Vi ger dig hela
världen, varje dag

Välkommen
till Skandinaviens största hamn

365/24/7

Göteborgs Hamn är öppen för fartygsanlöp och
godstransport alla årets dagar och alla dygnets timmar.

Göteborgs Hamn är Skandinaviens enda hamn med direktsjöfart världen över.
Varje dag ser vi fartyg som kommer med gods från jordens alla hörn, och
fartyg som lämnar kajen med svenska varor på väg till viktiga marknader.
I närmare 400 år har vi varit navet i Sveriges internationella handel och den
självklara porten till världen för svensk import och export. Idag erbjuder
vi hela världen, varje dag. Snabbt, tryggt och kostnadseffektivt.

Som Skandinaviens enda storhamn har Göteborgs Hamn kapacitet och volymer att både
attrahera och ta emot de allra största containerfartygen. Hamnen ligger fördelaktigt till på
Sveriges västkust. Den är lätt att nå via väg, järnväg och självklart sjövägen. Inom en radie
av 50 mil finns dessutom tre huvudstäder och 70 procent av befolkningen och industrin.
Nästan all svensk utrikeshandel transporteras med hjälp av sjöfart. Nära 30 procent
passerar kajerna i Göteborgs Hamn, som också står för över hälften av landets totala
containerhandel. Det gör oss idag till Skandinaviens främsta godsnav.
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Hela världen
varje dag

För aktuell linjekarta se
goteborgshamn.se/linjekarta

Med vårt världsomspännande linjeutbud
blir världen genast lite mindre. Vi har över
130 direktlinjer till viktiga destinationer i till
exempel Asien, Mellanöstern, Afrika och
Nordamerika. Dessutom har vi frekventa avgångar
till de stora omlastningsnaven på kontinenten
och daglig trafik till flera europeiska storhamnar.
Varje vecka har Göteborgs Hamn cirka 70 roroavgångar och nära 20 avgångar med containerfartyg.
Det gör att du snabbt, tillförlitligt och kostnadseffektivt kan nå alla dina viktiga export- och
importmarknader, året runt.

Varje dag till
Europas storhamnar
Göteborgs Hamn har daglig trafik till de största
europeiska hamnarna. Snabbt och enkelt når du
viktiga regioner i framförallt Skandinavien, Baltikum,
Tyskland, England, Frankrike, Belgien, Holland,
Ryssland, Polen, Portugal och Spanien.
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20 000 TEU

30%

DE STÖRSTA
FARTYGEN SOM
ANLÖPER GÖTEBORGS
HAMN KAN LASTA ÖVER
20 000 CONTAINRAR

Närmare 30 procent av Sveriges totala
utrikeshandel passerar över Göteborgs Hamn.
Exporten består mestadels av stål, fordon
samt skogsprodukter som papper, pappersmassa och trävaror. Importen består främst
av konsumtionsvaror som kläder, möbler,
livsmedel och elektronik.

Hamnen
i siffror
EXPORT

IMPORT

50/50
Balansen mellan import och
export är jämn i Göteborgs Hamn
– 50/50. Det är en fördel för
rederierna som då kan lasta
på nytt gods efter att de har lossat.
På så vis kan de undvika att
köra tomma eller utan last vilket
sparar både pengar och miljö.

RORO

70

CONTAINER

753 000

avgångar
varje vecka

ENERGIPRODUKTER

TEU/år

BILAR

290 000

FARTYGSANLÖP

23,4

miljoner ton/år

PASSAGERARE

/år

1,7

miljoner/år

120

/vecka

GODS I TON

40,5

miljoner

TÅGRÖRELSER

70

/dag
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Svenska Exportframgångar

Raka spåret till kajen

BILLERUDKORSNÄS

Varje dag kommer och går 70 godståg till Göteborgs Hamn. Hit kommer
de fullastade med exportvaror som snabbt lastas om till fartygen för vidare
transport ut i världen. Och lika snabbt fylls sedan tågen med importvaror
för transport tillbaka ut i landet.

Svensk skog blir lyxiga förpackningar i London

Railport Scandinavia
Stommen i vårt tågsystem är Railport Scandinavia
– våra dagliga containerpendlar som förbinder
Göteborgs Hamn med ett 25-tal inlandsterminaler
runt om i Sverige och Norge. Tågpendlarna är en
långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv lösning
som gör att stora mängder gods snabbt och
effektivt kan nå sina slutkunder.
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GODSTÅG DIREKT
TILL OCH FRÅN
GÖTEBORGS KAJER
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Luleå

Närmsta Railport?
Titta på railportscandinavia.se

Pappret åker tåg direkt till roroterminalen i Göteborgs Hamn. Resan
tar 5 timmar. Här lastas pappret om och
körs ombord på fartyget till England.

På bruket i Frövi mals träd till flis
och kokas till pappersmassa. Massan
formas till kartongpapper som skärs
ned i ark och lastas på pallar.

Umeå

Från väg till vatten
För lastbilstransporter ligger Göteborgs Hamn
strategiskt placerad nära de stora Europavägarna.
Via dem når du snabbt och enkelt hamnens kajer
och vidare ut i världen med vårt unika linjeutbud.

Varje år skeppar BillerudKorsnäs över 250000 ton papper
via Göteborgs Hamn. En stor del går till England. Följ resan
från bruket i Frövi till en kosmetikaaffär på Oxford Street!

Sundsvall

Insjön

Oslo

Gävle

Avesta
Fagersta
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Hällefors
Eskilstuna
Kristinehamn
Stockholm/
Karlstad
Katrineholm
Årsta
Åmål
Stockholm/
Södertälje
Hallsberg
Norrköping
Falköping
GÖTEBORG
Jönköping
Nässjö
Torsvik
Vaggeryd

Helsingborg

Efter 26 timmar lägger fartyget till i
Immingham på den brittiska östkusten.
Här lastas pappret om på lastbilar för
transport till Wimbledon.
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Karlshamn
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I Wimbledon förvandlas pappret
till exklusiva förpackningar åt
skönhetsföretaget The Body Shop.
Förpackningarna fortsätter
sedan till Worthing.

Förpackningarna fylls med skönhetsprodukter och
distribueras till butiker världen över, bland annat med
lastbil till butiken på Oxford Street i London.

KLIMATSMART MED TÅG OCH BÅT

Mindre

CO2
6

Sjöfarten är ett klimatsmart sätt att frakta gods. Hela resan släppte bara
ut 4 gram CO2 per förpackning. Tåget från Frövi till Göteborgs Hamn är
dessutom det CO2 -snålaste landtransportmedlet.
Hälften av allt gods fraktas
till och från hamnen med järnväg.
Det minskar koldioxidutsläppen
med cirka 53 000 ton jämfört med
om transporterna skett med lastbil.

FRÖVI

TÄNK OM…
Om kartongen hade körts hela vägen med lastbil istället hade man bara
kommit till Holland med samma CO2 -utsläpp per förpackning.
Fler exportframgångar hittar ni på goteborgshamn.se/exportframgangar

LONDON
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TERMINALER
OCH TJÄNSTER
FÖR ALLA BEHOV
Vi hanterar alla typer av gods. Här finns terminaler
och operatörer specialiserade på olika områden för
att kunna erbjuda bästa möjliga service, dygnet runt,
året runt. Det gäller allt från lagring, beredning och
omlastning till lossning och lastning, passagerartrafik
och hantering av energiprodukter.

Energiprodukter
Energihamnen i Göteborg är Sveriges största allmänna
energihamn som består av tre olika hamnar med totalt
24 kajer. Varje år anlöper cirka 2 500 tankfartyg och totalt
hanteras nära 24 miljoner ton råolja, bensin, diesel och
andra energiprodukter. Här finns Sveriges i särklass största
depåverksamhet och även stora lagringsmöjligheter.
En rad tjänster finns att tillgå inom den maritima servicen
såsom bunkring, återvinning och sophantering. Här ligger
också tre raffinaderier i nära anslutning.

RAFFINADERIER:
Preemraff i Göteborg,
St1 Refinery, Nynas

Roro och bil
Container
I Göteborgs Hamn ligger Skandinaviens
största containerterminal. Här erbjuder
över 40 rederier ett linjeutbud som når
hela världen varje dag. Den 80 hektar stora
terminalen är i internationell toppklass
och har kapacitet att hantera världens
största fraktfartyg. På hamnområdet finns
dessutom en rad tjänster, allt ifrån
containerdepåer och containerservice
till omlastning av export- och importgods
samt lager- och logistiktjänster.

I Göteborgs Hamn finns fyra specialiserade roro- och bilterminaler som
hanterar alla typer av rullande gods. Två av dem är järnvägsanslutna med
spår direkt ner på kajerna. Här finns också flera omlastningsterminaler
som erbjuder stuff och stripp. Vi är Sveriges största utskeppningshamn
av fordon. Över 70 roroanlöp i veckan garanterar hög frekvens och
snabba godsflöden. Fartyg till och från Belgien, Danmark, Storbritannien,
Tyskland och Finland anlöper dagligen.
ROROTERMINALER:
Gothenburg Roro Terminal,
Logent Ports and Terminals,
Stena Line – Danmarksterminalen
& Tysklandsterminalen

CONTAINERTERMINAL:
APM Terminals Gothenburg
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Kryssningsoch färjetrafik

PASSAGERARTERMINALER:
Stena Line – Danmarksterminalen
& Tysklandsterminalen
KRYSSNINGSTERMINALER:
Arendal,
Amerikaterminalen

Breakbulk

Skogsprodukter

I Göteborgs Hamn har alla terminaler gedigen erfarenhet av att lasta,
lossa och bereda alla former av breakbulkgods. Det gäller allt från high
and heavy och projektlaster till stål och annat gods med dimensioner
utanför standard. Regelbundet hanteras gods som vind- och vattenkraftverk,
tågvagnar, helikoptrar, generatorer, stål, bostadsmoduler till oljeplattformar
och andra höga, breda och tunga enheter.

Göteborgs Hamn är Sveriges största skogshamn.
Med vårt världsomspännande linjeutbud erbjuder vi sågverk
och pappersbruk täta avgångar till hela världen – varje dag.
Vi har kapacitet att ta hand om alla typer av skogsprodukter,
oavsett om de kommer med containertåg, konventionellt tåg
eller lastbil. Tack vare smarta tåglösningar, spåranslutna
terminaler och väderskydd för omlastning av papper,
pappersmassa och virke kan vi erbjuda trygg hantering
och snabba transporter året runt.

BREAKBULKTERMINALER:
APM Terminals Gothenburg,
Gothenburg Roro Terminal,
Mimab, Logent Ports and Terminals,
Stena Line – Danmarksterminalen & Tysklandsterminalen
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Passagerartrafiken i Göteborg Hamn domineras av
Stena Line som är ett av världens största färjerederier.
Färjorna går i tät trafik på två linjer – en till Fredrikshamn
och en till Kiel – och är kombinerade passagerar- och
fraktfärjor. Läget på västkusten och den snabba inseglingen
gör också Göteborgs Hamn till ett attraktivt stopp för
kryssningsfartyg. Här finns två kryssningsterminaler plus
två ytterligare kajer för gästande fartyg i alla storlekar.

STUFF AV SKOGSPRODUKTER:
Mimab, DFDS Arendal Terminal,
Paper Logistics Center
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Sveriges bästa logistik
1 miljon möjligheter nära Göteborgs Hamn
En helt ny logistikpark på 1 miljon kvadratmeter växer fram precis i anslutning
till Skandinaviens största hamn. Den heter Port of Gothenburg Logistics Park och
kommer att erbjuda ett brett utbud av lager- och logistiktjänster bara tio minuter
från kajkanten. Tillsammans har markägarna i området kapacitet att bygga lokaler
om 500 000 kvadratmeter i parken. Härifrån har du kanske landets bästa access
till effektiva landförbindelser via både väg och järnväg för snabba flöden och
leveranser vart som helst i Skandinavien inom 24–48 timmar.
Parken består av tre delar och Göteborgs Hamn AB finns som fastighetsägare
i delen närmast hamnen som visas i denna visionsbild.

!
Visste du att?

SVERIGES BÄSTA
LOGISTIKLÄGE

E6

E45

Över 2 000 nya arbetstillfällen förväntas
skapas i den nya
logistikparken.

E20

Centrum
40

GÖTEBORG HAR UTSETTS
TILL SVERIGES BÄSTA
LOGISTIKLÄGE 18 ÅR I RAD

E6

I utmärkelsen* lyfter man fram fördelarna med Skandinaviens
största import- och exporthamn, utbyggda tågpendelnät för hållbar
distribution och stora satsningar på ny logistikmark som innebär
korta avstånd från hamn till lager, vilket ger låga logistikkostnader.
* Branschtidningen Intelligent Logistik
Hamnområde

Huvudleder

Järnväg

Med miljön i tankarna
Göteborgs Hamn anses vara en av de ledande hamnarna
i världen inom miljöområdet. Vi arbetar aktivt och långsiktigt
för att minimera sjöfartens miljöpåverkan och för att bidra
till hållbara transporter. Här är några exempel:

Flytande
naturgas
(LNG)

Elanslutning
av fartyg

I Göteborgs Hamn kan
fartyg bunkra med flytande
naturgas (LNG).

53 000

ton

På ett år sparar
tågpendlarna till
Göteborgs Hamn över
53 000 ton koldioxid.
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Genom att elansluta
fartyg vid kaj minskas
utsläppen kraftigt
och vi får en tystare
hamnmiljö.

Miljörabatt
i hamntaxan
Vi premierar fartyg med hög miljöprestanda
och ger dem miljörabatt på hamnavgiften.
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Hamnen växer för framtiden

Göteborgs Hamn växer mer än någonsin med nya terminaler,
logistikområden, vägar och järnvägar. En ny kombiterminal med
sju järnvägsspår är under uppbyggnad i ytterhamnnen.
Vi bygger ut för att rusta oss för framtida godsvolymer och större fartyg.
Ett av de största projekten är en helt ny hamnterminal i Arendal på
220 000 kvadratmeter. Den nya hamnen beräknas stå klar någon gång
efter 2020 och kommer då hantera både roro- och containerfartyg.
Visionsbild med den nya kombiterminalen och
utbyggnaden av en ny hamnterminal.

Svenska Exportframgångar

HÄSTENS SÄNGAR
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Handgjorda sängar från Köping blir lyx i Peking

Efter 44 dagars resa anländer sängarna till
Port of Xingang, norra Kinas största hamn.
Här lastas sängarna om på lastbilar för
vidare transport till butikerna.

Hästens Sängar tillverkas på en fabrik i Köping. Många
av sängarna exporteras ut i världen via Göteborgs Hamn.
En del reser hela 2 200 mil till en galleria i Peking.
2
1

Varje år tillverkas omkring 16 000
Hästens Sängar och bäddmadrasser för
hand på fabriken i Köping. Därifrån fraktas
de med lastbil till centrallagret i Borås
och vidare till Göteborgs Hamn.

På terminalen i Göteborgs Hamn
lastas sängarna om och packas
i containrar. Sedan lyfts de ombord
på fraktfartyget som tar dem
direkt till Asien.
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Efter cirka 32 dagar är de framme i
Singapore. Där lastas de om till nästa
fartyg. Sedan väntar 12 dagars resa
till Xingang i norra Kina.

Efter 2 timmar på lastbil är sängarna
framme i Peking och den jättelika gallerian
COFCO Plaza som är specialiserat på lyxvarumärken inom mode och heminredning.
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KONTAKT
Claes Sundmark
Vice President
Business Area Container, RoRo & Rail
Telefon: 031-368 75 62
claes.sundmark@portgot.se

Göteborgs Hamn, 403 38 Göteborg. Telefon 031-368 75 00. www.goteborgshamn.se
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