon att slippa få 
känna en oro 2021.

– Man har ju öppnat lite nya 

dörrar och börjat tänka i lite 
andra banor som ska kunna 
komplettera grundverksam-
heten, avslutar Marie.  
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Driftchef Marie Andersson och förman Pär Hallerstedt ser positivt på det gångna året trots tuff pandemi.
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