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INLEDNING 
Syfte 
Avsikten med detta kunskapsunderlag är att 
samla all tänkbar kunskap om hamnen och 
dess logistiska förutsättningar. 
Kunskapsunderlaget syftar till att ge en bred 
belysning av alternativa möjligheter till 
utveckling av logistiknoden Karlstad hamn som 
idag drivs och förvaltas av Vänerhamn, och ge 
goda utvecklingsmöjligheter och anslutningar 
för såväl järnväg, sjöfart och väg.  

Innehåll 
Detta PM är den andra delen i Kunskapsunder-
laget för Gods. Den första delen tar upp 
godsströmmar inom Karlstads kommun och 
trender inom godstransporter. Detta PM för 
hamnen och hamnlogistiken är uppdelat i fyra 
olika avsnitt.   

Avsnitt 1 innehåller de mål som berör hamnen 
och dess verksamhet.  

Avsnitt 2 beskriver nuläget för 
hamnverksamheten kring Vänern samt ger en 
historisk tillbakablick och sammanfattning av 
nuläget i Karlstad. Denna del av handlingen 
omfattar även en kort sammanfattning av vilka 
förutsättningar och behov som finns för 
Vänersjöfarten kopplat till Göteborgs hamn, 
slussarna i Trollhättan och andra investeringar.  

Avsnitt 3 omfattar en omvärldsbevakning med 
en kort beskrivning av andra kommuners 
hamninvesteringar som kan fungera som 
jämförelser för Karlstad.  

Avsnitt 4 omfattar en kort beskrivning av de 
alternativ som utretts för hamnens utveckling 
inom Karlstads kommun. Alternativen grundas 
på övergripande skisser utan hänsyn till 
markfrågor, ägarförhållanden mm. Ett 
nollalternativ, dvs att hamnens verksamhet 
ligger kvar och utvecklas på samma sätt som 
idag, finns med liksom alternativa nya 
hamnlägen inom och utanför kommunen.  

 

Avgränsning 
Detta PM fokuserar primärt på hamnen, 
logistiken till och från hamnen och den 
verksamhet som kan kopplas samman med 
Vänerhamns förvaltning, verksamhet, 
samverkan och ägande i Karlstads kommun.  

Tillvägagångsätt  
Behov samt lösningar som presenteras i 
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie ÅVS Gods i 
Värmland utgör en grund för detta PM.  

Material har även inhämtats från diverse 
rapporter, dokument och sammanställningar 
från myndigheter som Trafikverket, 
Regeringskansliet, Region Värmland etc. 
Mycket information har även hämtats ur 
interna kommunala dokument och gällande 
översiktsplan ÖP 2012. 

Ett av det viktigaste underlagsmaterialet utgör 
resultatet från den dialogprocess som 
kommunen genomfört med mer än ett 30-tal 
logistik- och hamnaktörer, kommuner, företag 
med stora logistikströmmar, eller verksam-
heter som på annat sätt berörs av transport-
möjligheterna till och från Karlstads hamn.  

Samlat har underlagsmaterialet lett fram till en 
problemställning kring dagens hamnlogistik 
framför allt kring tågtransporterna till och från 
hamnen. Detta har i sin tur resulterat i denna 
alternativstudie som syftar till att sortera i 
frågorna hur det är möjligt att förstärka 
möjligheterna till utveckling av hållbara 
godstransporter till och från Värmland och 
Karlstad.   

Som en följd av ”PM Karlstads hamn och 
hamnlogistik” har kommunen valt att utreda 
vidare hamnens utvecklingsmöjligheter i olika 
lägen med hjälp av konsult. Detta är en 
utredning som pågår och som beräknas 
färdigställas under hösten 2021. Här utreds 
bl.a alternativens konkreta sträckningar, 
genomförbarhet och kostnader. 
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MÅL FÖR GODSTRANSPORTER OCH LOGISTIK 
Här redovisas målsättningar från inter-
nationell till lokal nivå som kan kopplas till 
logistiken och verksamheten i Karlstad hamn. 

Agenda 2030 och globala målen 
Frågorna i detta PM knyter an till de globala 
målen 8, 9, 11, 13 och 14. Framför allt mål 9 
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 
mål 11 Hållbara städer och samhällen och mål 
13 Bekämpa klimatförändringarna ligger i fokus 
och påverkar detta område, medan övriga mål 
påverkas mer indirekt. 

 

 
Mål 9: Hållbar industri, 
innovationer och 

infrastruktur 
Målet handlar om att bygga motståndskraftig 
infrastruktur, verka för en inkluderande och 
hållbar industrialisering samt främja 
innovation. Delmål 9.4 Uppgradera all industri 
och infrastruktur för ökad hållbarhet fokuserar 
på att anpassa och bygga ut indus-trin och 
infrastrukturen för att göra den mer hållbar 
och resurseffektiv, samt renare och 
miljövänligare tekniker och industriprocesser.  

Målet är av relevans för Karlstads kommun 
som är en part i arbetet med att göra en 
överförflyttning av godstransporter för att 
främja mer klimatvänliga alternativ som 
järnväg och sjöfart.   

Nationella mål 
Nationell godstransportstrategin 
I den nationella godstransportstrategin 
”Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara 
godstransporter – en nationell godsstrategi” 
anger flera godstransportpolitiska mål. Bland 

annat att en överförflyttning från 
godstransporter på väg till järnväg och sjöfart 
ska främjas. I ett regeringsuppdrag från 2019 
togs en rapport fram med 62 åtgärder för ökad 
inrikes sjöfart/närsjöfart. Ambitionen i 
rapporten är att ”dubblera den trafik som idag 
går på inre vattenvägar…”. Regeringens 
målsättning regeringen är att Sveriges 
inrikestransporter ska minska klimatutsläppen 
med 70% till år 2030 jämfört med 2010 och 
vara helt fossilfria till år 2045.  

 

Nationell plan 
Innan planläggningsprocessen för ett infra-
strukturprojekt påbörjas görs en ekonomisk 
planering över vilka projekt som ska priori-
teras av Trafikverket. Den nationella planen för 
transportsystemet 2018-2029 innehåller 
åtgärder som innebär ett viktigt steg mot ett 
modernt och hållbart transportsystem som 
omfattar väg, järnväg, sjöfart och luftfart.  

  

Den nationella 
godstransportstrategin ska: 

– Bidra till att de 
transportpolitiska målen nås 

– Stärka näringslivets 
konkurrenskraft och 
transporteffektivitet  

– Främja en överflyttning av 
godstransporter från väg till 
sjöfart och järnväg 
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Regionala mål och dokument  
Värmland har en ambition om att vara klimat-
neutralt senast år 2030 och ett prioriterat 
område är godstransporter på båt och tåg.1

 

Vision för godstransport i Värmland  
I visionen för godstransporter i Värmland, 
Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara 
godstransporter – för ett växande Värmland, 
lyfts tre projektmål. Varje projektmål har i sin 
tur brutits ner i flera specifika mål: 
 
Mål 1. Minska godstransporternas miljö- och 
klimatbelastning: 

• I ett 2030-perspektiv ska utsläppen av 
växthusgaser från godstransporter 
minska mer i Värmland än i riket som 
helhet, minst 70%. 

• I ett 2040-perspektiv ska Värmland ligga 
i nivå med klimatmålet, 0% utsläpp av 
växthusgaser från godstransporter. 

• Minskad negativ omgivningspåverkan 
från godstransporter för känslig 
markanvändning.  

 
Mål 2. Verka för en överförflyttning av gods 
från väg till järnväg och sjöfart: 

• Andelen långväga godstransporter på 
väg i Värmland ska inte vara högre än 
nationell nivå. 

• Järnväg och sjöfart ska tillsammans ta en 
överförflyttning motsvarande 4 miljoner 
ton från vägtransporter för att ligga i 
linje med nationell nivå. 

• All nettoökning av långväga gods ska 
transporteras via järnväg och sjöfart. 

 
Mål 3. Förbättra den trafikslagsövergripande 
godshanteringen:  

• Utveckling och underhåll av noder för 
omlastning av gods samt anslutande 
transportinfrastruktur till dessa.  

 

ÅVS Gods Värmland 
Trafikverket startade hösten 2019 upp en 
åtgärdsvalsstudie, Gods i Värmland parallellt 
med en fördjupad utredning dubbelspår 
Värmlandsbanan. Åtgärdsvalsstudien syftar 
bland annat till att utreda möjligheten till att 
genomföra en överflyttning av gods från väg till 
järnväg och sjö. Den syftar även till att 
undersöka möjligheten till att lokalisera en 
kombiterminal eller liknande i länet där 
Karlstad utgör viktig nod. 
 
ÅVS-arbetet har konstaterat att Värmland har 
en mycket omfattande godstransport via lastbil 
i jämförelse med övriga regioner. En 
överflyttning av gods från väg till järnväg och 
sjöfart är därför av hög prioritet och totalt 
skulle 3,9 miljoner ton gods behöva flyttas över 
från väg till järnväg och sjöfart för att uppnå 
nationellt jämförbara nivåer.  
 

 
 

Värmlandsstrategin  
Region Värmlands visionsarbete 
Värmlandsstrategin är en strategi för hur hela 
Värmland ska utvecklas fram till 2020 och 
fokuserar på hållbar utveckling och tillväxt. Ett 
av effektmålen som punktats upp är Öka 
godsmängden som transporteras på Vänern. I 
stundande skede håller Region Värmland på att 
ta fram en ny Värmlandsstrategi för 2040 som 
ska stå klar 2021.  
 

 
1 Underlag till informationsmöte – Fördjupad utredning 
dubbelspår Värmlandsbanan & ÅVS Gods Värmland. 
2020-06-10 Trafikverket 

Värmland bör göra en överflyttning av 
gods från väg till järnväg och sjöfart om ca 
3,9 miljoner ton/per år (10 600 ton/dag). 
Detta innebär:  

- 1,5 miljoner ton på järnväg               
(4000 ton/dag) 

- 2,4 miljoner ton på sjöfart                     
(6600 ton/dag) 
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Kommunala mål  
Strategisk plan  
Karlstads kommuns 
strategiska plan lyfter fram 
de fyra viktigaste 
pusselbitarna, varav en utgör 
”En miljösmart kommun”, 
som lyfter att Karlstad ska 
vara en fossilfri och 
klimatsmart kommun. Målet med kommunens 
miljöarbete är att Karlstad ska växa och bli 
större men samtidigt vara miljömässigt hållbar.  
Kommunens strategiska plan är kopplade till de 
globala målen och Agenda 2030. 
 

Trafikplan 
Karlstads kommun antog 2014 en trafikplan 
där man formulerade olika arbetsområden 
utifrån riktlinjer för trafiken inom kommunen.  
I Arbetsområde 8 – Hållbar godsförsörjning 
anges mål om effektiva godstransporter, vilket 
lyfts som viktigt för Karlstads utveckling. 
Trafikplanen lyfter även att det är viktigt att 
skapa en struktur för en framtida hållbar 
godshantering i Karlstad.  
 

Ägardirektiv Vänerhamn 
Den 21 januari 2020 antog Kommunstyrelsen 
motionen: ”Förslag på ägardirektivet för 
Vänerhamn AB”. I den anges verksamhets-
målet att vänersjöfartens godsvolymer ska 
fördubblas, vilket gäller samtliga hamnar i 
Vänern. I de nya ägardirektiven står även att 
containerhantering ska ske över kaj i Vänern, 
samt att Vänerhamns samtliga hamnar i 
Vänern ska utvecklas. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kommunens fyra målområden i strategisk plan.  

Målet för logistik och godstransporter 
är att genom ständiga förbättringar 
bidra till en ökad välfärd och 
internationell konkurrenskraft som 
utgår från hållbara lösningar. 
Utmaningen ligger alltså i att utforma 
logistik- och godstransportsystemen så 
att de har så liten negativ effekt på 
människors livskvalitet som möjligt och 
samtidigt kan fortsätta att dra nytta av 
transporternas positiva effekter på 
tillväxt och välfärd. 

Utdrag ur Trafikplan 2014 

Bolaget ska verka för att de totala, årliga 
godsvolymerna som fraktas på Vänern 

och som hanteras av Bolaget fördubblas 
till år 2030 jämfört med 2015 års nivå. 

Kommunstyrelsen januari 2020,               
ägardirektiv Vänerhamn AB 
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SJÖFARTEN KRING VÄNERN 
Hamnverksamheten i Vänern 
För att öka sjöfartens konkurrenskraft tillsattes 
1991 en utredning av vänersjöfarten. Denna 
resulterade i att det gemensamma bolaget för 
alla vänerhamnar, Vänerhamn AB, startades 
1994.2 Vänerhamn AB ägs av Karlstads kommun 
(31%), Lidköpings kommun (20,3%), 
Kristinehamns kommun (17,5%), Gullspångs 
kommun (13,7%), Vänersborgs kommun (8,5%), 
Åmåls kommun (1%) samt Lantmännen (8%).  

Vänerhamn AB är idag en av Sveriges största 
hamnaktörer med en årlig godsvolym 
motsvarande cirka 3 miljoner ton. Vänerhamn 
AB driver sammanlagt fem hamnar i Vänern 
med olika storlek och inriktning - Karlstad, 
Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping och 
Vänersborg. Utöver dessa har Vänerhamn 
verksamhet i andra hamnar i Vänern såsom 
Gruvön, Åmål, Hällekis, och Trollhättan.  

I Värmland finns tre hamnar som drivs eller 
samverkar med Vänerhamn AB. Hamnarna i 
Karlstad och Kristinehamn ägs och drivs av 
Vänerhamn AB, medan Gruvöns hamn i Grums 
ligger utanför bolagets hamnar. Vänerhamn 
sköter dock viss lastning och lossning även där.  

Utöver dessa finns även ett antal djuphamnar 
som endera varit i bruk eller används 
sporadiskt av privata ägare såsom tex 
hamnarna i Skattkärr, Skoghall och Säffle.  

Djuphamnen i Älvenäs används numera 
kontinuerligt av privat aktör, som har planer på 
ytterligare utveckling av trafiken.  

Vänerhamns verksamhet 
Karlstads hamn är den största anläggningen i 
Vänern, och hanterar sammanlagt cirka 26 % 
av det sjöburna godset till och från de 
värmländska hamnarna i Vänern. Av 
Vänerhamns 111 anställda arbetar 80 personer 
i Karlstad där dessutom huvudkontoret ligger. 
Karlstad benämns ofta som en torrhamn då 
den främst fungerar för omlastning av gods till 

 
2 https://www.vanerhamn.se/sv/historik  

tåg eller lastbil för vidare frakt till en blöthamn 
(Göteborg) – där godset kan lastas om till 
sjöfart och sedan skeppas vidare.  

Kristinehamn har Vänerhamns näst största 
hamnverksamhet med ett hamnmagasin på    
21 000m² och 96 000m² lageryta. Hamnen 
hanterar styckegods, bulkgods och trävaror 
samt är verksam inom stuveri, spedition och 
klarering. Fram till hamnen går 2km långa 
industrispår.   

Otterbäcken är Vänerns enda naturliga djup-
hamn och ligger i Gullspångs kommun. Inrikt-
ningen är bulkgods med stuveri, spedition och 
klarering. Hamnen har 7000m² hamnmagasin 
och 100 000m² lageryta utomhus.     

Lidköpings hamn har en inriktning mot 
jordbruksprodukter och fasta bränslen. 
Hamnen erbjuder stuveri, spedition och 
klarering och har 8000m² hamnmagasin samt 
27 000m² lageryta utomhus.     

Vänersborg har en hamn i strategiskt läge nära 
större riksvägar lokaliserad där Trollhätte kanal 
möter Vänern. Inriktningen ligger på bulkvaror. 
Hamnen är Vänerhamns minsta med ett 
hamnmagasin om 1000 m² och 10 000 m² 
lageryta utomhus. 

Andra hamnar i Vänern 
Vänerhamn har även viss verksamhet i 
hamnarna i Gruvön, Åmål, Trollhättan och 
Hällekis som dock är industrihamnar som ofta 
är knutna till en viss aktör.  

Åmåls hamn hade enligt ÖP2013 ingen införsel 
av gods sjövägen, men utskeppning av främst 
stenprodukter uppgick till cirka 115 000 ton 
perioden 2007-2011. 2019 togs djuphamnen i 
Åmål återigen i bruk efter muddring och 
nyttjas för utskeppning av grus och en viss del 
timmer.  

Gruvöns hamn i Grums kommun är knuten till 
pappersbruket Billerud Korsnäs och hanterar 

https://www.vanerhamn.se/sv/historik
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gods kopplat till verksamheten, samt gods från 
Stora Ensos sågverk som ligger bredvid. Viss 
transport går dock till och från Vänerhamn i 
Karlstad. Lastning och lossning av fartygen 
sköts av Vänerhamns personal i Karlstad, men 
hamnen ingår inte i Vänerhamns ägande.  

Skoghalls bruk har en hamn inom industri-
området för hamnverksamhet som tex olja till 
Stora Enso, men som idag inte är brukbart 
skick för någon omfattande trafik. Stora Enso 
uppger att man tar emot fem båtar med olja 
per år till sitt bruk. I övrigt nyttjar Stora Enso 
idag primärt sjöfarten i Karlstad hamn och på 
Gruvön i Grums. Medan Akzo Nobel var 
verksamt vid Skoghalls bruk (till 2010) fanns 
även en hamn norr om bruket som brukade 
användas för bl.a salttransporter. Idag avses 
denna hamn användas som småbåtshamn.  

Älvenäs i Vålberg har en djuphamn som drivs 
av en privat aktör. Industrispår för järnväg 
finns sedan tidigare men är idag inte i bruk. På 
hamnområdet har även ett stort tullager gjorts 
i ordning för godsuppställning och på området 
finns även en fd oljecistern. Hamnen har ett 
strategiskt läge med närhet till såväl väg E18 i 
östvästlig riktning som väg 45 i nordsydlig 
riktning. Hamnen har på senare tid tagit emot 
enstaka leveranser av delar till vindkraftverk. 
En fördel med hamnen i Älvenäs är att de 
angörande fartyg som ska ta sig till Älvenäs kan 
nyttja samma farled som de fartyg som ska till 
Gruvön, samt att hamnområdet ligger avskilt 
men nära E18 och Norge-Vänerbanan.  

Skattkärrs hamn har tidigare haft 
båttransporter i Lantmännen AB:s regi med 
inriktning på foder och jordbruksprodukter. 
Idag använder Swedish DLA Agro AB 
silobyggnaderna som lagringsplats för foder 
och utsäde till de lokala jordbruken. De få 
transporterna som lastas och lossas i området 
sker via lastbil. Ingen hamnverksamhet via båt. 
Även i Säffle har det tidigare funnits 
hamnverksamhet. 

 

Sjöfartens utveckling i nutid 
Under perioden 2007-2012 minskade sjöfarten 
i Vänern från nästan 2,5 miljoner ton till ca 1,9 
miljoner ton, pga finansiell oro, industrined-
läggning och övergång av oljehamnens 
transporter till tåg. år 2016 hade Karlstads 
hamn 207 000 ton sjögods jämfört med 
440 000 ton sjögods 2007. Samtidigt ökade 
andelen landgods från 51 000 ton till 1 134 000 
ton, vilket delvis kan förklaras i Stora Enso 
Skoghalls övergång från sjöfart till 
specialanpassade SECU-boxar på järnväg.   

Totalt transporterades nästan 1,7 miljoner ton 
sjögods på Vänern år 2016, vilket var en ökning 
med nästan 5 % från föregående år. Av det 
sjöburna godset utgjorde nästan 40 % 
skogsprodukter, 50 % torrbulk och 8 % 
oljeprodukter och kemikalier. En avgörande del 
av dessa transporter var internationella. 2018 
började OK/Q8 återigen ta in oljefartyg till 
Oljehamnen vilket har bidragit till att sjögodset 
2019 landade på ca 350 000 ton.   

Skattkärrs hamn  
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Begränsningar för sjöfart 
Vänermax 
Storleken för godsfartygen som passerar via 
slussarna i Trollhätte kanal i Göta älv är 
anpassade efter slussarnas mått och vad 
hamnarna har för kapacitet att lasta och lossa 
över kaj. Vänermax anger de högsta tillåtna 
måtten på fartygen, dvs 89 meter i längd och 
13,4 meter i bredd, samt ett djupgående på 
högst 5,3 meter. Fartygen med Vänermax kan 
ta upp till 4000 ton last. En fullastad Vänermax, 
som kan köras genom dagens slussar 
motsvarar lika mycket gods som fem godståg 
eller 135 långtradare.  

Nya slussar skulle möjliggöra större fartyg 
vilket skulle öppna möjligheten för hantering 
av större laster och direkttransporter till bl.a 
Europa. Det kräver dock en tydlig samordning 
av godsrörelserna för att kunna få ekonomiskt 
fungerande transporter både ut och in till 
Karlstad.   

Farleden Göta älv - broar och slussar 
Farleden längs Göta älv är drygt 80 km lång 
och passerar 13 broar varav 10 är 
öppningsbara. Farleden har sex slussar som är 
öppna dygnet runt, året om, och som 
kompenserar för 44 meters nivåskillnad mellan 
Vänern och Kattegatt. År 2014 passerade ca 

1000 lastfartyg och 2500 fritidsbåtar Klaffbron 
i Trollhättan.  

I tidigare utredningar har den nuvarande 
slussledens tekniska livslängd vid Trollhätte 
kanal bedömts vara till ända år 2030. 
Slussarnas status bedöms vara så pass dåliga 
att de efter 2030 kommer utgöra säkerhets- 
och skaderisker för människor, miljö och 
egendom och de måste därför åtgärdas. (se 
mer sid 13). 

I dagsläget finns tre öppningsbara broar över 
Göta älv i Göteborg – Hisingsbron samt 
Marieholmsbroarna (två närliggande broar). 
Hisingsbron som invigdes våren 2021 ersatte 
den gamla Göta Älvbron som ska rivas under 
sommaren 2021. Hisingsbron och 
Marieholmsbroarna är betydligt lägre än den 
gamla Göta älvbron, och har en frihöjd på 12m 
respektive 6 m.  

Idag passerar i snitt 3 lastfartyg till och från 
Vänern varav samtliga kräver broöppning. 
Älvsborgsbron och Angeredsbron i Göteborg 
utgör fasta broar med fri segelhöjd. 

Kostnader för Vänersjöfarten 
År 2002 gjordes en uppgörelse – 
Väneröverenskommelsen – mellan 
Sjöfartsverket, näringslivet, berörda regionala 
myndigheter och flertalet vänerkommuner 
samt staten om ett förbättrat regelverk för 
Vänertrafiken. Syftet var att öka verksamheten 
på Vänerns hamnar, sänka kostnaderna för 
vänersjöfarten. Samtidigt åtog sig 
kommunerna att upprätta arrenden kring 
hamnarnas verksamhetsområden. Fortfarande 
kvarstår kostnader som sjöfarten behöver 
hantera och som diskuteras för att kunna 
likställa sjöfarten kostnadsmässigt med andra 
transportslag.  

Betydande branscher för 
sjöfarten 
Karlstad är den kommun i Karlstadsregionen 
där länets klusterbildningar har sina säten. 
Framför allt klustren Paper Province och 
IUC/Stål och Verkstad kan kopplas till 

Andelen sjögods i Vänern för åren 2016, 2012 resp 
2007 samt totala (inkl landgods) godsmängden för 
2016 och 2012. (Regional Systemanalys 2016) 
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värmländsk export och import av råvaror och 
gods och har mycket stora behov av en 
välfungerande godslogistik.  

Viktiga aktörer inom Paper Province är 
industrier inom skogs- och pappersbruk med 
stora mängder in- och utgående gods som 
bland annat Stora Enso Skoghall och Forshaga, 
BillerudKorsnäs i Grums samt Valmet, Nordic 
Paper och Moelven. Stora Enso i Skoghalls bruk 
och Forshaga, samt Billerud Korsnäs i Gruvöns 
bruk i Grums, är två världsledande aktörer 
inom tillverkning av förpackningar, emballage 
och kartong. Flera av de största aktörerna 
inom Paper Province har skapat egna 
logistiklösningar. Stora Enso har egna SECU-tåg 
(Stora Enso Cargo Unit) och Billerud har egen 
hamn på området. Stora investeringar har 
gjorts i BillerudKorsnäs i Grums där man 
investerat i en ny kartongmaskin som är tänkt 
producera 550 000 ton per år vilket kan 
innebära större och mer samlade 
godsströmmarna till och från fabriken.  Valmet 
utgör ett av Karlstads största företag med 
internationellt unik specialkompetens inom 
mjukpapperstillverkning, processer och 
komponenter för pappers- och 
kartongindustrin.  Valmets godsleveranser och 
är helt beroende av sjöfarten för sin export av 
bl.a tyngre cylindrar. Företaget nyttjar i 
dagsläget den intilliggande Lambergskajen 
(KMW-kajen) med tunglyftskran, som dock 
behöver uppgraderas för ännu tyngre 
godstransporter.     

IUC/Stål och Verkstad är ett viktigt kluster för 
företagen inom stål- och verkstadsindustrin i 
Värmland. En av de stora aktörerna är 
Uddeholm i Hagfors som tillverkar 
stålprodukter ämnat för verkstadsindustrin. 
Valmet utgör även en viktig del av detta 
kluster.  

Viktig konkurrensfaktor  
En viktig aspekt för att ha kvar Vänersjöfarten 
som transportslag är att den ökar 
konkurrenskraften för Karlstad som en 
attraktiv stad för företagande men även 
konkurrenskraften för de tre 
transportalternativen väg, järnväg och sjö. Om 
sjöfarten som alternativ skulle försvinna skulle 
transportkostnaderna på sikt öka och 
därigenom konkurrensförmågan försämras.   

Sjöfarten som transportslag innebär mindre 
miljöpåverkan och är mer samhällsekonomisk 
än lastbilen. Sjöfarten är dessutom mer 
energieffektiv än lastbilstransporten. En 
fullastad Vänermax som kan köras genom 
dagens slussar motsvarar lika mycket gods som 
fem godståg eller 135 långtradare.   

Sjöfarten används i dagsläget framför allt för 
transport av lågvärdigt gods (bulkgods) med 
regelbundna flöden mellan två destinationer 
där transportkostnaden är viktigare än 
tidsaspekten. Den utgör också en förutsättning 
för tyngre transporter som inte kan hanteras 
med väg- och järnvägstransporter.  
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KARLSTADS HAMN 

Karlstads hamnhistoria 
Karlstads ursprungliga hamn låg i västra 
älvgrenen vid Residenstorget och Västra Bron. 
År 1838 byggdes Pråmkanalen för att komma 
ifrån problemen med motström och vandrande 
sandbankar i Klarälven. Omlastning gjordes vid 
Kanikenäset och godset fraktades därefter in 
med pråm till staden. År 1869 byggdes Inre 
Hamnen så att båtarna lättare kunde angöra 
staden och omlastas till andra transportmedel. 
Med tiden blev tonnaget större och behovet av 
större vattendjup för båtarna ledde till att Yttre 
Hamnen med Wermlandskajen anlades.3 I 
kommunöversikten från 1983 pekades hamnen 
ut som viktig för framtiden för att klara energi-
försörjningen med kol, där tex en koleldad 
fjärrvärmeanläggning planerades på Heden.4 
Under 90-talet pågick omfattande lossning och 
omlastning av importerad massaved som skulle 
till Skoghallsverken på hela kajen.  

Över åren har alternativa lägen för hamnen 
diskuterats. Bland annat har en flytt av 
hamnverksamheten på Wermlandskajen 
diskuterats för att möjliggöra exploatering av 
bostäder eller annan verksamhet.  

Hamnen i översiktsplaneringen 
ÖP97 hänvisar till utredningen ”Vattenfront” 
som lyfter frågan om en tänkbar flytt av 
hamnen till Gerholmen (Kalvholmens sydvästra 
del) eftersom planer fanns på stadsutveckling i 
Karlstads södra delar. Vänerhamn AB ville då 
även bygga kombiterminal med omlastning 
mellan bil-tåg-båt på Wermlandskajen. ÖP 
föreslog dock ingen flytt av hamnen.5  

I ÖP 2006 lyftes att Wermlandskajen inte 
nyttjas nämnvärt för sjöfart utan mest fungerar 
för omlastningsplats mellan järnväg och lastbil. 
Samtidigt hade Vänerhamn för avsikt att lämna 
Wermlandskajen och koncentrera sin 
verksamhet på endera en förlängning av 

 
3 Översiktsplan 2006 Karlstads kommun 
4 Kommunöversikt 1983 Karlstads kommun 

Vänerterminalen eller genom en komplettering 
av anläggningen (oljehamnen) på Kalvholmen.6    

I gällande ÖP2012 föreslås pågående bulk-
hantering på Wermlandskajen flyttas till 
Gerholmen, för att möjliggöra expansion av 
bulkhanteringen och samtidigt kunna knyta 
staden till Vänern. Samtidigt föreslogs 
spårområdet vid Herrhagsbangården tas bort.  

  

5 Översiktsplan 1997 Karlstads kommun 
6 Översiktsplan 2006 Karlstads kommun 

Fakta Vänerhamn Karlstad 
(inkl oljehamnen) 2019 
   

- 130st fartygsanlöp (varav 25-30 st 
oljefartyg)   

- ca 25 000 lastbilar  
- ca 20 000 järnvägsvagnar  
-  
- 83 000 m² magasin  
- 165 000 m² utomhuslager  
- 1600m total kajlängd  
- 3000m järnvägsspår 

 

Utfall godshantering 2019 
 

- 354 000 ton sjögods* 
- 928 000 ton landgods 

 

Summa : 1 282 000 ton gods 

*inklusive 74 000 ton hanterat i 
Gruvön  
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Dagens hamnverksamhet 
Karlstads hamn, Oljehamnen och 
Lambergskajen fungerar idag för mottagning 
av såväl sjö-, tåg- och väggods. Omlastning 
mellan sjöfart och tåg respektive väg sker både 
på Vänerpiren, Wermlandskajen och i 
Oljehamnen. Samtliga anläggningar ligger idag 
på kommunal mark. 

 

Kapacitet för mer sjögods  
Karlstads hamn är den största anläggningen i 
Vänern och i Vänerhamns regi. Här hanteras 
olja, trävaror, pappers- och bioenergiproduk-
ter, bulkgods samt projektlaster för regionens 
företag. Hamnen har betydligt större andel 
landgods än övriga hamnar, men är dock i 
dagsläget inte den hamn som hanterar mest 
sjögods. Karlstads hamn har dock kapacitet för 
mer sjöfart. Ytterligare kapacitet har bl.a 
konstaterats på oljehamnen på Lamberget, 
som idag står för nästan en tredjedel av den 
totala sjögodshanteringen i Karlstads hamnar. 
Det utgör den enda bränslehamnen som i 
dagsläget finns kvar i Värmland.  

Under arbetet med Trafikverkets ÅVS gods i 
Värmland konstaterades också att det finns 
många exportstarka företag som skulle kunna 
ha intresse av ökade godstransporter med 
sjöfart. Detta behöver dock utredas vidare.  

Hamnens delområden och aktörer 
Karlstad hamn består av det som ibland brukar 
benämnas Yttre hamnen, där Wermlandskajen 
och Vänerpiren ingår. Den östra delen av 
Wermlandskajen används för korttidslagring av 
bulkgods som salt, flis, grus, vattenglas mm. 
Den västra delen av Wermlandskajen har på 
senare tid avvecklats pga närheten till 
bostadsområdena i kvarteret Vågmästaren och 
på Kanikenäsholmen.  

Vänerpiren omfattar bl.a Styckegodskajen och 
På Vänerpiren finns styckegodskajen där det 
hanteras bl.a virke och papper. Möjligheterna 
till lagring av gods har under senare år byggts 
ut. Kajområdena har järnvägsanslutning.  

På Vänerpiren finns även byggnaden 
Vänerterminalen, som erbjuder stora 
lagerutrymmen under tak för bl.a färdiga 
pappersprodukter samt möjligheter till 
omlastning mellan lastbil och tåg. 
Vänerterminalen har industrispår som går ända 
in i terminalen, där kapacitet finns att hantera 
och lagra totalt 800 000 ton gods per år. Totalt 
rymmer hamnen 83 000 m² hamnmagasin och 
ytterligare 165 000 m² lageryta utomhus.  

Logistikbolaget Vänerexpressen hyr 25 000 m² 
i Vänerterminalen för lagring, omlastning och 
kontor. Vänerexpressen är en viktig aktör som 
har fem avgångar i veckan till och från 
Göteborgs hamn via järnvägspendel och sen ut 
till kunder via lastbil.  

Oljehamnen på Kalvholmen i Karlstad är sedan 
2018 åter i drift och utgör en del av det som 
sammantaget kallas för Karlstads hamn. OK/Q8 

Wermlandskajen 1991 med timmerupplag som 
täcker stor del av kajen. (bild kartvy)  

Rosa skikt är kommunal mark. Marken vid Hedens 
värmeverk ägs av Karlstads energi AB.  
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och St1 hanterar idag olja, eldningsolja samt 
bensin och diesel och nyttjar delar av de 
nordligaste cisternerna. Oljehamnsområdet 
står i övrigt tomt och de södra delarna nyttjas 
som flis- och träupplag. Oljehamnen är 
specialanpassad för lagring, omlastning och 
distribution av oljeprodukter som försörjer 
industri och konsumenter inom ett 
distributionsområde som täcker stora delar av 
mellersta Sverige. Transporterna från 
raffinaderierna sker med sjöfart eller järnväg 
till Karlstad för omlastning eller lagring i 
oljehamnen. Leveransen till slutkund sker via 
lastbil. Oljebolagen arrenderar marken av 
Vänerhamn AB och har ansvaret för själva 
oljedepån medan Vänerhamn tillhandahåller 
kaj och personal. Oljehamnen i Karlstad är den 
enda i Värmland.  

Underhåll av leder och vattendjup 
Vintertid behöver farleder och hamnbassänger 
hållas fria från is. Vänerhamn AB har därför 
isbrytare som tillgodoser framkomligheten för 
sjöfarten vintertid. Vänerhamn sköter även 
muddring av sina anläggningar och farleder. 
Speciellt utloppen från Klarälven och de olika 
älvgrenarna (Kaplansälven, Örsholmsälven och 
Sutterälven) för med sig mängder av 
jordmassor och sediment.  

Örsholmsälven som rinner ut i Vänern öster 
om Kalvholmen rymmer 26% av Klarälvens 
vattenflöde. Detta medför en ständig 
förändring av bottennivåerna vilket innebär att 
Vänerhamn med jämna mellanrum behöver 
muddra för att hålla farleder och hamnbassäng 
i farbart skick.  
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BEHOV AV INVESTERINGAR FÖR VÄNERSJÖFARTEN  
Dubblering eller tredubbling av 
vänersjöfarten 
 I rapporten ”Inrikes sjöfart och närsjöfart” 
(Trafikverket 2018) framställs 62 åtgärder för 
en ökad inrikes närsjöfart där bland annat en 
dubblerad vänersjöfarten lyfts som en åtgärd.  

Även i de nya ägardirektiven för Vänerhamn AB 
slås fast att samtliga hamnar behöver utvecklas 
och dubblera sina volymer.  

Men i de pågående åtgärdsvalsstudierna ÅVS 
Gods i Värmland beräknar Trafikverket att 
Värmland behöver öka sjöfartens volymer med 
närmare tre gånger så mycket som idag för att 
komma upp i nationell nivå vad det gäller 
sjöfart och järnväg i förhållande till 
transittransporter.  

Slussarna i Trollhättan 
2013 gjordes en trafikslagsövergripande 
stråkstudie för Göta älv-Vänerstråket med 
syfte att skapa ett beslutsunderlag inför 
Trafikverkets åtgärdsplanering för åren 2014-
2025. Olika alternativ utreddes och det 
konstaterades att det idag inte finns någon 
teknik tillgänglig för att klara av den renovering 
som krävs för att förlänga livslängden på 
slussarna med 50 år.  

Alternativen konstaterades utgöra att lägga 
ner slussarna, anlägga nya slussar eller att 
förbinda Vänern med Västerhavet via en 
nyanlagd kanal mellan Uddevalla och 
Vänersborg. Alternativet med en nyanlagd 
kanal avskrevs pga alltför höga 
investeringskostnader.  

För att reda i frågan om slussarnas betydelse 
gjordes en regionalekonomisk konsekvens-
analys: ”Vad händer om handelssjöfarten till 
och från Vänern upphör?” (WSP 2016). Det 
som är gemensamt för många företag är att de 
ligger på en viss plats av samma skäl – 
råvarutillgång eller infrastrukturbehov.  

En omedelbar konsekvens av en stängning av 
slussarna i Trollhätte kanal skulle innebära att 
Valmets gjuteri i Karlstad - det enda i sitt slag i 
världen - inte kan leverera sina produkter. 
Valmets Yankee-cylindrar kan endast 
transporteras till kund via sjöfart, och en 
avveckling av slussarna skulle i förlängningen 
innebära en nedläggning av verksamheten. 
Detta i sin tur skulle innebära att klustret Paper 
Province utarmas och att en världsunik 
kompetens och ett mycket viktigt företag i 
Karlstads och länets näringsliv försvinner.  

En nedläggning av slussarna och sjöfarten till 
och från Vänern skulle också ge mycket stora 
konsekvenser på övriga företag kring Vänern 
och i Värmland eftersom en viktig del i 
logistiksystemet som helhet skulle försvinna. 
Ersättningstransporter för idag motsvarande 
1,7 miljoner ton (2016) sjögods skulle behöva 
transporteras på väg eller järnväg, vilket skulle 
belasta redan hårt trafikerade järnvägssträckor 
och vägpartier ytterligare. Det skulle också 
kraftigt minska möjligheten till hållbar 
godsförsörjning i samtliga kommuner och län 
kring Vänern.  

Rapporten ”Vänersjöfart och slussar i 
Trollhätte kanal – Byggtekniska alternativ och 
samhällsekonomiska effekter” (Trafikverket 
2017) landade slutligen i ett förslag till 
byggnation av nya slussar. I nuläget ligger 
byggstart för nya slussar (dvs alternativ 2), 
under 2025-2026 och beräkningen är att 
projektet ska vara klart år 2031. Projektet är 
ett samarbete mellan Trafikverket och 
Sjöfartsverket där Trafikverket är byggherre 
och ansvarar för att bygga de nya 
slussanläggningarna medan Sjöfartsverket är 
infrastrukturhållare och statlig förvaltare av 
anläggningarna.  

Containerhantering 
Vänersjöfarten har idag i stort sett ingen 
containerhantering. Mycket gods transporteras 
på tåg och lastbil till Göteborgs hamn och 
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stuffas där i containers för att sedan 
transporteras vidare ut i världen. I de nya 
ägardirektiven för bolaget Vänerhamn står 
skrivet att containerhantering ska ske över kaj, 
vilket utgör ett steg för att öka godsvolymerna 
på sjöfarten. År 2020 startades flera 
arbetsgrupper inom ramen för 
Väneröverenskommelsen i syfte att 
gemensamt diskutera frågor kring 
vänersjöfarten. Karlstad kommun deltar 
tillsammans med övriga kommuner, regioner 
och myndigheter i arbetsgruppen Infrastruktur 
där fokus ligger på att diskutera frågor som rör 
godstransporter och utveckling av den 
infrastruktur som berörs. En ambition är att ta 
fram ett infrastrukturpaket, ett s k 
”Vänerpaket” som på sikt ska kunna tas med 
som objekt i nationell transportplan. 
Vänerpaketet innehåller målen:  

1. Anpassa farleder och hamnar till nya 
Vänermax 

2. Utveckla en containerhamn i 
Vänerområdet 

3. Järnvägsanslutningar till de viktigaste 
hamnnoderna 

4. Specialisering av hamnarnas 
verksamheter 

Övriga arbetsgrupper är Näringsliv, Regelverk 
och avgifter samt Innovation och ny teknik. 
Initiativet är en del av Trafikverkets 
regeringsuppdrag med att samordna inrikes 
sjöfart och närsjöfart, som leds av den 
nationella samordnaren för inrikes sjöfart.  

Investeringar i Vänersjöfartens koppling 
till Göteborgs hamn och världen 
Huvuddelen av det gods Vänerhamnarna idag 
hanterar transporteras till Göteborgs hamn där 
godset lastas om till tyngre fraktfartyg, tåg eller 
väg med slutdestination till Europa och övriga 
världen. En liten andel fartyg går idag direkt via 
Vänerhamn till Europa med fartyg, vilket skulle 
kunna förändras i framtiden med de nya 
Vänermaxbåtarna, som är möjliga med nya 
slussar.  

Göteborgs hamn planerar för en 
kortsjöterminal på Skandiahamnen. Denna 
skulle möjliggöra lastning och lossning av 
pråmar och mindre fartyg från kust- och 
inrikessjöfarten till intraeuropeisk sjöfart, vilket 
saknas idag. För vänersjöfarten skulle detta 
tillsammans med slussar i Trollhättan öppna 
helt nya möjligheter för godstrafiken till och 
från Vänerhamnarna. Det ställer stora krav på 
samordning av godsströmmarna både till och 
från Värmland för att få ekonomisk balans i 
import och export.  

Övriga investeringar i Göteborgs hamn 
Göteborgs hamn är Skandinaviens största 
hamn och porten till världen för stora delar av 
svensk industri. Den utgör kärnhamn inom 
EU:s transportnätverk TENT och är den enda 
nordiska CSI-certifierade hamnen. Nära 30 
procent av Sveriges utrikeshandel passerar via 
Göteborgs hamn.  

Göteborgs hamn är också Nordens största 
containerhamn och den enda hamnen i Sverige 
som har direktanlöp av containerfartyg i 
transocean linjesjöfart och med tillräcklig 
kapacitet för att ta emot de största 
transoceana containerfartygen. I Göteborgs 
hamn finns för närvarande endast ett kajläge 
som har möjlighet att hantera dessa fartyg. 
Kajläget har ett begränsat djup vilket begränsar 
möjligheten till fler och mer djupgående fartyg. 
Farledsförbättringar och investeringar i 
hamninfrastruktur i och till Göteborgs hamn 
planeras.  

Bild ur personaltidningen iVänerhamn (nr 2/2010) över 
framtida hamnverksamhet.  
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Hösten 2020 invigde Göteborgs hamn en ny 
omlastningsterminal – Sveaterminalen. 
Terminalen är inriktad mot trä- och 
skogsprodukter som timmer, virke, 
pappersmassa mm och transport via järnväg. 
Terminalen omfattar 45 000 kvm samt fem 
järnvägsspår, där godstågen kan rulla rakt in i 
terminalen och lastas om på container och sen 
vidare ut på sjöfarten.  

En ny tågpendel har även upprättats mellan 
Oslo och Göteborgs hamn som exporterar och 

importerar gods för Oslos räkning. Dessa tåg 
ersätter en stor del av den transittrafik som 
gått på E6 till och från Oslo vilket är en del av 
klimatsatsningarna i Göteborgs hamn.   

En ny roro-hamn byggs just nu i Arendal. Den 
nya hamndelens yta blir 220 000 kvadratmeter 
och beräknas kunna ta emot 200 000 roro-(roll 
on roll off) eller containerenheter per år. 
Hamnterminalen i Arendal beräknas stå klar 
2024-2025.  

 

INVESTERINGSBEHOV I KARLSTADS HAMN 
Utöver de mer storskaliga investeringsbehoven 
i farleder, slussar och Göteborgs hamn finns 
behov av investeringar i både Karlstad hamn 
och anslutande infrastruktur för att logistiken 
till och från Karlstad hamn ska fungera väl.  

Målsättningen för Karlstads hamn är att 
fördubbla godsvolymerna på sikt. Det ställer 
bland annat krav på funktionella lösningar 
både inom hamnen men också för 
transportmöjligheterna till och från hamnen. 
För anslutande infrastruktur ligger fokus 
primärt på järnvägen. 

Frågan om hamnutveckling är komplex och 
berör en mängd både logistiska och 
stadsbyggnadsrelaterade frågor, som behöver 
hanteras i en helhet.  

Kommunen och övriga aktörer står inför flera 
avgörande vägval för att kunna uppfylla en 
långsiktigt hållbar logistik för såväl sjöfart, tåg 
och lastbil. Vägval nr 1 omfattar utvecklingen 
på Karlstad C och läget för en ny 
överlämningsbangård för trafik till och från 
Karlstads hamn. Vägval nr 2 omfattar hamnens 
placering och framtida utvecklingsmöjligheter. 
Vägval nr 3 hanterar sträckningen för 
järnvägsanslutningen till hamnen, Lamberget 
och Örsholmen inklusive passagen förbi 
Herrhagsbangården och Tormestad.  

Resultatet för de olika vägvalen bidrar till att 
skapa en gemensam målbild mellan kommun, 

näringsliv, logistikaktörer och staten, samt föra 
ner diskussionen till ett antal möjliga 
alternativa lösningar. Genom att bryta i 
frågorna kan olika alternativa helhetslösningar 
slutligen ställas emot varandra.  

Investeringar för ökad sjöfart 
Investeringsbehov utreds 
För hamnen omfattas investeringar i 
hamninfrastruktur som kajer, farleder, 
utrustning mm. Befintliga hamnytor är idag 
splittrade i flera lägen vilket driver kostnaderna 
både för drift, utrustning och underhåll.  

En utredning håller på att färdigställas över 
framtida investeringsbehov i kajer, 
grundläggning, utrustning mm på Vänerpiren, 
Wermlandskajen, Oljekajen och 
Lambergskajen. Detta ska utgöra underlag för 
en samlad framtida lösning för Karlstads hamn.  

Expansionsmöjligheter 
Kapaciteten för att hantera dubbla mängden 
sjögods finns visserligen vad gäller oljehamnen 
men för övrigt gods behöver frågan utredas 
ytterligare. I huvudhamnen på 
Wermlandskajen och Vänerpiren (i väster) är 
en första bedömning att det finns små 
möjligheter till ytterligare expansion. En 
jämförelse med annan hamnverksamhet på 
andra ställen visar dock att ett nytt hamnläge 
ej behöver ha motsvarande ytor för att uppnå 
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samma eller större godsmängder. Med 
moderna hamnmagasin, lager, kajer, kranar 
och logistiksystem är det möjligt att på mindre 
ytor hantera större godsmängder på ett 
effektivare sätt. Även tiden för lagerhållning av 
gods påverkar kapaciteten i hamnområdet. 
Större genomströmning av godsmängder, fler 
och tätare transporter samt snabbare lastning 
och lossning av fartygen bör minska de över-
gripande markanspråken jämfört med idag.  

Flytt av hamnen och möjligheter till 
stadsutveckling 
Gällande översiktsplan från 2012 anger en flytt 
av bulkhanteringen på Wermlandskajen för att 
möjliggöra stadsutveckling på Wermlandskajen 
som en förlängning av stadsbebyggelsen på 
Herrhagen. En flytt skulle innebära en mycket 
orationell godshantering för Vänerhamn 
eftersom ett helt nytt läge tas i bruk. Werm-
landskajen är dock attraktivt och skulle 
innebära att Karlstad får en helt ny kontakt 
med Vänern. Stadsutveckling i detta område är 
dock inte möjligt utan påverkan på 
verksamheten på Vänerpiren. Så länge 
oljehamnen ligger kvar på Kalvholmen 
begränsas också möjligheterna till utveckling i 
en 1 km bred radie kring depån.  

Flytt av hamnen som helhet har diskuterats 
återkommande över tid. Att flytta Vänerhamns 
verksamhet till Älvenäs har framkommit som 
synpunkt i flera planremisser. I dagsläget drivs 
dock Älvenäs hamn av en privat aktör som 
avser utveckla verksamheten. Plats saknas 
därmed för en etablering av även Vänerhamns 
verksamhet. (Mer om detta finns på sid 27) 

Lambergskajen 
Lambergskajen med tunglyftskran (KMW-
kajen) som idag nyttjas för export med sjöfart 
av Yankeecylindrar. Tillgången till sjöfart, kajen 
och tunglyftskranen är helt avgörande för 
företagets nationella och internationella 
verksamhet.  

Tunglyftskranen kommer inom kort behöva 
uppgraderas för att klara ännu tyngre gods. 
Eventuellt finns samordningsvinster med 

annan godshantering i Karlstads hamn. Det är i 
så fall dock helt avgörande att tunglyftskranen 
lokaliseras på en kaj som klarar motsvarande 
vikter, samt att Valmets transporter till och 
från kajen kan genomföras utan avstängning av 
det nationella och regionala vägnätet. 
Anslutande broar behöver dimensioneras för 
att klara motsvarande maxbelastning.  

Parallellt ställs även krav på framkomlighet för 
sjöfarten till Lambergskajen om kranen ska 
kvarstå i befintligt läge även framgent.  

 

Järnvägskopplingar till hamnen 
Järnvägsanslutningarna till och från hamnen 
utgör en viktig del av Karlstad som logistiknav. 
Utmaningen med en funktionell godslogistik till 
och från Karlstad ligger även i att möjliggöra en 
utveckling där anslutande godståg kan nå 
hamnen ännu smidigare i framtiden. Förutom 
dagens invecklade godshantering på Karlstad C 
krävs ombyggnader i spårnätet till och från 
hamnen. Utmaningarna är visserligen många 
men fullt lösbara och viktiga att hantera för att 
nå funktionalitet. 

Beroende på hamnens framtida läge kommer 
kommunen behöva göra avvägningar kring 
utnyttjandet av mark och andra intressen för 
att hitta en hållbar och långsiktig 
godshantering med järnvägsspår som leder 
ända in på hamnområdet.  

Flera aktörer har under dialogerna lyft att man 
vill behålla eller få koppling med järnväg till sin 
verksamhet. En av de nya utgör Värmeverket 
på Heden som lyft önskemål om en 
järnvägsanslutning och närhet till ett hamnläge 
för att kunna satsa på hållbarare alternativ.  

Ny överlämningsbangård för godstrafik 
i stället för Karlstad C 
Karlstad C utgör idag överlämningsbangård för 
godstågen, dvs det är där tåg växlas av från 
huvudbanan (Värmlandsbanan) för att sedan 
dras vidare mot Karlstads hamn eller Skoghall. 
Idag utgör ungefär 30-40 % av hanteringen av 
godståg på Karlstad C godstrafik som ska 
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västerut mot Skoghall medan 60-70 % utgör 
hantering av den godstrafik som ska österut till 
Yttre hamnen, Lamberget och Örsholmen. 
Hamntrafiken omfattar alltså den största 
godshanteringen på Karlstad C.  

Ett nytt triangelspår i Våxnäs skulle möjliggöra 
direkttransporter mellan Värmlandsbanan och 
Skoghall utan lokvändning vid Karlstad C, vilket 
skulle vara positivt för såväl omvandlingen av 
Karlstad C som för Skoghalls bruk. (se mer i 
Kunskapsunderlag del 1 Godsströmmar).  

En flytt av godshanteringen på Karlstad C har 
efterfrågats av flera parter. För kommunens 
del utgör Karlstad C och pågående omvandling 
av resecentrum en mycket viktig satsning för 
att öka möjligheterna till hållbara regionala och 
nationella personresor. Resecentrumprojektet 
syftar både till att öka möjligheten till 
funktionella och attraktiva personresor med 
tåg och buss, samt att nyttja läget kring länets 
och Karlstadregionens viktigaste 
kollektivtrafiknod för stadsutveckling och 
besöksintensiva verksamheter. För att fullfölja 
planerna i Tåg-i-tid-projektet krävs att 
godshanteringen på Karlstad C flyttas.  

I huvudsak har två lokaliseringsalternativ 
diskuterats, antingen Ilanda eller Kil norr om 
Karlstad eller närområdet kring Välsviken, 
öster om Karlstad. En lokalisering norr om 
Karlstad bedöms innebära en stor belastning 
på Värmlandsbanan som i dagsläget omfattar 
ett av landets mest trafikerade enkelspår. När 
ett dubbelspår finns på plats kan eventuellt 
viss kapacitet möjliggöras. Samtidigt innebär 
täta korta deltransporter med halva tåg till och 
från hamnen, Lamberget och Örsholmen en 
risk. Sträckan som även ska trafikeras av 
genomgående person- och godståg mot 
Karlstad, Skoghall, Charlottenberg, Örebro, 
Oslo, Göteborg, Stockholm mfl skulle lätt 
kunna få en obalanserad trafikering med 
efterföljande kapacitetbrist. Läget är dock 
lämpligt för en ren landlogistikterminal som 
inte behöver hantera täta transittransporter till 
och från hamnen. En sådan löser dock inte 
tillgängligheten till en samlad logistiknod i 

Karlstad hamn varför det inte utgör en god 
lösning för en ny överlämningsbangård.  

Etablering av en ny överlämningsbangård i 
Välsviken finns med som alternativ i 
Trafikverkets ÅVS Gods i Värmland. 
Utredningen visade att det är svårt att i 
föreslagen lösning få till acceptabla 
spårlutningar utan mycket stora 
bergskärningar. Under kommunens dialog och 
arbete med hamnfrågan har dock ett flertal 
alternativa lösningar framkommit som behöver 
utredas vidare, i samverkan mellan 
kommunen, Trafikverket och övriga aktörer. En 
ny överlämningsbangård i Välsviken kräver 
även fortsatt utredning av förbindelsespår via 
Örsholmen och Lamberget.  

Möjlighet att ta emot fullängdståg 
För att möjliggöra mer miljöeffektiva 
transporter och frigöra kapacitet på 
stambanorna är det önskvärt att köra längre 
och tyngre godståg. Flera större logistikaktörer 
efterfrågar idag möjligheten att kunna ta emot 
fullängdståg i Karlstad. 

Önskemålet är att kunna ta emot och hantera 
750 meter långa fullängdståg, vilket ingen av 
befintliga bangårdarna – Karlstad C, Östra 
station eller Herrhagsbangården har tillräcklig 
längd eller kapacitet för att kunna ta emot. I 
dagsläget finns endast möjlighet att ta emot 
omkring 530 meter långa godståg. I dagsläget 
krävs även att tågen delas i två eller flera 
sektioner för att kunna hanteras vid ändpunkt i 
hamnen, Lamberget och Örsholmen. 
Expansionsmöjligheter för att möjliggöra 
tillräcklig längd saknas.  

För att möjliggöra en bangård för fullängdståg 
på 750 meter i Karlstad behöver överlämnings-
bangården flyttas. Eftersom hamnen, 
Lamberget och Örsholmen är den största 
målpunkten för tågtrafik i närregionen är det 
viktigt att läget för en ny överlämningsbangård 
möjliggör smidiga anslutningar till och från 
Karlstad hamn.  
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Växlingsbangård 
För att ersätta den hantering som idag görs på 
Karlstads C, Karlstads östra station samt 
Herrhagsbangården så räcker emellertid inte 
en överlämningsbangård och tågbildningsplats 
vid Välsviken. En växlingsbangård skulle med 
fördel placeras i direkt närhet till hamnen och 
fylla samma typ av funktion som 
Herrhagsbangården. Vagnar behöver parkeras, 
sättas ihop och plockas isär i så kallade 
vagnsset för att därefter köras iväg till 
respektive område för lastning och lossning. 
För att få en funktionell och effektiv 
godshantering på järnväg så behöver denna 
bangård placeras mellan 
överlämningsbangården och hamnen så att 
godstågen slipper köra långa sträckor. 
Eventuellt är det möjligt att även koppla på 
extrafunktioner såsom uppställning av 
tomvagnar, långtidsparkering, spår för trasiga 
lok och vagnar osv, vilket utgör en viktig 
funktion i systemet som helhet. Finns inte plats 
för detta vid en ny växlingsbangård behöver en 
alternativ plats för detta tas fram.  

Hela tåg direkt till hamnen 
Tågoperatörerna har även framfört önskemål 
om att i framtiden kunna köra hela tåg till och 
från Vänerpiren, vilket skulle effektivisera 
godshanteringen. I dagsläget måste godstågen 
delas på överlämningsbangården Karlstad C 
och köras vidare till hamnen i omgångar, vilket 
både ger mer godstrafik, stopp i vägtrafiken 
samt ineffektiva godstransporter. Spåren mot 
hamnen är inte elektrifierade, vilket gör att 
lokbyten krävs på Karlstad C för att kunna dra 
vagnset ner till hamnen. Fullängdståg till 
hamnen skulle dock innebära att tågen stoppar 
upp korsande vägtrafik på både 
Hammaröleden och i Herrhagen eftersom 
Herrhagsbangården är för kort. 

Behovet av uppställningsspår 
Näringslivet har ett behov av det tillskapas av 
spårmeter för uppställning och mellanlagring 
av tomvagnar som ska till hamnen. Då 
logistiken kring tomgodsvagnar är komplex 
(tomvagnar samlas från olika delar av landet 
och anländer vid olika tidpunkter) samt att 

näringslivet i regionen kan ha en ojämn 
produktion behöver tågoperatörerna ha 
järnvägsspår avsedda för denna mellanlagring. 
I samband med ombyggnaden av Karlstad C 
blir detta en brist då såväl Herrhagsbangården 
som Karlstads östra station kommer ha 
begränsat med spår tillgängliga. Idag fungerar 
Herrhagsbangården som uppställning av dessa 
tomvagnar.   

Passagen förbi Herrhagen 
Ett begränsande avsnitt för godstågstrafiken 
utgör passagen förbi Herrhagsbangården. På 
grund av bullerstörningar mot närliggande 
bostadsområden är Herrhagsbangården 
avstängd nattetid, vilket innebär att godståg 
tvingas vänta på att få köra in och ut från 
hamnen tills trafik är tillåten. Det innebär att 
det är svårt att få funktionalitet i trafikeringen 
av järnvägsburna godset. På grund av 
kapacitetsbrister i systemen är önskvärt att 
godståg körs nattetid när belastningen från 
persontrafiken är låg på stambanorna, vilket 
medför att morgontidiga transporter och sena 
kvällstransporter tvingas invänta att passagen 
förbi Herrhagsbangården öppnas.  

Korsningspunkter med vägtrafik 
Tågtransporterna till och från hamnen innebär 
i dagsläget sammanlagt tre plankorsningar 
med Hammaröleden och anslutande vägnät. I 
dessa snitt utgör det störningar för såväl den 
regionala trafiken till och från Hammarö, 
vägtrafik till och från hamnen samt lokal trafik i 
Karlstad. Målet är en tåganslutning som inte 
innebär tidsbegränsningar eller andra 
restriktioner, och som inte innebär negativa 
konsekvenser på stadsutveckling och den 
regionala vägtrafiken.  

Nya förbindelsespår för tåg över Örsholmen 
och Lamberget behöver samordnas med Östra 
förbindelsen – dvs en ny vägförbindelse mellan 
Hammaröleden och E18 respektive Rv 63. 
Tidigare föreslagen sträckning längs med 
vattnet söder om Vamet och längs stranden på 
Örsholmen skulle innebära stora konflikter 
med tågtrafiken till och från hamnen, oavsett 
hamnläge, samt kräver en planskild koppling 
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från Valmet till Lambergskajen. En alterantiv 
sträckning har föreslagits norr om Valmet som 
innebär mindre störningar för tågtrafiken.  

Utmaningar för sjöfarten  
Slussarna i Trollhätte kanal: För att motivera 
investeringen för en upprustning av slussarna, 
vars tekniska livslängd uppskattas till år 2030, 
ställs krav på en ökad Vänersjöfart, som 
samtidigt är helt beroende av fungerande 
slussar. För att öka godsmängderna har 
Vänerhamn AB nyligen fått ett nytt ägardirektiv 
som syftar till en fördubbling av sjöfarten till 
och från Vänerns hamnar.  

Dyra hamnavgifter: En utredning gjord av 
Kristinehamns kommun visar att kostnaden för 
hantering av båtar och gods är betydligt högre 
i Vänerns hamnar än i tex Göteborgs hamn. 
Kostnader som Vänerhamn har möjlighet att 
påverka är kostnaden per varje 20-fots 
container (TEU). 

Tidsaspekten: Transittiden nämns ofta som ett 
hinder för sjöfarten i konkurrens till lastbil och 
järnväg. Exklusive den tid fartygen ligger i 
hamnen tar transporttiden för Vänersjöfarten 
ungefär fyra gånger så lång tid som frakt med 
lastbil eller järnväg, vilket utgör en utmaning. 
Typen av gods i kombination med snabbare 
hantering i hamn och en större frekvens av 
sjötransporter kan utgöra en del av lösningen. 
Fartygen vill gärna invänta full last vilket lätt 
ökar hamntiderna samtidigt som leverans-
frekvenser på 1-2 avgångar per vecka 
uppfattas som sällan av varuägare som har 
kontinuerliga godsleveranser. 

Tillförlitlighetsproblem: Ett vanligt argument 
mot närsjöfart är bristande tillförlitlighet för 
punktlighet inom den transoceana sjöfarten. 
Långväga transporter som av olika anledningar 
inte klarar att hålla tidtabellen ger 
följdproblem i logistikkedjan, vilket påverkar 
kundupplevelsen. Kunder efterfrågar ofta 
stabila och tillförlitliga logistiklösningar för att 
överväga flytt av stora varuflöden från lastbil 
eller järnväg till sjöfart.  

Framkomligheten: I växande städer kan 
framkomligheten till hamnar i centrala lägen 
försämras av trängsel i trafiksystemen, vilket 
kan bli en begränsning. För Karlstads del kan 
dagens hamn och logistiknod i Yttre hamn på 
sikt komma att upplevas som svårt att nå.  

Jämna varuflöden: Balans mellan in- och 
uttransporter är en utmaning inom sjöfarten 
till och från Karlstad. Varuägarnas fokus på 
egna transportbehov behöver samordnas mot 
transportörernas behov av balans mellan 
import och export, vilket utgör en intressant 
utmaning i dagsläget.  

Kortsjöterminal Göteborgs hamn: 
Infrastruktursatsningar för en kortsjöterminal 
för omlastning mellan insjöfart och 
internationell sjöfart skulle gynna 
vänersjöfarten och är mycket önskvärt. I 
dagsläget är bristen på omlastningsmöjligheter 
från båt till båt i Göteborg en utmaning om 
sjöfarten ska ha förutsättningar att öka.  

Broöppningar: Den nya Hisingsbron i Göteborg 
är en av tre broar längs Göta älv som kräver 
broöppningar för vänersjöfarten. Eventuella 
fördröjningar i Göteborg är en utmaning som 
kan leda till ökade kostnader för sjöfarten på 
de inre vattenvägarna från Vänern.   

Omlastning: I jämförelse med 
lastbilstransporter som kan leverera från dörr-
till-dörr kräver sjötransporten oftast en 
mellanomlastning från båt till lastbil eller tåg, 
vilket utgör en utmaning konkurrensmässigt.   

Stadstillväxt: Hamnarna som ofta legat i 
städernas utkant har ofta kommit att alltmer 
växa in i städernas centrala delar vilket lett till 
ökade konflikter med bl.a boende. Samtidigt 
ökar efterfrågan på bostäder centralt och i 
vattennära lägen. I ÖP12 pekas 
Wermlandskajen och Tormestad ut som 
föremål för stadsutveckling. Utmaningen ligger 
i att hitta en lösning som gynnar både hamnen, 
logistiken och staden.   
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JÄMFÖRELSE ANDRA HAMNSTÄDER I SVERIGE 
I Sverige finns flera exempel på kommuner 
som gör stora investeringar i sina hamnar för 
att kunna uppfylla nya miljökrav, öka 
kapaciteten, ta emot större båtar och volymer 
eller möjliggöra större kommunala 
stadsutvecklingsprojekt. Många kommuner vill 
även utveckla sina vattennära lägen med bl.a 
bostäder vilket inneburit att hamnar behövt 
omlokaliseras för att skapa utrymme för 
stadsutveckling. Vanligt är också att 
infrastrukturen till och från hamnen blir ett allt 
större problem i centrala lägen, samtidigt som 
intilliggande bebyggelse medför 
bullerrestriktioner och mer persontrafik som 
lätt skapar begränsningar för framkomligheten 
för godståg och tung trafik till hamnområdet. I 
många städer har det inneburit att man valt att 
omlokalisera hamnverksamheten både för att 
öka kapaciteten men också för att minimera 
störningar mot omgivningen.  

Varbergs kommun är inne i en genomförande-
fas där man förflyttar hamnverksamheten 
något för att knyta samman staden med 
vattnet. Det hela är en del i ett stort 
stadsutvecklingsprojekt, Västerport, där man 
ska bygga en ny stadsdel med ca 2500 nya 
bostäder, hotell, strandpromenad mm intill 
havet i vid den gamla industrihamnen. Hamnen 
har tillsammans med stationen och befintlig 
infrastruktur utgjort en mur mot havet. 
Projektet är indelat i tre delprojekt, 
Varbergstunneln (bygge av järnvägstunnel 
under staden), Västerport (stadsutveckling) 
samt flytt av hamnen. Flytten av hamnen ska 

pågå under perioden 2019-2022 och beräknas 
kosta ca 400 miljoner. En del av projektet är att 
göra den nya hamnen mer klimatsmart. 
Varbergs hamn är Sveriges ledande 
exporthamn för sågade trävaror och tredje 
största hamn inom pappersmassa. Sverige i sin 
tur är världens tredje största exportör av 
trävaror efter Ryssland och Kanada. En negativ 
konsekvens av kommunens planer att 
omlokalisera hamnverksamheten är att man 
tappar Stena Lines Grenålinje som i stället 
kommer utgå från Halmstad fr o m 2020.  

En annan kommun som satsar på att bygga en 
ny hamn till förmån för vattennära bostäder är 
Trelleborg. Genom att flytta hamnen skapas 
möjligheter för att bygga 4000 - 6000 
bostäder, men också att bygga Östersjöns 
klimatsmartaste och Europas bästa RoRo-
hamn. Hamnen arbetar med intermodal trafik, 
dvs binder ihop tre transportslag: sjö, väg och 
järnväg. RoRo (Roll on Roll off) är en 
klimatsmart lösning där tex en trailer som 
kommer på väg kan lyftas ombord på en färja i 
Trelleborg och därefter sättas på ett tåg mot 
Italien. Flytten kommer dessutom innebära en 
ökad säkerhet vid manövrering av fartygen 
inom hamnområdet och en ny östlig infart till 
hamnen vilket möjliggör att på sikt förbättra 
logistiken samtidigt som hamnen har möjlighet 
att växa och utvecklas bättre i framtiden. 
Flytten ingår i stadsutvecklingsprojektet 
Kuststad 2025 vilket är en vision att flytta 
industriverksamhet för att knyta samman 

Varbergs stadsutvecklingsprojekt Västerport där ca 
2500 bostäder ska byggas i vattennära läge i gamla 
hamnen. 

Trelleborgs framtida hamn föreslås ligga sydost 
istället för sydväst som idag med en ny östlig infart. 
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Trelleborg med havet. Genom att fylla ut mark 
i havet och flytta hamnen mot sydost kan 
bostäder byggas där den nuvarande hamnen 
ligger. Trelleborgs hamn räknar med en 
investeringskostnad om ca 1,4 miljarder för 
projektet.  

Norrköping har ett av Sveriges starkaste 
logistiklägen tack vare sin närhet till stora 
produktions- och konsumtionsområden, men 
också ett strategiskt läge i den växande 
östersjöregionen. Norrköpings hamn står inför 
en utveckling där man valt att flytta och samla 
hamnverksamheten till förmån för bostäder 
och stadsutveckling. Vid den så kallade 
Pampushamnen förlängs och flyttas kajen 
längre ut genom muddring, vilket kommer 
innebära en fördubbling av kajytan och en 
framtida möjlighet att kunna ta emot fler 
fartyg. Projektet innebär inte bara mer yta för 
bostäder utan innebär också att flaskhalsar kan 
byggas bort i de centrala delarna av staden 
genom att korta transportavstånden, vilket 
samtidigt minskar den tunga trafiken. 
Hamnutvecklingen innebär 640 meter ny kaj 
och ett 100 000 kvm stort hamnplan som 
beräknas stå klart 2023. Samtidigt förslås den 
Inre hamnen omvandlas för omkring 2 000 nya 
bostäder.   

Pampushamnen i Norrköping där kajen förlängs i vattnet.  

 

Sundsvalls hamn är en skogsindustrihamn. I 
centrala Sundsvall låg tidigare en 
kombiterminal som nu ska flyttas till 
Tunadalshamnen där också en containerhamn 
ska anläggas för att kunna få bättre koppling 
mellan transportslagen väg, järnväg och 
sjöfart. Med en kombiterminal i anslutning till 

hamnen kan mer gods flyttas över från väg till 
järnväg och sjöfart. På det sättet kan man 
möta det ökade godstransportbehovet på ett 
miljömässigt hållbart och effektivt sätt. Det 
gamla hamnområdet i centrum omvandlas 
istället till utveckling av ett nytt resecentrum. 
Logistikparken har byggstart 2020 och 
beräknas stå färdig 2023.  

 

Bildkälla: Sundsvalls Logistikpark 

Vänersborgs hamn är en del av bolaget 
Vänerhamn AB och har tidigare haft planer på 
att flytta sin hamnverksamhet till Vargön. 
Vargön ligger närmare slussarna i Trollhättan 
och det gamla industri- och hamnområdet 
köptes upp 2010 av Vänersborgs kommun. 
Sedan dess har kommunen investerat i vägar, 
spillvatten mm för att bereda för en hamnflytt. 
2014 togs ett inriktningsbeslut om att planera 
för en hamn på Vargön, men osäkerheten inför 
vänersjöfartens framtid, föroreningar i 
sjöbotten vid Vargön mm ledde till att 
projektet stannade av. Man uppskattade att en 
hamnflytt från Vänersborgs hamn till Vargön 
skulle kosta mellan 300-500 miljoner. 

Nuvarande hamn i Vänersborg (Bildkälla Vänerhamn) 
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Andra hamn- och 
logistikinvesteringar 
Lidköpings hamn ingår i bolaget Vänerhamn 
och är inne i ett omvandlingsprojekt där man 
gör omfattande investeringar för att samla 
hamnverksamheten på en och samma sida av 
vattenlinjen. Den tidigare västra hamnen har 
bedömts vara i så dåligt skick att den ej är 
brukbar och istället tillskapas en ny hamnyta 
på den östra sidan genom muddra 
hamnbassängen för att få bättre djup och 
förbereda den nya hamnen för nya större 
båtar. På detta sätt samlar man 
hamnfunktionerna på samma sida vilket blir 
bättre ur logistisk synvinkel. Dessutom ingår 
Västra hamnen i kommunens planer för 
stadsomvandling. Beslut om hamnprojektet 
togs 2020 och väntas påbörjas 2021. 

Bildkälla: Vänerhamn 

Västerås hamn ingår i Mälarprojektet som är 
ett av Sveriges största sjöfartsprojekt, där även 
hamnen i Köping ingår. Slussarna i Södertälje 
kanal byggs om och breddas för att större 
fartyg ska kunna tas in samtidigt som 

hamnarna i Västerås och Köping muddras och 
byggs ut. Projektet finansieras delvis från 
Trafikverkets nationella transportplan. 
Kostnaderna för kanal- och slussbygget 
beräknas kosta totalt ca 2,7 miljarder. 
Projektet beräknas som helhet stå klart 2023. 
Utöver det nationella projektet gör 
kommunerna Västerås och Köping tillsammans 
med Mälarhamnar egna investeringar om ca 1 
miljard kr i hamnbassänger, förstärkta kajer, 
nya magasin, dagvatten mm för att kunna ta 
emot större fartyg. 

En ny inlandfartygspendel med containerlast har startats 
upp på Mälaren och Västerås hamn (Bildkälla 
Mälarhamnar) 

Hamnen i Gävle har cirka 1000 anlöp per år 
och har en stor utskeppning av trä- och 
stålprodukter samt tar emot råvaror som körs 
vidare till Mellansverige för produktion. Gävle 
hamn har under tid gjort stora investeringar 
för att kunna ta emot större fartyg och därmed 
öka kapaciteten och minska 
bränsleförbrukningen per transporterat ton. 
Gävle kommun planerar en rad stora 
investeringar inom infrastrukturen fram till 
2040, bland annat nytt hamnspår för järnväg, 
flytt av bangården och godsbangården, ny 
sträckning av ostkustbanan mm. 
Investeringarna beräknas till över 20 miljarder 
kronor och ska finansieras av staten, region 
Gävleborg samt Gävle kommun. Delprojektet 
som innefattar nya spår i hamnen är 
budgeterat på 330 miljoner kronor.  
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Gävle har bränsleledningar som går mellan kaj och 
cisterner vid sin oljelagring, vilket gör att oljedepån inte 
behöver ligga i direkt anslutning till kaj (bildkälla Gävle 
hamn) 

Ystads hamn, med ca 3500 anlöp per år, spelar 
en viktig roll i handeln och persontrafiken med 
Central- och östeuropa. En omfattande 
utveckling planeras av hamnverksamheten 
med muddring och byggnation av nya kajer 
som klarar fartyg med uppemot 275 meters 
längd. Nästan 850 000 kubikmeter ska 
muddras och delar av hamnen behöver flyttas. 
Investeringarna är del i ett större projekt 
mellan Ystad och Polen som delfinansieras av 
EU, som går in med ca 260 miljoner i Ystads 
hamn. Hela projektet Swinoujscie-Ystad länken 
beräknas landa på ca 132 miljoner euro.   

Halmstads hamn projekteras för ombyggnad 
och utveckling av väg- och 
järnvägsinfrastrukturen till och från hamnen. 
Tanken är att utveckla järnvägsinfrastrukturen 
så att hela tåg ska kunna ankomma och lämna 
hamnen utan att behöva byta lok, dvs 
elektrifiering ända in till hamnen. 
Spårinvesteringarna förväntas kosta över 600 
miljoner. I hamnen tillkommer även ytor för 

logistik- och lagerhantering genom att fylla ut 
och utvidga hamnen. I anslutning till hamnen 
har Biltema ett stort huvudlager och samband 
med att Varberg bygger om sin hamn har 
Stena lines färjetrafik flyttat till Halmstad. 
Kommunen är även i ett stadie där man bygger 
om sitt resecentrum.  

Bildkälla: Hallands hamnar 

 

Stockholms stad planerar en nedläggning av 
stadens oljehamnar på Loudden, som hanterar 
omkring 400 000 ton bränslen per år, och 
Bergs oljehamn, som hanterar runt 1 000 000 
ton bränsle per år. Hamnen i Loudden planeras 
ge plats för 4000 bostäder och 2000 
arbetsplatser, handel, skola mm. 
Oljeverksamheten i området har avslutats och 
rivning samt sanering har inletts. 
Containerterminalen har flyttats till en ny 
hamn i Norvik medan andra delar förläggs på 
andra områden. Den första bebyggelsen 
beräknas påbörjas 2025 och hela området ska 
stå klart ca 2035.  
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ALTERNATIVA MÖJLIGHETER FÖR UTVECKLING AV 
KARLSTADS HAMN 
Förutsättningar 
För att förutse Karlstads hamns framtid och 
planera för att kunna hantera en fördubbling 
av sjögodsvolymerna, krävs att det möjliggörs 
en samlad regional logistiknod för sjöfart, tåg 
och vägtrafik. För att en sådan nod ska kunna 
fungera krävs en funktionell och långsiktigt 
hållbar logistik för både sjöfarten och dess 
godshantering som för anslutande transporter 
med tåg och lastbil.  

För att reda i problemen och möjligheterna har 
det funnit behov av att pröva ett antal olika 
alternativa utvecklingsmöjligheter översiktligt 
inom ramen för detta PM.  

Nedanstående avsnitt beskriver ett brett 
spektrum av olika lösningar – allt från flytt av 
hamnen till andra kommuner, idéer på lägen 
samt flytt eller utveckling av hamnen inom 
Karlstads tätort. Syftet är att möjliggöra 
utvecklad hamnverksamhet och en funktionell 
regional godslogistiknod som även rymmer 
sjöfart.  

Syftet har varit att utvärdera alla tänkbara 
alternativ samtidigt, för att därefter kunna 
göra ett klokt urval av lösningar som kan bli 
aktuella inför framtiden och som behöver 
utredas vidare.  

 

Befintlig hamnverksamhet i Karlstad hamn finns idag inom de gula områdena på kartan.   
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Kommunens inriktning inom ramen för 
översiktsplanearbetet är att  

– i första hand möjliggöra en samlad 
logistiknod för sjöfart, järnväg och vägtrafik i 
Karlstad hamn för att stärka samtliga 
trafikslag.  

– möjliggöra för en fördubblad sjöfart i 
Karlstads hamn samt pröva möjligheterna 
att utveckla containerhanteringen i Karlstad 

– planera för en ny överslämningsbangård i 
närområdet kring Välsviken för att 
möjliggöra smidiga och snabba anslutningar 
för tåg till och från Karlstads hamn.  

– föreslå en ny tåganslutning till och från 
hamnen som inte innebär tidsbegränsningar 
eller andra restriktioner, och som inte 
innebär negativa konsekvenser på 
stadsutveckling och den regionala 
vägtrafiken.  

– välja bort ointressanta utredningsalternativ 
för att kunna lägga fokus på fortsatt 
utredning av genomförbara och långsiktigt 
hållbara alternativ 

14 alternativ 
Totalt har 14 utvecklingsalternativ som på ett 
eller annat sätt skulle kunna möjliggöra 
hamnverksamhet studerats. Vid urvalet av 
alternativa hamnlägen har möjligheterna till 
sjöfart utgjort det enda fasta kriteriet.  

Av de 14 omfattar 5 alternativ en längre 
hamnflytt av Karlstads hamn till Älvenäs, 
Grums, Skoghall, Skattkärr eller Kristinehamn. 
Två alternativ omfattar befintligt läge på 
Vänerpiren, Wermlandskajen och Oljehamnen, 
medan 5 alternativ omfattar flytt inom östra 
delen av Karlstad tätort  

De 14 olika utvecklingslägena inrymmer både 
realistiska och orealistiska potentiella 
lokaliseringar för en ny regional 
godslogistiknod med sjöfart. Flera alternativ 
bedöms som orealistiska för fortsatt utredning, 
men redovisas ändå för att ge en samlad bild.  

Alternativen har delats in i flytt utanför 
Karlstad tätort – både inom och utanför 
kommungränsen, samt utveckling eller flytt 
inom Karlstad tätort och beskrivs i den 
turordningen. 

Kombinationer kan finnas mellan lokaliseringar 
i och utanför Karlstad tätort. Detta har dock 
inte utretts vidare i detta skede.  

Utöver de logistiska för- och nackdelarna med 
alternativen har även möjligheterna till andra 
samhällsvinster som större stadsutveckling 
bedömts. Det skulle dock enbart vara möjligt i 
de fall oljehamnen flyttas bort från Lamberget 
samt där järnvägsspår med farligt gods över 
bl.a Tormestad kan tas bort.   

3 

4 

5 

1 

7-14 

2 
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Flytt av Karlstads hamn utanför 
Karlstad 
Samlokalisering av hamnar i norra Vänern, och 
flytt av Karlstad hamn till en grannkommun, 
har diskuterats i omgångar. I princip finns tre 
möjliga alternativ – en ny hamn i Skoghall eller 
Grums eller en samlokalisering i Kristinehamn. 
Inom Karlstads kommun finns två alternativa 
potentiella hamnlägen utanför Karlstads tätort 
i Älvenäs och Skattkärr. Alternativens primära 
för- och nackdelar beskrivs kort nedan. 
Samtliga lägen har vissa fördelar men innebär 
samtidigt stora utmaningar.  

En sammanslagning har diskuterats av 
hamnarna i Karlstad och Kristinehamn. Frågan 
utreddes för ett antal år sedan, och lutade då 
åt en flytt av Karlstads hamn till Kristinehamn. 
Fördelar med en samlokalisering är att det 
endast krävs investeringar i ett hamnläge med 
infrastruktur i norra Vänern. Under 
Trafikverkets arbete med ÅVS Gods i Värmland 
och i samtal med Vänerhamn har det dock 
framkommit att hamnarna har olika 
kundkretsar som till stor del är geografiskt 
bundna. Om Kristinehamn idag hanterar 
mycket gods öster- och norrifrån Dalarna och 
Örebro, så hanterar Karlstad mer gods från 
västra och norra Värmland. Bedömningen är 
att det inte är självklart att kunderna från 
respektive hamn följer med en flytt. Slutsatsen 
är därför att båda hamnarna behövs och att en 
samlokalisering i förlängningen skulle kunna 
bidra till minskad sjöfart. 

Helt nya lokaliseringar har diskuterats både i 
Skoghall och Grums, som utgör två regionala 
noder med stora godsflöden och potentiella 
hamnlägen. En flytt av Karlstads hamn till 
Skoghall har motiverats av närheten till 
Skoghalls bruk som har betydande in- och 
utflöden av gods på väg och järnväg. Akzo 
Nobels gamla industriområde som är förorenat 
efter lång tid av kemikaliehantering står idag 
oanvänt och skulle kunna utgöra en lämplig 
plats. Området har en liten kaj med närhet till 
Skoghalls bangård, men ligger samtidigt långt 
ifrån de stora godsstråken Värmlandsbanan, 

E18, E45 vilket gör det till ett svårt regionalt 
logistikläge. Transporter till och från området 
innebär även en ökad belastning på Skoghalls-
banan som redan idag omfattas av tids- och 
hastighetsrestriktioner pga bullerproblem. En 
hamnflytt till Skoghall kräver ett nytt Triangel-
spår samt upprustning av Skoghallsbanan.  

En ny regional hamn i Grums framkom som 
alternativ idé till en logistiknod i Älvenäs. 
Hamnen på BillerudKorsnäs område bedöms 

Nuvarande yta för Vänerhamn i Kristinehamn 
motsvarar en yta om ca 140 000 m² 

Kristinehamn. Illustration från utredning om 
hamnens framtid (JKAB arkitekter, 2016) I bilden 
syns även ett nytt containerlager samt ny 
tomdepå för containers.  

Idé på yta för hamn på Skoghall på Akzo Nobels 
fd område. Ytan motsvarar ca 200 000 m²  
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dock inte möjlig att expandera pga platsbrist. 
Ett alternativt läge väcktes då som idé i vikens 
östra delstrax nedanför CLT-fabriken. Området 
har dock tidigare konstaterats rymma kultur-
historiska värden i form av fornlämningar, 
vilket kan göra det svårt att komma åt marken 
för en omfattande hamn- och logistikverksam-
het. Närheten är dock god till Grums bangård. 

Älvenäs djuphamn har nyligen tagits i drift av 
en privat fastighetsägare som avser utveckla 
hamnverksamheten i området. Intilliggande 
områden är privatägda och rymmer fd 
oljecistern, industrihotell samt företagsmark. 
Fördelarna med området är närheten till E18, 
Norge-Vänerbanan samt möjligheterna till 
samordning med farleden mot Gruvön. 
Området ligger långt från bostäder vilket skulle 
öppna för störande hamnverksamheter som 
olje- eller bulkhantering. Stickspåret för 
järnvägen som i dagsläget inte är i bruk går 
från vattnet upp till fd Älvsbyhus i Vålberg där 
spåret kan kopplas samman med Norge-
Vänerbanan mot Göteborg och Kil. Den största 
nackdelen med området är svårigheten att 
hitta mark för en etablering av även Karlstad 
hamn. Marken är privatägd och nyttjas idag för 
annan verksamhet. I Trafikverkets gods-ÅVS 
Gods har läget bedömts ligga för långt ifrån 
Värmlandsbanan och kunder i norra Värmland 
samt Norge för att vara intressant för en 
samlad större logistikterminal.   

Skattkärr djuphamn hanterade förr spannmål 
och gods kopplat till dess dåvarande ägare 
Lantmännen. Hamnen nyttjas inte, men 
områdets silos används för förvaring av 
spannmål. Fördelarna är närheten till E18 och 
Värmlands-banan. Tillgängligheten till området 
är dock dålig, och för att få plats med en 
logistiknod skulle dagens verksamhet behöva 
flytta. Läget bedöms inte som lämpligt pga 
närheten till bostäder.  

Inget av ovanstående alternativ bedöms som 
genomförbara för en ny samlad logistiknod 
samt ersättning för Karlstads hamn och har 
därför inom ramen för översiktsplanen inte 
utretts vidare.   Skattkärrs djuphamn. Det markerade området 

mäter ca 500 000 m².  

Älvenäs. Markerad yta motsvarar ca 
500 000 m² 

Idé på yta i Grums nedför befintlig CLT-fabrik. Ytan 
motsvarar ca 400 000 m² 
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Flytt av hamn inom Karlstad 
tätort 
Dagens logistiknod i hamnen ställs inför ett 
antal problem i takt med att Karlstad stad 
utvecklas och utifrån målsättningarna att utöka 
andelen sjögods och samtidigt skapa en hållbar 
och effektiv godslogistiknod i regionen. Dagens 
utmaningar beskrivs under Noll-alternativet 
som utgör ett jämförelsealternativ till både 
utveckling i befintligt läge och de fem 
alternativa lägena i östra delen av Karlstad.   

Alternativ Noll. Karlstad hamn som idag 
Nollalternativet innebär att hamnen ligger kvar 
i befintligt läge utan större förändringar. Med 
insatser i snabbare varuflöden och tätare 
transporter bedöms dagens hamnytor räcka 
även för expansion och en fördubbling av 
hamnverksamheten.  

Järnvägsanslutningen kan i första skedet innan 
en ny överlämningsbangård finns på plats ske 
över Karlstad C och befintliga spår över 
Herrhagen, Tormestad och Herrhagsbangården 
(alt a).  

När godshanteringen flyttas från Karlstad C för 
att ge plats för stadsutveckling kring 
resecentrum och en ny överlämningsbangård 
och tågbildningsplats som klarar hantering av 
fullängdståg á 750 meter i Välsviken finns på 
plats, ansluts denna till befintliga spår på norra 
Örsholmen via en ny bro över Kaplansälven. 
Det innebär att järnvägsanslutningen från 
Välsviken till hamnen sker i form av en S-kurva 
över Tormestad via en ny bro och befintliga 
spår över Örsholmen, Lamberget, Tormestad 
och Herrhagsbangården (alt b).  

Alternativ Noll/b ger en lång och kostsam väg 
för tågoperatörerna med flera plankorsningar 
som kräver dubbelbemanning och en stor risk 
för återkommande konflikter mellan vägtrafik 
och tåg både på Örsholmen och Lamberget. 
Som en följd av att Herrhagsbangården inte 
kan hantera 750 meter långa tåg krävs även 
fortsättningsvis att tågen delas upp, vilket 
medför en hög täthet på trafik på spåren 
mellan Värmlandsbanan och hamnen. Det 

innebär också att alla tåg till och från hamnen 
korsar Hammaröleden i två snitt, vilket i sig 
innebär stora störningar på det lokal och 
regionala vägtrafiken.   

Alternativ Noll/a omöjliggör ett färdigställande 
av Karlstad C enligt planerna i Tåg-i-tid samt 
innebär att Karlstad fortfarande saknar en 
överlämningsbangård och tågbildningsplats 
som klarar av att hantera fullängdståg á 750 
meter.  

Både alt Noll/a och Noll/b omöjliggör en 
funktionell tåglogistik, eftersom 
begränsningarna på Herrhagsbangården 
kvarstår (se mer sid 18). Det innebär också 
hinder för genomförandet av en ny Östra 
förbindelse, eftersom de alternativa 
sträckningarna ”krockar” med infarterna både 
söder om Herrhagen och i vägområdet norr 
om Örsholmen.  

Omkostnader för att utveckla hamnen i 
befintligt läge enligt nollalternativ/a beräknas 
ligga omkring 200 miljoner kr, inklusive 
underhållsmuddring, fasta och rörliga 
investeringar som kajer, byggnader, kranar 
mm.  

Fördelarna med alternativet är att kommunen 
äger marken och att magasin, lagringsytor 
utomhus, industrispår samt kajer redan finns 
tillgängliga. Dock finns ett kommande behov av 
underhållsinvesteringar. Dagens magasin och 
lagringsytor är ålderstigna och ytmässigt 
ineffektiva, vilket minskar konkurrenskraften 
jämfört med t.ex automatlager som klarar 
betydligt större volymer på samma yta. Även 
kranar och annan utrustning är ålderstigna.  

Nollalternativets nackdelar är att det inte löser 
dagens problematik med begränsningar i 
infrastrukturen till och från området. För korta 
industrispår omöjliggör fullängdståg i 
hamnområdet och orsakar fler tågrörelser, 
samtidigt som många plankorsningar ger 
störningar på såväl lokal som regional vägtrafik 
och framkomligheten för tåg. En ny 
överlämningsbangård i Välsviken medför också 
i detta alternativ en ineffektiv godshantering 
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med tåg vilket i stället riskerar öka transporter 
med lastbil.  

Även om ytan bedöms kunna effektiviseras och 
räcka till för hamnen kan ytmässiga 
expansionsbehov uppstå i framtiden vilket inte 
är möjligt att tillgodose på befintliga ytor på 
Vänerpiren eller Wermlandskajen. En ny 

samlad regional godslogistiknod som är öppen 
även för olika aktörer i detta läge är därför 
svårt att uppfylla. Begränsningarna och 
bullerproblematiken kring Herrhagsbangården 
kvarstår.  

Alternativet ger inga möjligheter till 
stadsutveckling kring Tormestad, Lamberget, 
Wermlandskajen, Kalvholmen, Gerholmen eller 
Örsholmen.    

Nollalternativ – befintlig lösning. Hamnen kvar i befintligt läge med hamn-verksamheten kvar på Kalvholmen.
     Illustration: Afry 
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Alternativ Utveckling i befintligt läge 
Att behålla hamnen och utveckla den i 
befintligt läge bygger främst på en 
effektiviserad godshanteirng inom 
hamnområdet, samt nya spåranslutningar från 
en ny överlämningsbangård och 
tågbildningsplats vid Välsviken. Det skulle öka 
funktionaliteten för logistiken till och från 
Vänerpiren och Oljehamnen eftersom 
tidsbegränsningarna vid Herrhagsbangården 
uteblir och det också blir möjligt att, 
åtminstone på överlämningsbangården, 
hantera fullängdståg á 750 meter.  

För att ansluta Vänerpiren till Välsviken krävs 
en ny förbindelse över Hedenområdet samt ett 
nytt spår över motorbanan och en ny 
järnvägsbro över Lambergskanalen. 
Spårsträckningen skulle innebära en betydligt 
kortare anslutning från Välsviken än i S-kurvan 
i Nollalterantivet, vilket gynnar 
tågtransporterna och minskar konflikterna 
med vägnätet i Herrhagen, Lamberget och 
Örsholmen.  

En ny bro över Lambergskanalen behöver vara 
öppningsbar för att fartyg fortsatt ska kunna nå 
Lambergskajen. Om Valmets gods som kräver 
tunglyftskran kan transporteras och lastas i 
annat läge i närområdet, räcker det med en 
fast bro som är betydligt billigare och mer 
driftsäker. Omlastning på annat ställe än 
Lambergskajen kräver dock speciellt anpassade 
broar, kajer och en tunglyftskran som klarar 
maxbelastningen från de Yankeecylindrar som 
ska exporteras med sjöfart. En öppningsbar 
järnvägsbro skulle möjliggöra att fartygen 
fortsatt kan ta sig fram till Lambergskajen, men 
utgör en dyr och samtidigt driftsosäker lösning.  

För att kunna hantera kortare tågset inne på 
Vänerpiren behövs även en växlingsbangård 
någonstans mellan hamnen och 
överlämningsbangården i Välsviken, där 
vagnset kan delas, sättas samman och 
rangeras.  

Med en ny överlämningsbangård på plats i 
närområdet kring Välsviken samt nya 
spåranslutningar över Kalvholmen till 

Utveckling i befintligt läge. Att fortsätta utveckla hamnverksamheten på Wermlandskajen, Vänerpiren och i oljehamnen på 
Kalvholmen skulle gynnas av en ny järnvägsförbindelse österut via broar och spår till en ny överlämningsbangård i 
närområdet kring Välsviken.     Illustration: Afry 
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Vänerpiren skapas möjligheter till 
stadsutveckling i Tormestad och norra delen av 
Lamberget. Områdena kring Vänerpiren, delar 
av Wermlandskajen, Örsholmen, Kalvholmen 
och Gerholmen kvarstår dock som idag. 
Oljehamnen är möjlig att nyttja för utökad 
oljehantering.  

Fördelarna med detta alternativ bedöms i 
första hand vara att det finns en färdig 
infrastruktur med kajer, hamnytor och 
lagerbyggnader som ej behöver tillskapas. Med 
nya spår över Örsholmen, Kalvholmen och 
Lambergskanalen kan godsanslutningarna med 
tåg effektiviseras samtidigt som 
Herrhagsbangården kan tas bort och skapa 
utrymme för stadsutveckling.  

De största nackdelarna är investeringskostna-
den och driftsosäkerheten för en öppningsbar 
järnvägsbro samt fortsatt damm- och 
bullerproblematik från Wermlandskajen mot 
omkringliggande bostäder. Utan öppningsbar 
bro måste verksamheten på Lambergskajen 
flyttas vilket också innebär en osäkerhet. 
Alternativet omöjliggör också större 
stadsutveckling mot Vänern.  
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Alternativ Flytt Kalvholmen  
Detta alternativ innebär att all 
hamnverksamhet placeras på Kalvholmen kring 
oljehamnen. Motorbanan, norr om 
oljehamnen, flyttas och tas i bruk för hamn- 
och logistikverksamhet. I tidigare utredningar 
för Kalvholmen har det konstaterats att 
marken söder om oljehamnen behöver röjas 
och stärkas upp då den inte är tillräckligt 
anpassad för tyngre verksamhet.  

Detta skulle i första hand innebära vinster för 
tåg- och väglogistiken till och från Vänerhamns 
verksamhet. Sjöfarten får en något kortare 
insegling, och verksamheten kan samordnas 
med Lambergskajen. Valmet skulle då få såväl 
järnvägstransporter som sjöfarten närmare till 
hands. Området består redan idag delvis av 
hamnverksamhet och upplag och farled finns 
till området. Östra sidan av Kalvholmen utgör 
dock privatägd mark, med ett flertal 
verksamheter.  

Det utmätta området är så pass stort (ca 100 
ha) att den skulle kunna inrymma en logistik- 
och kombiterminal med kringverksamheter, 
vilket diskuterats under arbetet med 
Trafikverkets ÅVS Gods i Värmland.  

Läget rymmer samtidigt stora problem med 
säkerhetsrestriktioner kring oljehamnen som 
pga brandrisk inte tillåter lagring av brännbart 
material i närområdet kring bränsledepån. 
Detta utgör eventuellt en utslagsgivande fråga 
som innebär att samlokalisering inte är möjlig. 
Motorstadion behöver flyttas och marken, 
kajer mm behöver stärkas upp och 
kompletteras med nya magasin.  

Alternativet bedöms som kostsamt eftersom 
det kräver en flytt av hamnverksamheter på 
Vänerpiren och -Wermlandskajen. Vinsten vad 
gäller stadsutveckling uteblir dock eftersom 
restriktionerna kring oljehamnen kvarstår. Av 
den anledningen bedöms läget inte intressant 
för vidare utredning.  

 

 

När en överlämningsbangård finns på plats i 
närområdet kring Välsviken skapas möjligheter 
till stadsutveckling i Tormestad och norra delen 
av Lamberget. Vänerpiren, delar av 
Wermlandskajen, Örsholmen och Gerholmen 
kvarstår dock som idag.  

 

  

Kalvholmen. Arean mäter nästan 1 000 000 m² och skulle 
även kunna innehålla en kombiterminal med 
omlastningsytor och lagringsplats. Oljehamnen 
fortfarande kvar på nuvarande plats.  
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Alternativ flytt Gerholmen 
I ÖP 2012 reserverades sydöstra delen av 
Kalvholmen för en ny bulkhamn i stället för 
den som idag ligger på Wermlandskajen. Detta 
grundades i en lokaliseringsutredning från 
2005 för bulkhanteringen där Kalvholmen 
sydost pekades ut som bäst lämpad för ny 
bulkhamn i Vänerhamns regi.  

Resterande del av hamnen (styckegodskajen, 
vänerterminalen osv) planerades dock ligga 
kvar på Vänerpiren som idag.  

De yttre delarna av Kalvholmen, utanför 
oljehamnen är idag obebyggda och består till 
stor del av slybeväxna utfylllnadsområden. 
Gerholmen är en liten klippa längst ut mot 
vattnet på sydvästra Kalvholmen.  

Fördelarna med området är att läget idag i 
stort sett är outnyttjat av andra verksamheter. 
Det har också bedömts utgöra en bättre plats 
för dammande bulkhantering än 
Wermlandskajen som ligger nära bostäder på 
såväl Herrhagen som Varvet.  

Att som det föreslogs i ÖP2012 dela på 
hamnverksamheten utgör dock en ineffektiv 
och kostsam lösning eftersom det innebär att 
hamnverksamheten splittas på två lägen, som 
kräver dubbel uppsättning av både personal 
och utrustning som truckar, kranar och 
maskiner för att kunna fungera.  

Området ligger nära Tynäs udde på hammarö 
kommun med en stor andel bostäder som 
vänder sig mot Gerholmen, vilket kan riskera 
att störas av buller och damning.  

I lokaliseringsutredningen från 2005 
konstaterades även att vattenområdet sydost 
om Kalvholmen kräver extra mycket muddring 
då området inom 250 meter från land är 
grundare än sex meter.  

Läget utgör i dagsläget ett populärt 
fiskeområde.  

 

Stadsbyggnadsmässigt skapas inga större 
möjligheter till utveckling, eftersom 
oljehamnen ligger kvar i befintligt läge. När en 
överlämningsbangård finns på plats i 
närområdet kring Välsviken skapas möjligheter 
till viss stadsutveckling i Tormestad och norra 
delen av Lamberget. Däremot kvarstår 
Vänerpiren, delar av Wermlandskajen, 
Örsholmen och norra delen av Kalvholmen 
som idag.  

 

  

Gerholmen. Rödmarkerat område ny lokalisering för 
hamnverksamhet enligt ÖP2012, vilket även skulle 
kunna utgöra ett alternativt läge för flytt av hamn-
verksamheten på Wermlandskajen och Vänerpiren.  
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Alternativ flytt Örsholmens 
verksamhetsområde 
Detta alternativ innebär att all Vänerhamns 
verksamhet samlas på Örsholmens industri-
område på en yta motsvarande ca 800 000 m². 
Oljehamnen förläggs antingen i östra delen av 
området eller söder om Heden och ansluts via 
ledning till kajen.  

Detta scenario rymmer även ytor för en 
eventuell logistik- eller kombiterminal för olika 
aktörer.   

Örsholmen är privatägt och används för 
närvarande som industri- och logistikområde 
med en mängd olika typer av verksamheter. 
Flera stora logistikaktörer som DHL, Schenker 
och LBC Frakt och distributionscentraler för 
livsmedel mm återfinns inom området.  

Detta alternativ innebär att samtliga 
verksamheter som inte har koppling till logistik 
behöver flyttas för att kunna rymma en 
regional hamn och logistiknod.  

Fördelarna med detta läge är att det är möjligt 
att samlokalisera transportslagen sjöfart, 
järnväg och väg på ett bra sätt. Närheten är 

god till såväl E18, Rv 63 samt Värmlandsbanan. 
Inseglingen är kortare och genare vilket 
underlättar för sjöfarten, samt för underhåll av 
farleden.  

För Karlstad Energi möjliggör en spårinfart via 
Heden den järnvägsanslutning som 
efterfrågats samtidigt som närheten till kaj 
förbättrar möjligheterna att ta in gods via båt. 
Möjligheterna är också goda att få till 
samordningsvinster med befintliga 
logistikaktörer på Örsholmen, vilket skulle 
kunna skapa en grund för en större och mer 
samordnad logistiklösning.   

Genom att oljehamnen flyttas öppnas stora 
möjligheter till stadsutveckling i hela dagens 
hamnområde mot Vänern samt i södra delarna 
av Kalvholmen. Då spåren över Lamberget och 
Tormestad tas bort blir även områdena kring 
Tormestad och norra delen av Lamberget 
möjliga att omvandla för ny stadsbebyggelse, 
vilket skulle bidra till att knyta samman dagens 
bostadsenklav på Lamberget med resten av 
centrum.  

Örsholmens verksamhetsområde. Markerat område (gult) visar en yta om ca 830 000m². Oljehamnen innefattas även i 
detta förslag. 
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Genom att flytta hamnen och befintliga 
verksamheter på Örsholmen öppnas 
möjligheten att hantera dagens 
översvämningshot från Vänern. Sedan 
slussarna kom har översvämningsrisken 
minskat markant, men med ett förändrat 
klimat kan risken öka. En sanering av 
oljehamnen innebär en stor investering som 
behöver hanteras av ett flertal parter men 
skulle på sikt bidra till att risken för 
markinbundna kemikalieutsläpp till Vänern vid 
en översvämning minimeras. En följdeffekt 
skulle även vara att de företag som tvingas 
flytta skulle kunna lokaliseras till mer 
översvämningssäkra lägen, vilket bidrar till en 
långsiktigt mer trygg etablering för många av 
de småföretag som finns i området. 
Översvämmas området från Vänern finns 
risken att vattnet kommer att ligga kvar över 
några veckor, vilket skulle orsaka stora skador 
och ekonomiska förluster för företagen. 

Den stora nackdelen är att kommunen inte 
äger marken och att området rymmer ett 
starkt näringsliv som till vissa delar behöver 
omlokaliseras till annan verksamhetsmark. 
Flytten av hamnen och logistiken innebär en 
dyr investering som kräver såväl muddring, 
markåtgärder, kajanläggningar etc.  

Området förutsätter en nordlig dragning av 
Östra förbindelsen för att inte komma i konflikt 
med genomgående trafik mellan 
Hammaröleden och E18. Tidigare utpekade 
sträckningar längs Blekegatan eller stranden är 
inte genomförbara i detta alternativ.  

Alternativet medger dock stadsutveckling i 
Tormestad och norra delen av Lamberget och 
del av Wermlandskajen. Med en flytt av 
oljehamnen till Heden öppnas även 
möjligheter till stadsutveckling av resterande 
delar av Wermlandskajen, Vänerpiren och de 
södra delarna av Kalvholmen. Flyttas 
reningsverket österut möjliggörs 
stadsutveckling i norra delen av Örsholmen.   
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Alternativ flytt Örsholmen utfyllnad 
Detta alternativ bygger på att viken söder om 
Örsholmen fylls ut för att ge plats för en ny 
hamn som ersätter logistikytorna på 
Wermlandskajen, Vänerpiren och oljekajen. 
Oljehamnens bränsledepå flyttas till södra 
delen av Heden där en ny bränsledepå anläggs 
och ansluts via ledning till den nya hamnkajen.  

Alternativet omfattar en ny spåranslutning från 
en ny överlämningsbangård i anslutning till 
Välsviken via Heden och bro över Kaplansådran 
till södra delen av Örsholmen och ut på 
hamnområdet för att möjliggöra 
direktinlastning från tåg till båt. En slinga för 
rundkörning anläggs över Kalvholmen och 
Örsholmen eller enbart Örsholmen. I direkt 
anslutning nordöst om hamnområdet föreslås 

utrymme för en växlingsbangård för rangering 
och uppställning av vagnar mm.   

Ett helt nytt hamnläge ger möjligheter att 
effektivisera och samordna hamn- och 
tåglogistiken för att uppnå så optimala 
förhållanden för såväl sjöfarten och järnvägen 
som möjligt.  

Fördelar med detta läge är möjligheten att 
samlokalisera transportslagen sjöfart, järnväg 
och väg i en modern logistikterminal. En 
modern och effektiv anläggning från grunden 
kräver mindre plats men klarar lika mycket 
eller mer godsvolymer än befintlig 
logistikhantering i Yttre hamnen.  

Närheten är god till såväl E18, Rv 63 samt 
Värmlandsbanan. Inseglingen är kortare och 
genare vilket underlättar för sjöfarten, samt för 

Örsholmen utfyllnad. Med utbyggnad i vattnet samt en ny lokalisering för bränsledepån söder om Heden är det möjligt att 
tillskapa nya hamnytor utan konflikt med befintliga verksamheter samtidigt som det också möjliggörs ytor för 
stadsutveckling. Med på bilden är även en alternativ sträckning (röd linje) för östra förbindelsen samt en ny slinga för 
järnvägen (röd streckad linje) till och från hamnen via Heden.           Illustration: Afry 
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underhåll av farleden. Bottentopografin gör 
även att behovet av underhållsmuddringar 
bedöms som mycket liten. 

För Karlstad Energi möjliggör en spårinfart via 
Heden den järnvägsanslutning som 
efterfrågats samtidigt som närheten till kaj 
förbättrar möjligheterna att ta in gods via båt. 
Möjligheterna är också goda att få till en god 
samordning med befintliga logistikaktörer på 
Örsholmen.   

Alternativet innebär en god markhushållning 
då störande verksamheter och riskobjekt 
samlas i östra delen av Karlstad. Alternativet 
ger också möjligheter att tillskapa en 
logistikcentral nära många av kommunens 
logistikaktörer på Örsholmen och lamberget.  

Genom att oljehamnen flyttas öppnas stora 
möjligheter till stadsutveckling i hela dagens 
hamnområde mot Vänern samt i södra delarna 
av Kalvholmen. Då spåren över Lamberget och 
Tormestad tas bort blir även områdena kring 
Tormestad och norra delen av Lamberget 
möjliga att omvandla för ny stadsbebyggelse, 
vilket skulle bidra till att knyta samman dagens 
bostadsenklav på Lamberget med resten av 
centrum.  

Genom att flytta hamnen och befintliga 
verksamheter på Örsholmen öppnas 
möjligheter att hantera dagens 
översvämningshot från Vänern. Sedan 
slussarna kom har översvämningsrisken 
minskat markant, men med ett förändrat 
klimat kan risken öka. Oljehamnen innebär en 
risk för utsläpp av markinbundna föroreningar. 
Kemikalier som är inbundna i marken riskerar 
att vid en översvämning tränga upp och följa 
med vattnet ut i Vänern. En sanering av 
oljehamnen innebär en stor investering som 
behöver hanteras av ett flertal parter men 
skulle på sikt bidra till att minimera risken för 
utsläpp från oljehamnens föroreningar.  

En följdeffekt skulle även vara att de företag 
som tvingas flytta skulle kunna lokaliseras till 
mer översvämningssäkra lägen, vilket bidrar till 
en långsiktigt mer trygg etablering för många 

av de småföretag som finns i området. 
Översvämmas området från Vänern finns 
risken att vattnet kommer att ligga kvar över 
flera veckor, vilket skulle orsaka stora skador 
och ekonomiska förluster för såväl små som 
stora företag. Det riskerar också att slå ut såväl 
livsmedels- som drivmedelsförsörjningen för 
delar av Värmland.  

Flytten av hamnen och logistiken innebär en 
dyr investering som kräver såväl muddring, 
markåtgärder, kajanläggningar, spårpaket, 
järnvägsbroar, hamnytor, lagringsytor mm . 

En hamn på Örsholmen förutsätter en nordlig 
dragning av Östra förbindelsen för att inte 
komma i konflikt med genomgående trafik 
mellan Hammaröleden och E18. Tidigare 
utpekade sträckningar längs stranden är inte 
genomförbara i detta alternativ.  

Alternativet medger möjlighet till 
stadsutveckling för motsvarande 8 000 – 
10 000 bostäder i områdena som frigörs, i 
Tormestad, norra delen av Lamberget, 
Wermlandskajen, Vänerpiren och de södra 
delarna av Kalvholmen. Flyttas reningsverket 
österut möjliggörs även stadsutveckling i norra 
delen av Örsholmen.   

Störningarna mot staden och stadens trafik 
förväntas minska eftersom området inte 
innehåller bostäder. Att det är ont om ledig 
kommunal mark i anslutning till hamnläget 
försvårar dock för framtida utveckling. Även 
Natura 2000-reservatet begränsar för framtida 
exploatering österut.  
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Alternativ flytt Heden-Alstersnäset 
Detta alternativ innebär utfyllnad av 
våtmarken öster om Heden för att möjliggöra 
en hamn och logistiknod mellan Vänern och 
Värmlandsbanan. Förslaget innebär att Heden 
får spåranslutning och att hamnverksamheten 
hamnar i direkt anslutning till Värmlandsbanan 
med en rundkörningsmöjlighet för tåg. 
Förslaget innebär även att bränsledepån flyttas 
från oljehamnen till området söder eller öster 
om Heden.  

Fördelarna är möjligheten att ordna en hamn 
på kommunal mark i direkt anslutning till en 
överlämningsbangård i Välsviken och med en 
effektiv anslutning till Värmlandsbanan. Flytten 
möjliggör stadsutveckling i Tormestad, norra 
Lamberget, Wermlandskajen, Vänerpiren, 
södra delarna av Kalvholmen och Gerholmen 
samt i delar av Örsholmen.  

Området har många nackdelar. Bland annat 
krävs omfattande muddring för att kunna 
möjliggöra en hamn eftersom vattendjupet är 
betydligt grundare än på Örsholmen.  

Området kräver även mycket markberedning, 
utfyllnader och innebär mycket stora 
investeringar i både kaj, lagringsbyggnader, 
hårdytor och infrastruktur för att kunna 
fungera som logistiknod och hamn. 
Markförhållandena är dåliga och ingreppet i 
naturmark är stor. Utpekat område på kartan 
innebär ingrepp i Natura 2000-området 
Kaplansholmen. Inklämt mellan Natura 2000-
området i Kaplansälvens utlopp samt 
friluftsområdet Alstersnäset och riskeras även 
friluftsvärdena i området påverkas mycket 
negativt.  

Läget öster om Heden bidrar även till att  
hamnen och logistiknavet tappar kontakten 
med näringslivet på Örsholmen och Lamberget 
som är helt beroende av närheten till logistiken 
kring Karlstads hamn. 

 

 

 

 

 

  

Heden. Gulmarkerat område omfattar utfyllnad för 
alternativt läge för flytt av hamnverksamheten på 
Wermlandskajen och Vänerpiren.  
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Slutsatser alternativstudie 
Totalt har 14 alternativ studerats. 5 alternativ 
omfattar en längre hamnflytt av Karlstads hamn till 
Älvenäs, Grums, Skoghall, Skattkärr eller Kristinehamn. 
Två alternativ omfattar befintligt läge på Vänerpiren, 
Wermlandskajen och Oljehamnen, medan 5 alternativ 
omfattar flytt inom östra delen av Karlstad tätort.   

Alternativ utanför Karlstads tätort 
Inget av alternativen som omfattar flytt till ett 
läge utanför Karlstad tätort bedöms för 
närvarande som intressanta för en ny samlad 
logistiknod med plats för Karlstads hamn. 
Älvenäs, Skattkärr och Grums saknar markytor, 
används för privat verksamhet och rymmer 
logistiska begränsningar för att kunna hantera 
en samlad regional godsnod för sjöfart, tåg- 
och vägtrafik. I Trafikverkets ÅVS Gods i 
Värmland bedöms även Skoghall och Älvenäs 
ligga för långt från Värmlandsbanan och 
transporter från norra Värmland och Norge, 
vilket då även skulle gälla ett läge i Grums. En 
sametablering av hamnarna i Kristinehamn 
eller Karlstad skulle oavsett lokalisering 
innebära att Vänerhamn riskerar att förlora 
delar av den geografiskt bundna kundkretsen.  

Etablering av en viss del av hamnfunktionerna i 
Karlstad skulle dock eventuellt kunna vara 
möjlig i Skoghall, Älvenäs eller Kristinehamn. 
Detta har dock inte utretts vidare inom ramen 
för detta arbete. Utifrån ovanstående görs 
bedömningen att Karlstad hamn behöver 
finnas kvar inom de östra delarna av tätorten. 
Ytterligare fokus har därför inte lagts på 
alternativen utanför Karlstad tätort.  

Alternativ inom Karlstads tätort 
Inom Karlstad tätort varierar vinsten med olika 
alternativ. En avgörande fråga är oljehamnens 
lokalisering. Så länge oljehamnen ligger kvar i 
befintligt läge omöjliggörs större 
stadsomvandling inom såväl Vänerpiren, delar 
av Wermlandskajen, södra delarna av 
Kalvholmen, Gerholmen och Örsholmen.  

En flytt österut av både hamnverksamheten 
och oljehamnen med bränsledepån möjliggör 
stadsutveckling motsvarande sammanlagt 
7 000 – 10 000 lägenheter samt ytor för 

rekreation, kontor, service mm. En omvandling 
av Wermlandskajen, Vänerpiren och södra 
delen av Kalvholmen och Gerholmen möjliggör 
sammanlagt mellan 5 000 – 7 000 lägenheter. 
Om spåren över Herrhagen och Tormestad 
med farligt gods kan tas bort och i stället dras 
genom Örsholmen och Kalvholmen kan 
stadsutveckling vara möjlig i Tormestad och 
norra delen av Lamberget. En sådan utveckling 
motsvarar omkring 2 000 – 3 000 lägenheter, 
med bevarande av vissa verksamheter och 
kulturhistoriska fastigheter.  

Alternativ med ekonomisk balans 
Ekonomiskt bidrar stadsutveckling till intäkter 
vilket kan motivera en hamnflytt på sikt. En 
flytt skulle bidra till att enligt ambitionerna i 
ÖP2012 öppna upp staden mot Vänern, vilket 
är en konkurrensfaktor för Karlstads tillväxt.  

En flytt av hamnen i Karlstad innebär i flera fall 
möjlighet till en mer effektiv logistikhantering 
och mer funktionella väg- och järnvägsanslut-
ningar. Det utgör samtidigt ett stort och 
kostsamt steg. Utan samhällsvinster som t.ex 
möjligheter till stadsutveckling är en hamnflytt 
i det närmaste ett orealistiskt projekt eftersom 
kostnaderna kan förväntas uppgå till mellan 1-
2 miljarder kronor. Av de alternativ som 
däremot möjliggör en stadsutveckling på 8 000 
– 10 000 bostäder kan intäkter motsvarande 
2,5-3,5 miljard bli aktuella. Av de alternativen i 
Karlstads tätort bedöms därför de mest 
realistiska alternativen för fortsatt arbete 
utgöra att hamnen förblir i befintligt läge 
varvid möjligheterna till stadsutveckling utgår 
eller en storskalig flytt av både hamn och 
oljehamn till Örsholmen respektive Heden. Då 
ges mycket stora möjligheter till stadsutveck-
ling i attraktiva lägen invid Vänern. 
Stadsomvandling ska göras med hänsyn till 
befintlig verksamhet på Valmet så eventuella 
framtida konflikter undviks.  

Av de 14 studerade alternativen dras den 
samlade slutsatsen att nollalternativet, 
utvecklad hamn i befintligt läge samt flytt av 
hamn till Örsholmen på utfylld mark med ny 
bränsledepå på Heden utgör de alternativ som 
bör utredas vidare. 
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REFLEKTIONER OCH FRAMTIDA UTMANINGAR 
Utveckling av logistiknoden i hamnen 
och sjöfarten 
Slutsatsen av denna utredning är att det finns 
stora utmaningar med dagens hamnläge. 
Hamnen har successivt vuxit in det växande 
Karlstad och riskerar att hamna allt längre in i 
centrum i takt med att staden utvecklas. Det 
påverkar även logistikströmmarna till och från 
området, som i dagsläget fastnar i trängsel på 
Hammaröleden men också begränsas av 
passagerna förbi Herrhagsbangården samt 
bristen på en bangård som klarar hanteringen 
av fullängdståg. På sikt kommer hamnen 
sannolikt att behöva flytta för att nå en 
funktionalitet som kan konkurrera med de 
tidskrav och ekonomiska förutsättningar som 
ställs på godslogistiken i dagsläget, men också 
för att kunna förbli attraktiv som logistiknod 
för näringslivet. Begränsningar, störningar på 
trafiken till och från området samt ineffektiva 
lösningar logistiskt riskerar att på sikt minska 
intresset för såväl sjöfarten, tågtransporter och 
för Karlstad som etableringort för logistikstarka 
företag.  

Frågan om hamnen utgör således en svår men 
mycket viktig framtidsfråga, som redan i 
dagsläget står inför mycket viktiga välval som 
påskyndar besluten om hamnens framtid och 
vilken lösning som ska ses som långsiktig för 
Karlstads del.  

Från begränsningar till god 
markhushållning 
Oljehamnens läge på Kalvholmen har något av 
en nyckelroll i stadens utveckling. Dess 
skyddsavstånd om 1000m till bostäder 
begränsar framtida stadsomvandling på både 
Yttre hamnen, Lamberget, Kalvholmen och 
Gerholmen. På östra delen av Örsholmen 
begränsar Hedens värmeverk möjligheterna till 
utveckling, och i norr utgör reningsverket på 
Sjöstad en begränsning. Tillsammans med 
oljehamnen på Kalvholmen omöjliggör dessa 

tre verksamheter i sina nuvarande lägen all 
form av stadsutveckling i närområdet.  

Kan oljehamnen flyttas österut och 
samlokaliseras med övriga störande 
verksamheter så skyddsavstånd och 
bullerzoner mm överlappar varandra öppnas 
dock möjligheter till framtida stadsomvandling 
i stor skala. Det bidrar också till en god 
hushållning med stadens mark. En omvandling 
av områdena i denna del av staden möjliggör 
också en hantering av översvämningsrisken 
från Vänern i detta område. Vid en 
översvämning skulle större delen av området 
mellan Lamberget och Heden påverkas vilket 
riskerar slå hårt mot det småskaliga och 
storskaliga näringslivet i området. Det riskerar 
också att slå ut viktiga funktioner som 
livsmedelscentraler, bränsleförsörjning mm. En 
omvandling gör det möjligt att höja 
marknivåerna, sanera farliga områden som 
riskerar att tränga upp ur marken och hamna i 
Vänern samt skapa trygga etableringslägen för 
framför allt de småskaliga verksamheterna 
som kan ha svårt att återhämta sig efter en 
långvarig översvämning.  

Oljehamnens framtid 
Oljebranschens framtid ligger till stor del på ett 
globalt och klimatpolitiskt plan. En omställning 
till ett fossilfritt samhälle till 2045, fler elbilar, 
brukens minskande behov av eldningsolja mm 
är faktorer som framgent kommer påverka 
behovet av olja och dagens bränsleprodukter.  

Karlstad har samtidigt bedömts ha potential 
för utökad bränsle- och kemikaliehantering 
vilket skulle kunna öka sjöfartens volymer på 
ett relativt snabbt och enkelt sätt. Med tanke 
på den verksamhet som tidigare ägt rum på 
oljehamnen finns förutsättningar för detta. En 
stor del av cisternerna är dock rivna, och flera 
cisterner och markytor står outnyttjade i 
väntan på sanering. Oljehamnen har idag två 
aktörer som tar emot bränsle och 
oljeprodukter, medan resterande bolag kör 



41 
 

sina transporter med lastbil direkt till kund i 
Karlstad och Värmland. Båda aktörerna i 
hamnen har aviserat att man arbetar för en 
utveckling och utökad volymhantering, vilket 
kan bidra till ökad sjöfart. Samtidigt utökas de 
långsiktiga begränsningarna - och även om 
hamnverksamheten på Yttre hamn på sikt 
skulle omlokaliseras, kan ändå ingen större 
stadsomvandling ske i området så länge 
oljehamnen ligger kvar.   

Containerhantering i Karlstad? 
Eftersom hamnarna i Karlstad och 
Kristinehamn har olika upptagningsområden 
med olika kundkrets finns anledning att 
överväga var utvecklingen av en utvecklad 
containerhantering ska ske i Norra Vänern. Att 
anlägga en containerterminal innebär 
kostnader, speciellt om det ska ske i två olika 
lägen, men en hantering i både Karlstad och 
Kristinehamn kan samtidigt bidra till ökad 
sjöfart eftersom upptagningsområdet för 
kunder skiljer sig åt. Containerhantering i 
Karlstad hamn är möjlig men Karlstads 
kommun understryker att det är viktigt att 
gemensamt inom ramen för arbetet med 
Vänerpaketet försöka hitta den bästa 
lösningen för att stimulera containerhantering 
med sjöfart. För att eventuellt kunna ge plats 
för detta i Karlstad behöver även frågan 
utredas vidare lokalt innan granskningsskedet.   

Flytt av godshantering på Karlstad C  
Enligt en avsiktsförklaring (2017) undertecknad 
av Trafikverket, Region Värmland och Karlstad 
kommun gällande etapp 4 i Tåg i Tid-projektet, 
ska spåren vid Herrhagsbangården avvecklas 
och all godshantering skötas på en ny godsban-
gård vid Välsviken. Även gällande översiktsplan 
från 2012 lyfter en avveckling av spåren vid 
Herrhagsbangården, Östra station samt 
industrispåren genom Tormestad, vilket skulle 
möjliggöra stadsutveckling i området.  

Då etapp 4 godsbangård Välsviken inte 
föreslagits som objekt i nationell plan finns i 
dagsläget inget beslut om hur denna 
godsfunktion ska lösas. En ny bangård är dock 
helt avgörande för att tåg ska kunna angöra 

Karlstad hamn samt för att omvandlingen av 
Karlstad C ska kunna fullföljas som planerat. 
Det är också avgörande för att Karlstad i 
framtiden ska kunna ta emot fullängdståg på 
minst 750 meter.   

Karlstads hamn är idag starkt knuten till 
järnvägstransporterna till och från Göteborgs 
hamn. Samtidigt är näringslivet beroende av en 
god järnvägskoppling till hamnen. En 
bangårdslösning vid Välsviken med nytt 
förbindelsespår mot Örsholmen bedöms som 
helt nödvändigt för att tåg även i framtiden ska 
kunna angöra Karlstad hamn, Örsholmen och 
Lamberget när godshanteringen på Karlstad C 
flyttas ut från centrum. Förutom Välsviken har 
andra lägen för en överlämningsbangård 
diskuterats i bl.a Ilanda och Kil. Samtliga dessa 
lägen skulle dock för hamnens del innebära 13-
20 km långa transittransporter med hela eller 
delar av tågset, vilket skulle belasta 
kapaciteten på Värmlandsbanan.   

Ett triangelspår vid Tormestad för godstågen 
har tagits fram som förslag för att möjliggöra 
direkttransporter ut till Oljehamnen och 
Örsholmen utan lokvändning på 
Herrhagsbangården. Det underlättar dock inte 
de transporter som ska till och från hamnen.  

Överflyttning av lastbilsgods till sjöfart 
och järnväg 
Det finns en stor utmaning i att definiera det 
gods som ska flyttas över till sjöfart och järnväg 
för att nå de nationella målen. Totalt har ca 4 
miljoner ton gods bedömts behöva flyttas över 
från dagens lastbilstransporter, varav 2,4 
miljoner ton bör överföras till sjöfarten. Det 
finns två sätt att öka sjöfartens volymer. Det 
ena är att utöka godsmängderna från 
respektive kund som redan idag nyttjar 
sjöfarten. Det andra är att hitta nya kunder 
som kan överväga att använda sjötransport i 
stället för lastbil eller tåg.   

Det finns stora utmaningar i att få näringslivet 
och andra aktörer att välja sjötransporter som i 
regel är dyrare, tar längre tid samt kräver 
omlastning till ytterligare transportslag, t.ex 
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lastbil. Men det finns även stora fördelar med 
sjötransporter som möjliggör stora, 
skrymmande laster och miljövänliga 
transporter av stora volymer. Med tanke på 
fartygens lastkapacitet är sjöfarten 
miljövänligare än den vägburna, vilket kan 
gynna logistikkundernas miljöprofil. 
Tillgängligheten för sjöfarten är också en fördel 
gentemot bl.a järnvägen som idag har flera 
överbelastade järnvägspassager som tex den 
enkelspåriga Värmlandsbanan.   

En stor utmaning ligger i att hitta tillräckligt 
mycket gods för att sjöfarten ska kunna ha en 
balans mellan import och export. 
Målsättningen är att slippa ligga länge med 
fartygen i hamn i väntan på att de fylls. Att 
köra halvfulla båtar på Vänern och därmed 
tappa både tidsmässig och kostnadsmässig 
effektivitet är samtidigt inte möjligt.  

En modernare och effektivare 
hamnlogistik 
Hamnens utveckling utgör en helhetslösning 
som även måste rymma en funktionell logistik 
för såväl hamnen som för anslutande järnväg 
och väg. Närhet till stora transportstråk för 
såväl väg som järnväg samt så få passager som 
möjligt genom centrala och tätbebyggda 
områden är att föredra för den tunga och 
störande godstrafiken. Effektiv lastning och 
lossning med högt flöde av gods ökar också de 
ekonomiska förutsättningarna för hamnen som 
logistiknod.  

Närhet eller direkt tillgång till funktioner som 
lagerytor, kombiterminaler och andra 
logistikcentraler nära hamnen möjliggör 
samordning och kan bidra till att knyta an fler 
kunder. Samtidigt innebär ny modern teknik 
och utrustning såsom kranar, truckar mm 
tillsammans med hög omsättning på 
godsflödena och täta transporter att det 
ytmässigt inte behöver tillskapas mer 
lagringsytor för att rymma mer gods.  

Förutsägbar planering 
En viktig aspekt av planeringen är att 
logistikverksamheten behöver kunna fungera 

på såväl lång, medellång och kort sikt. 
Fungerar inte logistiken vid exempelvis en 
ombyggnad av spår mm riskeras 
kundrelationer med näringslivet. Det behöver 
finnas en förutsägbarhet och god planering för 
att möjliggöra en positiv utveckling, vilket är en 
utmaning för bl.a kommunen att hantera. 
Förutsägbarhet bidrar också till att kunna göra 
rätt investeringar och prioriteringar över tid.  

Samverkan  
En fortsatt samverkan behövs mellan 
näringsliv, rederier, bolaget Vänerhamn, 
kommuner och andra myndigheter för att öka 
godsmängderna med sjöfart och tåg till och 
från Värmland.    

Vänertrafiken behöver också samordnas med 
utvecklingen i Göteborgs hamn. Med en 
omlastning från båt till båt, samt möjlighet till 
kompletta sjötransporter från Vänern ner till 
kontinenten för omlastning eller direkt till 
andra delar av världen öppnas helt nya 
möjligheter för Vänersjöfarten. Nya slussar i 
Trollhättan är dock helt avgörande för 
framtiden. 

Samverkan är även viktigt i arbetet att söka 
medfinansiering samt stöd för investeringar 
och utbyggnader av hamnverksamheten.  
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