Upptäck möjligheterna
i Skandinaviens största hamn

En ny hamnterminal på 22 hektar ska byggas i
Göteborgs Hamn. Hur mycket fyllnadsmaterial kommer att behövas?
Gör ingenjörstestet på goteborgshamn.se/quiz

Världens
största
lastfartyg
ställer enorma krav
på kajens konstruktion

55 000 ton
Världens största containerfartyg lägger till
i hamnen. Det är nästan 400 meter långt,
60 meter brett och väger 55 000 ton.

127meter

8000

Världens största bilfartyg
med plats för 8 000 bilar lossar
och lastar i Göteborgs Hamn.

De 127 meter höga kranarna
i containerterminalen ställer
extrema krav på kajens
konstruktion.

2 000 m Globen
3

Göteborgs Hamn är porten till världen för
stora delar av svenskt näringsliv. Världens största
lastfartyg anlöper våra kajer. Lastbilar och tåg
anländer till hamnen i en strid ström och miljontals
ton gods importeras och exporteras. Infrastrukturen
i hamnen måste leva upp till både dagens och
morgondagens behov. Och det kräver ingenjörer
som tänker stort och nytt – som är ingenjörer
nog att anta utmaningen att vara med och
utveckla Skandinaviens största hamn.

Varje år går det åt upp
till 2 000 m3 betong
för att underhålla
terminalerna
i hamnen.

12 874

BILAR

I Energihamnen i Göteborg finns
underjordiska bergrum för lagring
av råolja. Tillsammans är de
lika stora som 2,5 Globen.

Stora delar av hamnen hålls uppe
med hjälp av 12 874 betongpålar som
behöver regelbunden omvårdnad.
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Tekniska utmaningar
i extrem miljö

Är du nyfiken

Göteborgs Hamn är på många sätt en extrem miljö när det gäller
infrastruktur. Varje dag ställs vi inför nya utmaningar, både när
det gäller komplexa konstruktioner och nya metoder för underhåll
av hamnens anläggningar. Över och under vattnet.

på hur det är att hantera riktigt stora
projekt både över och under vatten?
Då är bygget av den nya godsterminalen i Arendal ett utmärkt
exempel. Det är den största expansionen av hamnen sedan 1970-talet.
Terminalen ska skapas genom utfyllnad med en miljon kubikmeter
muddermassor och sprängstensvallar.

Plantera
under
vattnet

På botten där den nya godsterminalen i Arendal
ska anläggas växer stora ålgräsängar. De är en
viktig del av ekosystemet och havets barnkammare
för flera fiskarter. För att inte ålgräsbeståndet
ska minska i Göta Älv kommer vi att plantera
nya ålgräsängar i närheten.

sveriges
största
fågelbad

220 000 m

2

Göteborgs Hamn jobbar hårt för att kompensera
avtrycken i naturen. Under flera årtionden har
hamnen lagt förorenade muddermassor i Torsviken
på Hisingen. Nu pågår projektet att täcka över
massorna med ren lera för att återställa området
och bygga ett gigantiskt fågelbad, ett så kallat
vadhav för vadarfåglar.

STORA EXPANSIONSPLANER
Just nu är hamnen inne i en kraftig expansionsfas.
Nya godsterminaler ska byggas, farleder fördjupas och en helt
ny logistikpark växer fram – för att nämna några exempel.

”Hamnen är Västsveriges häftigaste arbetsmiljö”
elin dörrheide – Projektledare, göteborgs hamn ab
VAD TYCKER DU BÄST OM I DITT JOBB?

SOMMARJOBB, EX-JOBB ELLER PRAKTIK?

GÖTEBORGS HAMN AB

– Omväxlingen, att vara ute på ett stort bygge och
diskutera tekniska lösningar, samtidigt som man känner
krafterna från havet, saltstänket och vinden som viner.

Är du i slutet av dina akademiska studier eller precis i
början av din karriär? Då finns flera spännande möjligheter
hos oss. Genom sommarjobb eller praktik kan du få nya
värdefulla erfarenheter. Varje år erbjuder vi dessutom
möjligheter att göra exjobb med engagerade handledare
och marknadsmässig ersättning.

I Göteborgs Hamn finns många bolag och aktörer.
Göteborgs Hamn AB är spindeln i nätet och ansvarar
för helheten. En av våra viktigaste uppgifter är att
utveckla, bygga och underhålla infrastrukturen i hela
området, både över och under vattnet. Idag arbetar
närmare 130 personer på Göteborgs Hamn AB.

VAD HAR DU FÖR ARBETSUPPGIFTER?
– Jag är projektledare inom anläggningsområdet och tar
fram lösningar för underhålls- och investeringsprojekt.
Jag handlar upp konsulter, entreprenörer och
säkerställer kvaliteten och ekonomin i projekten.

VAD HAR DU FÖR BAKGRUND?
– Jag gick civilingenjörsprogrammet med
inriktning på väg- och vattenbyggnad på Chalmers.
Under studierna praktiserade jag på NCC och
efter examen började jag på Göteborgs Hamn.

JOBBA HOS OSS
Göteborgs Hamn är inne i en intensiv tillväxtfas med många
stora projekt framöver. Vi är ständigt på jakt efter erfarna
medarbetare som vill vara med och bygga framtidens hamn.
Och vi kan lova en rad stimulerande karriärmöjligheter.
Läs mer på goteborgshamn.se/ingenjor

Följ oss på

TOPP 100

MEST SPÄNNANDE

ARBETSGIVARE

KAR

RIÄ R F Ö RE TA GE N

Flera år i rad har Göteborgs Hamn
utsetts till ett av Sveriges
100 mest spännande företag
att göra karriär på.

Har du vad som krävs för att utveckla Skandinaviens största hamn?
Gör ingenjörstestet på goteborgshamn.se/quiz
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Mer om att jobba hos oss
goteborgshamn.se/ingenjor
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