I EN ALLT MER GLOBALISERAD VÄRLD spelar Göteborgs Hamn en

central roll för det svenska näringslivet. Genom ett konstant fokus
på hållbar tillväxt är det vår uppgift att skapa förutsättningar för
ett starkt, effektivt och hållbart skandinaviskt godsnav.

VI STÄRKER SVERIGES
KONKURRENSKRAFT
GENOM HÅLLBAR
TILLVÄXT

Göteborgs Hamn AB arbetar på många olika fronter för att skapa
hållbar tillväxt. Vi är ett marknadsorienterat hamnbolag med fokus
på kunderna. Vi verkar också för att vara en attraktiv arbetsplats
som tar socialt ansvar både när det gäller sysselsättning och utanförskap.
Förutom att vi bidrar till stadens lokala miljömål genomför vi en rad
proaktiva och internationellt kända miljösatsningar.
Göteborgs Hamn har visat vägen i snart 400 år. Genom att växa
och utvecklas med omtanke om människor och miljö ska vi
fortsätta att göra detta i minst 400 år till.
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Ju större hamnen är
desto mer hållbar är den
Förra året tog Göteborgs Hamn emot världens största containerfartyg,
MSC Maya med plats för 19 000 containrar. Men ändå finns det begränsningar för att kunna ta in fullastade fartyg i hamnen. Därför planerar
man att fördjupa farleden så alla fartyg ska kunna tas emot i framtiden.
Hamnen vill växa i takt med utvecklingen. Finns det någon gräns?
Och hur kan en stor hamn vara mer hållbar än en liten?
Magnus Kårestedt, du är vd för en hamn som
aldrig verkar sluta växa. Under 2015 stod 900
meter ny kaj klar. Ni har klubbat igenom bygget
av en ny logistikpark på en miljon kvadratmeter.
Dessutom ska ett 22 hektar stort terminalområde
skapas i Arendal. Och så planerar ni att fördjupa
farleden för att kunna ta emot ännu större fartyg.
Får ni inte växtvärk?

Vi brukar säga att vi är en ”No Limit Port” och det
menar vi verkligen. Vi vill växa kraftfullt eftersom
det är det enda sättet att kunna ha ett högfrekvent
linjenät ut i världen. Det går att jämföra med
flygplatser. Det finns flygplatser i vår närhet som
Köpenhamn, Frankfurt och München som har
blivit stora nav dit man flyger från andra flygplatser.
Det fungerar på samma sätt med hamnar. Om vi
inte håller oss stora och starka jämfört med andra
stora hamnar i Europa, riskerar vi att inte få hit
jättebåtarna. Och får vi inte hit dessa fartyg
kan vi inte erbjuda svensk industri ett brett
linjenät längre. Något som även påverkar
hållbarheten.
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Hur menar du, kan ni inte vara hållbara
om ni inte är stora?

Vi vill fortsätta vara hubben som den svenska
industrin alltid kan luta sig mot. Kunderna ska veta
att om de sätter en fabrikslina till här i Torslanda‑
fabriken, ska de vara säkra på att de får ut sina bilar
till alla marknader. Och likaså om en kund placerar
en pappermaskin i skogarna i Värmland, så ska de
inte behöva oroa sig för att de inte valde att placera
den i Portugal – för linjenätet finns här. Om vi är en
storhamn kan vi transportera nordisk industri direkt
ut i världen utan att lasta om, vilket i sig är en vinst
både för Sverige och för miljön. Dessutom erbjuder
Göteborg en balans mellan import och export vilket
är hållbart i sig. Det är inte som i till exempel England
där man importerar stora mängder gods men har
lite att exportera. Sverige är väldigt balanserat,
och Göteborg är extremt balanserat. Lika många
containrar och trailrar som kommer in, används till
att säkerställa att svensk export går ut i världen.
Men är det inte svårt att växa som hamnen gör
och samtidigt värna om miljön?

Det kan tyckas att det finns motsättningar med
ökade volymer och hållbarhet, men så är det inte
riktigt i stora godsnav. Det handlar mest om en stor
utmaning på lokal nivå. Vi har beslutat att vara
klimatneutrala för egen del, för att visa upp ett gott
exempel. Det finns faktiskt en stor hållbarhetsvinst
i att vara så stor som möjligt. Istället för att köra små
halvfulla fartyg till många olika destinationer är det
bättre att koncentrera godset till några starka godsnav.
Då kan man köra stora fulla fartyg, tåg och lastbilar.
Det gäller så klart att göra det på ett smart sätt, och
där är kombinationen båt och tåg väldigt stark.

Till oss kommer hälften av allt containergods med
järnväg och jag har inte sett en högre siffra i hela
världen. Plus att vi måste ge alla redare förutsättningar att kunna vara så miljökloka som möjligt.
Under förra året kunde till exempel fartyg börja
tanka flytande naturgas. Och just att satsa på nya
bränslen med bättre miljöprestanda är något som
våra kunder fokuserar på.
Förutom miljön och ekonomin finns den sociala
hållbarheten att ta hänsyn till.

Ja, och det handlar bland annat om att se till att
våra medarbetare har en säker arbetsplats att gå till.
En annan viktig sak är att öppna för universitet och
högskolor att använda vårt företag för forskning.
En aktuell fråga för oss alla handlar om arbetsmarknaden. Jag är frustrerad över att samtidigt som vi
har ett behov av anläggningsingenjörer så har vi
en invandring av kompetenta ingenjörer som på
grund av byråkratiska regler har svårt att få jobb.
Vi försöker hitta lösningar och har praktikanställt
två erfarna ingenjörer. Men mycket mer behöver
göras för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden
och här måste vi företag ta vårt ansvar.
Ni är en internationell verksamhet på många sätt.
Hur lätt är det att påverka andra aktörer där ute?

Det är jätteviktigt att vi delar med oss av vår kunskap
och vi har ett miljösamarbete med hamnen i Shanghai,
som är femtio gånger större än vi. För inte så länge
sedan var kinesiska delegationer här och tittade på
hur vi jobbar med miljöfrågor, och det är klart, om de
kan ta några av våra idéer får de ju femtio gånger så
stor effekt. När det gäller till exempel koldioxid är
det ju lika illa var än i världen utsläppen sker, så kan
vi bidra till minskade utsläpp i Kina har vi verkligen
gjort skillnad.

”Vi vill fortsätta
att vara hubben som den
svenska industrin alltid
kan luta sig mot.”
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”Vi ska locka tillbaka
70-talets fågelliv”
En ålgräsäng stor som ett par fotbollsplaner. Avfall som blandas
och blir en tillgång istället. Göteborgs Hamn AB jobbar hårt för att
kompensera avtrycken i naturen. En av historierna handlar om
hur man kan vrida tillbaka klockan 40 år med hjälp av lera från
ett av stadens trafikbyggen.
I flera decennier har hamnen fördjupat farleden för
att kunna ta emot stora fartyg. Det har varit tvunget,
eftersom fartygen har blivit allt större och större. De
förorenade massorna måste läggas någonstans och
sedan 1970-talet har en stor del hamnat i Torsvikens
mudderupplag, ett område som tidigare bjöd på ett
rikt natur- och fågelliv.
– Nuförtiden är området klassat som ett Natura
2000-område och visst, hade vi tagit beslutet idag
hade vi valt ett annat område, säger Ida Fossenstrand
som är projektledare på Göteborgs Hamn AB. Vi är
inte tvingade att göra någon kompensation för det här,
men vi vill ändå göra något. Hamnen gör inte bara
sånt som krävs av oss, utan vi har en egen ambition
och en egen vilja att jobba för kundernas och
Göteborgs bästa.
För att hitta en bra lösning satte sig hamnbolaget
ner med ornitologerna i området. I Torsviken
hade tre fåglelarter fått en särskild skyddsstatus,
det var brushanen, saltkraken och sångsvanen.
Så, vad kunde göras för att förbättra tillvaron och
framtiden för de här arterna?
– Vi jobbade tätt med ornitologerna och kom fram
till att vi kunde göra ett stort fågelbad ovanpå
massorna, ett så kallat vadhav. Nu ska vi se till att
fylla på med lera i år och under nästa år, och sen bygga
de inre vallarna som ska hålla fågelbadet på plats.
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Till sist måste vi laborera lite med salthalterna för
att få hit just de här tre arterna. 2018 kan fåglarna
flytta in. Vi tror att det här området blir ett populärt
utflyktsmål för naturintresserade göteborgare.
”Vi tittar på att transplantera sjöbotten”

Ibland är hamnen ålagd att göra kompensationer
för att få tillstånd, som när man ska bygga nya
terminalområdet Arendal II. I just det här fallet
ska hamnbolaget plantera ålgräs, en insats som ser
lättare ut på papper än i verkligheten.
– Ålgräsängar är havets barnkammare och väldigt
viktiga. Men det är också väldigt kräset, det kräver
ett särskilt ljus, en särskild lutning på botten, en
specifik strömning, säger Ida Fossenstrand. Nu ska
vi få till 1,7 hektar ålgräs och ett så stort område har
aldrig odlats förut i Sverige. Göteborgs Universitet
har tagit fram en handbok och där står det till
exempel att ålgräset ska planteras planta för planta.
Om vi ska skicka ner dykare som gör det kommer det
kosta hur mycket som helst, så vi kan inte begränsa
oss och bara titta på den lösningen. Vi tittar därför
även på lösningar med en undervattenstraktor
modell mindre och vi funderar på om vi kan
transplantera botten så som man gör på land.
Det här med ålgräs på så här stor yta har precis
lämnat grundforskningsstadiet, och vi tycker
att det är jättespännande och superkul att
vara med och föra tekniken framåt.
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FRAMTIDEN SER GRÖNARE UT

Det viktigaste med en kompensation är att den är
relevant. Åtminstone om du frågar oss på Göteborgs
Hamn AB. Men så ser det inte ut i hela världen.
I USA jobbar de med något de kallar habitat
banking, där du först gör en kompensation, och
sedan kan använda detta som ett slags kapital
för framtida exploateringar.
– Det är som att köpa sig ett fribrev för att förstöra
naturen, säger Edvard Molitor som är miljöchef
på Göteborgs Hamn AB. Vi vill bedöma vilken
påverkan vi har när vi gör något och sen vill vi
kompensera för just det, och då ska det vara nära
både geografiskt och artmässigt – vi vill inte köpa
hackspettar i Norrland för att få muddra hamnen i
Göteborg. Det är viktigt för oss att det finns en lokal
förankring om vi ska främja biologisk mångfald.

– Och när vi ska sluttäcka bassängen för fåglarna
använder vi lera från Marieholmsförbindelsen, säger
Ida Fossenstrand. Trafikverket stod med ett överskott
av ren och fin lera och vi behövde den. Tänk om
de först skulle betala för att köra iväg den på deponi
och att vi sen skulle köpa ”tillbaka” den. Det vore
katastrof, inte minst för skattebetalarna. Vi försöker
att inte bara se kortsiktigt utan att hela tiden se till
kundernas och stans bästa.

”Vi bygger med lera från Västlänken”

”Vi borde nyttja varandras avfall bättre”

Det finns också en ekonomisk hållbarhet att bädda
in i det här resonemanget. Idag pratar man mycket
om cirkulär ekonomi och som kommunalt bolag vill
Göteborgs Hamn se till att alla parter samarbetar när
det till exempel ska anläggas ett vadhav för fåglar.

På samma sätt används flygaska när man ska bruka
muddermassa som konstruktionsmaterial. Muddermassa är egentligen inget bra byggmaterial, så för
att stärka upp det blandar man i cement. Problemet
är att man då får ett för högt pH-värde, och då
tillsätts flygaska för att sänka det.
– Det är ett avfall som man måste ta hand om,
så vi blandar två avfall och får fram en produkt.
Då hamnar man högre upp i avfallstrappan,
säger Ida Fossenstrand.
Avfallstrappan är en hierarki som EU tagit fram.
I första hand ska man se till så att det skapas så
lite avfall som möjligt. Om man ändå måste skapa
avfall ska det helst återanvändas, vilket Göteborgs
Hamn gör i det här fallet. Längre ner i trappan
hittar man återvinning, utvinning, och som ett
sista alternativ finns deponering.
– Hela staden kan bli bättre på det här, att man
nyttjar varandras avfall ännu bättre, säger
Ida Fossenstrand.

”VI TROR ATT DET HÄR OMRÅDET
BLIR ETT POPULÄRT UTFLYKTSMÅL FÖR
NATURINTRESSERADE GÖTEBORGARE.”

”Vi vill inte köpa hackspettar i Norrland
för att få muddra i Göteborg.”
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Fler väljer tåget

1,7 HEKTAR ÅLGRÄS.
ETT SÅ STORT OMRÅDE
HAR ALDRIG ODLATS
I SVERIGE.

Göteborgs Hamn har sedan många år satsat på att så
mycket gods som möjligt ska transporteras till och
från hamnen med tåg. Fördelarna är många, inte
minst när det gäller att minska belastningen på miljön.
Idag fraktas hälften av alla containrar till och från
hamnen med järnväg. På ett år rör det sig om över
400 000 containrar. Även gods som lastats direkt i
vanliga godsvagnar ökar.
På ett år sparar tågtrafiken till hamnen cirka 60 000
ton koldioxid, och varje dag ersätter tågtrafiken
motsvarande 700 lastbilar ute på vägarna.

Hasselsnokar får nytt hem
På Halvorsäng strax norr om Skandiahamnen ska Göteborgs Hamn AB
bygga en ny logistikpark. Men ett villkor är att de fridlysta hasselsnokarna
och mindre hackspettarna i området först får nya ställen att bo på.
Därför har man skapat nya miljöer för
djuren i Svarte Mosse en liten bit därifrån.
Snokarna flyttas allt eftersom för hand till sina nya
hem och de förbättrade livsmiljöerna väntas
bli ett lyft även för hackspettarna.

Renare fartyg
får rabatt
Göteborgs Hamn AB ger rabatt
till fartyg med hög miljöprestanda. I snart 20 år har vi använt
en miljödifferentierad hamtaxa,
vilket betyder lägre hamnavgift
för ”renare” fartyg.

OLJEROBOT
REDO RYCKA UT
I Göteborgs Hamn finns Nordens största
allmänna energihamn. Trots mycket höga
krav på säkerhet kan olyckan vara framme
och oljespill uppstå. Då står hamnbolagets
unika GPS-styrda oljerobot redo att dra
ut länsor för att snabbt ringa in oljan.
Ett knapptryck är allt som krävs så åker
en torpedliknande farkost runt i hamnbassängen och drar ut den 400 meter långa
länsan. Bolaget har tillsammans med
Göteborgsföretaget SP Marine utvecklat
lösningen som är speciellt anpassad till
förhållandena i Göta Älv.

KANELBULLAR BLIR BILBRÄNSLE
I Energihamnen blir matrester förvandlade till bilbränsle.
Det är energiföretaget St1 Refinery som första raffinaderi
i värden, har börjat tillverka etanol av matavfall. Etanolen
reducerar utsläppen av koldioxid med 92 procent jämfört
med fossila bränslen. Varje år ska mellan 15 000 och
21 000 ton matrester matas in i processen.
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En elektronisk näsa
i hamnen gör luften
bättre i Göteborg
– OCH RESTEN AV VÄRLDEN

Vid Älvsborgs fästning står en gul låda och andas in röken från fartygen
som kommer till Göteborg. Lådan ska peka ut dem som släpper ut för
mycket svavel. Det låter kanske som en liten detalj i det stora hela, men
”Sniffern” är inte bara helt unik i sitt slag, den sätter också fingret på hur
Göteborgs Hamn AB tänker sig att världen ska kunna överleva.
Den 1 januari 2015 infördes hårdare regler för
svavelutsläpp inom sjöfarten i Östersjön, Nordsjön
och Engelska kanalen. Reglerna har inneburit
70 procent bättre luft i Göteborg. Men hur många
kör fortfarande på bränsle med för mycket svavel
i området? Svaret finns i Sniffern, hamnbolagets
näsa vid Älvsborgs fästning.
Det var redan på 90-talet som några professorer
på Chalmers började skissa på ett sätt att mäta
svavelhalten i bränslet hos fartygen som anlöper till
Göteborg. De visste att ett nytt regelverk (SECA)
var på gång och de funderade på om man inte
skulle kunna slippa gå ombord på fartygen för att
kontrollera utsläppen.
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”SNIFFERN VISAR ATT
99 PROCENT FÖLJER
SECA-REGLERNA.”
JOHAN MELLQVIST,
PROFESSOR CHALMERS

– Vi såg en sorts fartkamera framför oss. Vi har
gjort en variant som gör att vi kan mäta från flygplan. Och sen har vi den här lilla gula lådan som
suger in gas, som luktar på fartygen, en näsa som
analyserar deras bränsle. Den är helt unik. Den som
står vid Älvsborgs fästning var den första i världen
men nu har vi sålt flera till Danmark. Och den här
tekniken visar att 99 procent följer reglerna, säger
Johan Mellqvist, som är professor på Chalmers.
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”Om vi kan förmå sjöfarten att sänka sina
utsläpp med bara en procent så skulle det ha
en större påverkan än allt det vi gjort för att
minska Göteborgs Hamns egna utsläpp.”
Den lilla gula lådan har döpts till Sniffern. Den
finansierades som en del av den svavelkampanj som
hamnbolaget bedrivit. Kampanjen har bland annat
inneburit att hamnen gett rabatt på hamntaxan för
de som kört på renare bränsle. Men hur stor roll kan
en liten gul låda som står i ett garderobsutrymme på
Älvsborgs fästning göra?

”OM VI SKA HA TUFFA
REGELVERK, DÅ MÅSTE
VI FÖLJA UPP DEM.”

– Vi pratar mycket om det här, säger Edvard Molitor.
Göteborgs Hamn har ett internationellt rykte att
vara duktiga på miljöfrågor, men vi måste hela tiden
sträva efter att ta det till nästa steg. Vi var tidiga med
elanslutning av fartyg och vi får beröm för vårt sätt
att jobba med positiva incitament för redarna att välja
miljöklokare alternativ. Fler och fler väljer att köra på
LNG-bränsle (flytande naturgas) vilket ger 30 procent
rabatt på hamntaxan hos oss. Vi hjälper Stena att
testköra på metanol. Och så vidare. Nästa utmaning
är att få andra hamnar i världen att följa efter.

deras hamn. Faktum är att om de skulle införa
elanslutning i hamnen skulle de i princip kunna
rikta om elen, eftersom elproduktionen på fartyget
är renare än elproduktionen på land.
– Det här innebär problem, eftersom redarna vill
lägga pengar på lösningar som kan användas i alla
hamnar de kommer till, säger Edvard Molitor, som
gärna pratar om den svåra balansgången som finns
för ett lokalt bolag på en internationell arena.
VÄRLDENS FÖRSTA SNIFFER
FINNS PÅ ÄLVSBORGS FÄSTNING
– EN Ö I HAMNINLOPPET.

”En procent vore mer värt än allt vi gör själva”

Edvard försöker sätta fingret på det med ett exempel.
För inte så länge sedan berättade en kollega från
ett annat land om hur långt bort elanslutning är i

EDVARD MOLITOR,
MILJÖCHEF
GÖTEBORGS HAMN AB.

– Det finns fortfarande ett för stort intresse för
egen vinning hos alldeles för många, säger Edvard
Molitor som är miljöchef på Göteborgs Hamn AB.
Och de som kör på smutsigt bränsle, de förstör på
egen hand, men ännu värre är att de bakbinder andra.
Om de tillåts vara smutsiga och vinner ekonomiskt
på det så slår de undan benen på de som vill vara
miljökloka. Om vi ska ha tuffa regelverk, då måste vi
följa upp dem, annars slår regelverket bara mot dem
som sköter sig och då blir konkurrenssituationen
ännu sämre.
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– Vi har gjort det för att vi vill och för att föregå med
gott exempel. Även om det vi gör bara är en liten
del av det stora hela, är det ändå viktigt att vi gör det.
Det gör det lättare att påverka andra aktörer i vårt
område, säger Edvard Molitor.

2015 BLEV
GÖTEBORGS HAMN AB
ETT KLIMATNEUTRALT
BOLAG. PÅ HUVUDKONTORETS TAK
SATTES BLAND ANNAT
SOLCELLER UPP.

”Vi har ett internationellt rykte att vara
duktiga på miljöfrågor”

Det finns redare som går ihop i allianser för att
tillsammans kunna göra sitt för en bättre miljö.
Och de ställer krav på att regelverk ska följas upp
och att de som inte kör rent ska straffas. Som det är
just nu används inte Sniffern för ren övervakning.
Det lagmässiga ligger inte på hamnens ansvar, men
hamnbolaget har varit med och finansierat Sniffern
med förhoppning att den ska tas i bruk för att
underlätta kontrollen. Och så har man också gjort
det för att stötta positiv forskning som kan göra
skillnad överallt. Danmark har köpt in flera ”sniffers”
för bevakning och just nu är Chalmersgänget i USA
(Johan Mellqvist drömmer om en gul låda på Alcatraz).

Göteborgs Hamn AB har till exempel halverat sina
lokala utsläpp, som själva bolaget står för. Och de
utsläpp som företaget inte kan undgå kompenseras
för, vilket gjort bolaget helt klimatneutralt.

GÖTEBORGS HAMN
VAR FÖRST I VÄRLDEN
MED ELANSLUTNING
FÖR FRAKTFARTYG.

– Det säger sig själv, om vi kan förmå sjöfarten att
sänka sina utsläpp med bara en procent så skulle det
ha en större påverkan än allt det vi gjort för att
minska Göteborgs Hamns egna utsläpp. Tidigare har
hållbarhet oftast handlat om vad man själv gör, den
egna verksamhetens påverkan. Nästa sfär som man
pratar om är att lyfta hållbarhetsfrågorna med sina
intressenter, regionalt. Vi vill ha upp det på nästa
nivå, på en internationell nivå. Och det är vad FN:s
hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals,
handlar om. Vi i hamnbolaget måste tydliggöra vilka
av FN:s hållbarhetsmål som är relevanta för oss och
docka an vårt arbete i detta. Då blir hållbarheten
någonting större än att bara vara ett ansvarsfullt
bolag, då handlar det om att överleva i en framtida
värld. Vi har den internationella kopplingen genom
sjöfarten, så även om vi är ett litet bolag har vi en
stor påverkan på väldigt många.
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Khaldon flydde från krigets Syrien.

”Nu drömmer jag om
att jobba som projektledare i hamnen”
Khaldon Saidan hade jobbat som ingenjör i tjugo år när kriget i Syrien
bröt ut. När han överlevt helvetesresan till Sverige fick han höra att det
rådde ingenjörsbrist i landet. Problemet var bara att långsam byråkrati
i Sverige satte käppar i hjulet när det gällde att få ett jobb.
När Khaldon Saidan växte upp i Damaskus hade han
två val. Antingen skulle han bli läkare eller ingenjör.
Det är så det fungerar i Syrien, det finns två statusy rken och Khaldons föräldrar bad honom att välja.
Han valde att bli ingenjör och läste i fem år för att
bli vad vi i Sverige kallar för byggingenjör. Khaldon
jobbade med konstruktion och efter några år kom det
där samtalet som alla ingenjörer i Syrien vill ha, och
han fick chansen att åka från Damaskus till Dubai.
– Det handlar om pengarna, säger Khaldon. Om
du får chansen att flytta från Syrien till Dubai så
tar du den, det är så mycket bättre betalt. Och det
är en chans att lära sig att arbeta efter internationell
standard, du lär dig engelska och jag tog dessutom
fler kurser så att jag kunde gå från att vara projektingenjör till projektledare.
Khaldon fick drömtjänsten och projektledde två
byggen av skyskrapor innan Syrien kallade igen.
Det hade gått sju år och Khaldon fick ett erbjudande
från ett storföretag som han inte kunde tacka nej till.
Han var tillbaka i Syrien. Sen bröt kriget ut.
Khaldon har fyra barn. De två äldsta, som var 13 och
18 år, tog han med sig när han flydde till Egypten. Där
väntade helvetesresan över Medelhavet till Italien.
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EFTER ÅTTA DAGAR
PÅ MEDELHAVET
OCH EN RESA GENOM
EUROPA HAMNADE
KHALDON OCH HANS
FAMILJ I FLODA.

– Vi tillbringade åtta dagar på havet, berättar
Khaldon. När vi var framme åkte vi bil upp till
Sverige. Jag har många släktingar här. Sen när vi
kommit fram tog det två månader innan min fru och
mina två andra barn fick tillstånd att komma hit.
”Det är verkligen en brottningsmatch”

I snitt tar det sju år innan nyanlända kommer i
arbete. Få saker är mer frustrerande för Anna Jivén
som jobbar med hamnutveckling på Göteborgs
Hamn AB. Hon visste hur svårt hamnen haft att
hitta erfarna ingenjörer och hon visste hur många av
syrierna som var just ingenjörer. Förra sommaren
började hon slåss med systemet.
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– Egentligen finns det inget facit för det här, säger
hon. Man får lösa det från fall till fall. Det finns
ingen mall hos Migrationsverket. Det är verkligen
en brottningsmatch. Bara en sån sak som att det tar
flera månader att få fram tillfälliga personnummer
till människor som hade kunnat börja arbeta på
måndag ...
Anna Jivén driver ett projekt som kallas engineerto-engineer. Hon gör det tillsammans med organisationen Ingenjörer utan gränser, och projektet handlar
om att hitta ett system för att få fler nyanlända
ingenjörer i arbete snabbare.
”Hade byggt hus i femton år – sökte
jobb som konditor”

– Jag kommer ihåg när jag berättade om detta för vår
vd Magnus Kårestedt, säger Anna. Han sa ”nej Anna,
du tänker fel, det är inte bara dessa människor som
behöver hjälp utan det är också vi som behöver hjälp”.
Och det stämmer ju, vi har ett stort rekryteringsbehov och så går nyanlända ingenjörer till arbetsförmedlingen och söker jobb som konditor eller
personlig assistent för att de fått för sig att de inte
kan jobba som ingenjörer här. Dessutom tar det ett
par år innan du blir listad på arbetsförmedlingen
och vi vill hitta ingenjörerna innan dess.
Jakten efter ingenjörer började på flyktingboendena.
Anna var med och besökte flyktingboenden i hela
Västra Götaland och började kartlägga högutbildade
i regionen.
– Vi har en lista på hundra ingenjörer nu. Vi hjälper
dem att skriva cv, berättar hur de ska bete sig på
intervjuer och försöker hjälpa dem att komma snabbare
i arbete. I det här projektet har alla kvinnor fått
praktik, samtliga arkitekter också. En man som sökte
jobb som konditor hade tidigare byggt hus i 15 år
– han har nu fått ett arbete som byggingenjörsledare.

”FÖR HAMNENS
DEL ÄR DET HÄR
VÄRLDENS CHANS
ATT FÅ IN ERFARNA
MEDARBETARE.”
ANNA JIVÉN,
GÖTEBORGS HAMN AB.
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MÅNGA HÅLLBARA STEG
KHALDON BYGGDE
SKYSKRAPOR I DUBAI.
NU PRAKTISERAR
HAN PÅ KAJERNA I
ENERGIHAMNEN.

”Det är dubbelt så snabbt som snittet”

Hamnbolaget har också ställt ut på speciella arbetsmarknadsmässor och det var där man träffade
Khaldon och även Daniel Tafti som är från Iran.
För att gå vidare listade Anna tolv kandidater för
praktik i Göteborgs Hamn. Till slut valde man
Khaldon och Daniel. Khaldon fick praktik på
Energihamnen. Daniel som är byggingenjör med
inriktning på miljö hamnade på Göteborgs Hamns
Infrastructureavdelning.
– Jag träffade Daniel på en kurs som heter ”korta
vägen”, säger Khaldon. Det är en snabbutbildning för
nyanlända akademiker och jag fokuserade på att lära
mig språket så snabbt som möjligt. Jag har skaffat
mig ett bra ordförråd men när jag gjorde min första
dag i Energihamnen vågade jag knappt prata ändå.
Men det har gått snabbt, jag har vågat mer och mer.
Svenskarna är väldigt trevliga, de bjuder på kaffe
och alla hjälps åt. Arbetsmiljön är mycket bättre än
i Dubai och Syrien, där var jag stressad hela tiden.
Nu drömmer jag om att jobba som projektledare här.
”Nästa steg är att ta detta vidare ut i staden”

– Khaldon kommer att kunna gå in i en vanlig
anställning som vilken ingenjör som helst i början
av 2017, säger Anna. Och då har han varit här i
Sverige i tre och ett halvt år, det är dubbelt så snabbt
som snittet, och då har han fått ett relevant yrke.
För hamnens del är det här världens chans att få
in erfarna medarbetare.
I det marina klustret som finns runt hamnen finns
det 22 000 anställda. Och klustret växer med tre
procent varje år. Samtidigt råder särskild brist på
ingenjörer.
– Nu lär vi oss hur det här fungerar, säger Anna.
Vi hittar ramarna. När vi fått det att fungera vill
jag att det sprider sig till hamnklustret och i nästa
steg till staden. Det är katastrof att det ska ta sju år
innan de här erfarna människorna kommer i arbete.
Det är också ett sätt att ta in nya influenser, nya sätt
att tänka och vi lär oss hela tiden av varandra.

Tallolja blir diesel
I Göteborgs Hamn har Preem satsat stort på en anläggning för
produktion av förnybara drivmedel baserade på bland annat tallolja.
Resultat blir en året-runt-diesel som minskar koldioxidutsläppen med
hela 46 procent. Framöver kommer även andra typer av biologiska oljor
att kunna användas. Preem och Ragn-Sells samarbetar bland annat
kring produktion av drivmedel på återvunnet fett från restaurangkök.
Preem har som mål att deras drivmedelsförsäljning på den svenska
marknaden ska vara helt fossilfri 2030.

Stena Elektra – världens första
lastfartyg med el-hybriddrift
Med Stena Elektra siktar rederiet Stena Line på att lansera
ett fartyg som minskar förbrukningen av fossila bränslen med
50 procent. Fartyget blir först i världen med el-hybriddrift
vilket gör det möjligt att manövrera 100 procent på batteri
i hamn. Fartyget är tänkt att kunna laddas med landström vid
kaj och till havs drivs det av bränslen som LNG, metanol och
MGO, Marine Gas Oil.

AVGASER
TVÄTTAS
OMBORD
För att klara de nya tuffare svavelkraven har många rederier valt att
satsa på skrubberteknik som renar
fartygets avgaser. Den fungerar som
en rökgastvätt som skrubbar, eller
tvättar avgaserna i havsvatten innan
de släpps ut. På så vis kan fartygen
fortsätta köra med högsvavligt bränsle
och ändå minimera utsläppen av svavel
och partiklar. Sedan kan rederierna
lämna skrubbersavfallet iland där det
tas omhand på ett miljöklokt sätt.

Nya regler ger
bättre luft i Göteborg
Sjöfarten i Nordsjön och Östersjön har blivit
renare vilket tydligt märks på luften i Göteborg.
Sedan januari 2015 gäller ett nytt svaveldirektiv
som innebär rejält skärpta gränsvärden för
utsläpp från fartygen. Det har lett till att svaveldioxidutsläppen i Göteborgsområdet minskat
med över 70 procent och partikelutsläppen
med hela 50 procent.

Göteborgs Hamn lockande karriärföretag
Två år på raken har Göteborgs Hamn AB har utsetts till ett av Sveriges
100 mest spännande företag att göra karriär på. I motiveringen framhävs
bland annat företagets jämställdhets- och mångfaldsarbete och ett
företagsklimat som förespråkar balans mellan arbete och fritid.
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”Det handlar om
att få alla att dra
åt samma håll”
Det skulle ta nästan 400 år innan Göteborg fick sin första kvinnliga
hamnkapten. När Åsa Kärnebro blickar ut över hamnen idag ser hon
en hamn som växer och utvecklas, och det är hennes jobb att se till att
allt som sker görs så säkert, effektivt och miljöklokt som möjligt.
Åsa Kärnebro, vad gör
en hamnkapten egentligen?

Vad gör hamnen för att anlöpen ska bli
både effektiva och miljökloka?

Det handlar om att se till att hamnordningen följs,
att vi sköter det uppdrag som vi har fått. Och det ska
vi göra säkert, effektivt och miljöklokt. Fartygen
ska kunna komma till en säker kajplats, det ska vara
säkert för alla ombord, lotsningarna ska vara säkra
precis som förtöjningsanordningarna. Just de som
förtöjer ska ha en dräglig arbetsmiljö eftersom det är
ett farligt jobb. Och det gäller också de som jobbar
under kajerna till exempel. Säkerheten gäller inte bara
själva verksamheten kring fartygen. Hamnen är stor och
det ska vara säkert för allmänheten, för fritidsbåtarna
och för de som går på strandpromenaderna.

Alltså, det handlar om så många saker. Allt från att
kunna ta emot avfall och ha koll på att fartygen inte
bullrar för mycket, till att säkerställa att fartygen
kommer och går och ligger i hamnen på ett bra sätt,
att anlöpen är så effektiva som möjligt. Det är på
många sätt en kommunikationsfråga mellan de
olika hamnaktörerna och vi på hamnbolaget har en
samordnande roll. Men vi ska ju också verka för att
det finns faciliteter för fartygen, att de kan ansluta
till landström och så vidare.

Du är Göteborgs Hamns första kvinnliga
hamnkapten, hur ser du på det?

Jag är ju till och med Sveriges enda kvinnliga hamnkapten mig veterligen. Men det finns en i Finland.
Sen tror jag att det finns, det har i alla fall funnits en,
i Amsterdam, och det finns säkert flera kvinnliga
hamnkaptener i världen som inte jag känner till.
Men helt klart är det fortfarande ovanligt med en
kvinna på en sådan här position, tyvärr.
Hur samarbetar du med andra
hamnar internationellt?

Det finns branschorganisationer för hamnkaptener,
både en europeisk och en internationell och vi träffas
minst en gång per år. Vi i Sverige jobbar mer i platta
organisationer, det är inte lika hierarkiskt som nere i
Europa. Men vi har ett bra samarbete ändå, jag kan
plocka upp luren och ringa ner till Rotterdam och
snacka om gemensamma problem. Det är oerhört
viktigt att samarbeta, både här hemma
mellan olika aktörer, men också
hamnar emellan.

Hur ser framtidens hamn ut?

Framförallt ser vi nya typer av bränslen. Det
blir allt vanligare med LNG (flytande naturgas).
Och så har vi metanoldriften på Stena Line.
Plus att andra aktörer tittar på att byta ut sitt
bränsle mot något som är snällare mot miljön.
Detta blir den stora omställning framöver och
vi ska se till att ge kunderna förutsättningar
för det. Sen växer ju hamnen och Tysklandstrafiken flyttar ut i ytterhamnarna. Staden
har ju sin vision att växa, man ska bygga
och gärna göra det nära vattnet. Hamnutvecklingen och stadsutvecklingen måste
gå hand i hand, och det är en utmaning.
Var tolfte göteborgare är involverad i
hamnklustret, så vi måste få hamnen och
staden att utvecklas sida vid sida.

Det låter som ett väldigt brett uppdrag?

Även om vi på Göteborgs Hamn AB har det övergripande ansvaret så är det ju många olika aktörer
som verkar och hjälps åt att utföra alla dessa uppgifter.
Men det handlar om att få alla att dra åt samma håll.
Något som jag tycker går väldigt bra.

”VAR TOLFTE GÖTEBORGARE ÄR
INVOLVERAD I HAMNKLUSTRET, SÅ
VI MÅSTE FÅ HAMNEN OCH STADEN
ATT UTVECKLAS SIDA VID SIDA.”
ÅSA KÄRNEBRO, HAMNKAPTEN.
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RESAN

mot en ännu mer
hållbar hamn

Stena Lines färjor Stena Germancia
och Stena Scandinavica stänger
av motorerna vid hamnstoppet i
Göteborgs Hamn. De ansluter sig
till landel med lågspänning för att
klara strömförsörjningen ombord.

1998

SAMARBETSAVTAL FÖR LNG
Göteborgs Hamn AB tecknar samarbetsavtal med Rotterdams Hamn. Målet är att
fartyg ska kunna bunkra flytande naturgas,
LNG, i båda hamnarna senast 2015. Ett
intentionsavtal skrivs även med Vopak
och Swedegas, som har planer på
LNG-terminal i Göteborg.

2004

1989
STENA LINE
ELANSLUTER

2012

ELEKTRIFIERING
AV HAMNBANAN
Den 10 km långa godsjärnvägen
som förbinder hamnen med
Sveriges järnvägsnät elektrifieras.
Nu behöver tågen inte byta till
diesellok längre och utsläppen
från tågtrafiken minskar.

2000

BASSÄNG FÖR
VÅTMARKSFÅGLAR

2011

Göteborgs Hamn lämnar in en
ansökan om att anlägga en
bassäng för våtmarksfåglar
i Torsviken, ett så kallat
vadhav. På så vis återställs
naturen efter att området
använts som mudderupplag
i nära fyrtio år. Vadhavet är
klart 2016 –17.

MER ELANSLUTNING
Stena Line elansluter sina
Tysklandsfärjor. Samtidigt invigs
en ny teknik som omvandlar
50 hertz-frekvensen på land till
60 hertz som är den vanligaste
frekvensen ombord
på fartyg.

VÄRLDSUNIK
ELANSLUTNING

Med helt ny teknik kunde det
första fartyget elansluta sig
med högspänning vid kaj.
Göteborgs Hamn var först i
världen med att kunna erbjuda
detta för kommersiell sjöfart
och därmed kraftigt reducera
utsläppen. Stora Enso var den
pådrivande kunden.

2011

2001

GASÅTERVINNING
Första anläggningen för gasåtervinning
invigs. Den tar hand om gaser som
bildas när tankfartyg lastas med bensin.
Gasen omvandlas till flytande bränsle
som leds tillbaka till fartyget.

FÖRSTA TÅGPENDELN
Den första tågpendeln för containergods avgick till Karlstad.
Idag går ett 25-tal dagliga tågpendlar till lika många orter runt
om i Sverige och Norge. Pendlarna ersätter 700 lastbilar på våra
vägar varje dag och sparar mer än 60 000 ton koldioxid årligen.

RABATT PÅ
HAMNTAXAN

Göteborgs Hamn AB ger
20 procents rabatt på
hamntaxan för fartyg som
går på flytande naturgas
(LNG), utöver de 10 procents
rabatt som ges till fartyg
med högre miljöprestanda.
Som grund för premien
används CSI- och ESI-index.

Göteborgs Hamn sjösätter en kampanj som innebär att fartyg
som väljer renare bränsle i hamnens farvatten får ekonomisk
kompensation. Även LNG-satsningar samt fartyg som klassas
som gröna enligt Clean Shipping Index kan få stöd. Pengarna tas
från den miljödifferentierade hamntaxan. Kampanjen pågår till
årsskiftet 2014–15.

En miljödifferentierad hamntaxa
införs. Den innebär högre avgift
för fartyg som släpper ut mer
luftföroreningar och lägre avgift
för fartyg med god miljöprestanda.

1998

2015

STÖD TILL MILJÖSATSANDE REDERIER

MILJÖSTYRANDE
HAMNTAXA
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2013

2000

GRÖN BUNKRING
Regelverket ”Grön bunkring” införs för att
minska risken för spill när fartygen ska
bunkras med bränsle i hamnen och i omgivande
områden. Alla bunkeroperatörer skall ha en
särskild utbildning. Detta har radikalt minskat
risken för spill.

2015

2005

KLIMATNEUTRALT FÖRETAG

MILJARDINVESTERING
1,5 miljarder kronor investeras i djupare farleder och tre
nya super post panamax-kranar för att Göteborgs Hamn ska
kunna ta emot de allra största containerfartygen. En enda
resa till Hamburg med ett sådant fullastat containerfartyg
motsvarar cirka 5 000 lastbilar/lastbilstransporter.

Under 2015 blev Göteborgs Hamn AB för
första gången ett helt klimatneutralt bolag.
Genom att satsa på bland annat solceller,
biogas, fjärrvärme och andra miljöåtgärder
har utsläppen bantats ned till ett minimum.
Resten kompenserar vi för genom
att köpa kinesisk vindkraft.

2008

LEDER VÄRLDENS HAMNAR

World Ports Climate Initiative bildas och
Göteborgs Hamn får ledningen för ett arbete
som ska inspirera hamnar världen över att
erbjuda fartyg elanslutning vid kaj.

2008

INRIKTNING OM LNG

Göteborgs Hamn inleder arbetet för
att flytande naturgas, LNG, ska finnas
tillgängligt som fartygsbränsle
i Göteborgs Hamn.
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