Välkommen till

Skandinaviens
största hamn

1 AMERIKAKAJEN
	Härifrån seglade Svenska Amerika Liniens
kryssningsfartyg till New York mellan 1915 och
1975. En resa över Atlanten tog 8-10 dagar.

6 RYA SKOG
	Innanför Ryahamnen ligger Rya skog som
är Göteborgs första naturreservat. Här finns
mycket gammal skog, kanske rent av från
förhistorisk tid.

12 BRUSHANE, KNIPA OCH VIGG
	Göteborgs Hamn bygger ett vadhav för
fåglar för att återställa naturen i Torsviken.
Brushane, sångsvan, knipa och vigg är några
fåglar som kommer trivas där.

7 HÖGRE ÄN LISEBERGSTORNET
	Den högsta kranen i hamnen är 127 meter
hög. Det är högre än Gothia Towers och
Lisebergstornet.
2 LINDHOLMEN
	Fram till slutet av 1980-talet kom stora
bilbåtar och styckegodsfartyg in till Lindholmshamnen. Idag ligger Lindholmen Science Park
här, och 25 000 personer arbetar, studerar
och bor i området.

8 400 METER BÅT
	I Skandiahamnen lägger världens största
containerfartyg till. De är närmare
400 meter långa och har plats för nästan
20 000 containrar.

14 LOTSBÅTAR
	I Tånguddens Hamn finns sjöpolisen, kustbevakningen och lotsbåtarna. Alla större
fartyg som angör Göteborgs Hamn måste
ha lots ombord.

3 KOLHAMNEN
	Sannegårdshamnen var en stor hamn för kolimport och koks fram till slutet av 1950-talet.
Idag är det ett populärt bostadsområde.
4 ERIKSBERG
	Eriksberg är ett historiskt varvsområde. 1979
byggdes den sista båten och varvet lades ned.
Kvar idag finns bockkranen som är 77 meter hög.

13 BERGRUM FÖR OLJA
	I Torshamnen pumpas råolja från tankfartygen till stora bergrum för lagring.
Det största rummet är nästa lika stort som
Globen i Stockholm.

9 NYA ÄLVSBORGS FÄSTNING
	Fästningen byggdes 1653 för att skydda
Göteborg mot danska flottan. Den har varit
belägrad flera gånger, men aldrig intagits
av fientliga styrkor.

Ett skepp kommer lastat
I Göteborgs Hamn lossas och lastas
gigantiska fartyg från hela världen varje
dag. De kommer hit med allt från elektronik,
mat, kläder och energiprodukter – och åker
härifrån med svenska exportvaror som
papper, trä, stål och bilar. Så har det gått
till i snart 400 år. Hamnen grundades
1620 och har varit Sveriges port mot
världen ända sedan dess. Välkommen
på en tur i Skandinaviens största hamn!

15 NYA VARVET
	Nya Varvet var militärt område till 1982
då flottan flyttade ut till Käringberget.
Idag sjuder området av liv och över 2000
personer jobbar här.
16 RÖDA STEN
	Vid strandkanten ligger en mytomspunnen
rödmålad sten. En historia bakom namnet
är att stenen en gång täcktes av blod från en
svensk officer som dödats av danskarna.

5 ENERGIHAMNEN
	I Skarvik invigde Koppartrans 1949 dåtidens
största raffinaderi i Sverige. Idag är Energihamnen i Göteborg Sveriges största allmänna
energihamn.

10 VARJE DAG TILL EUROPA
	I Älvsborgshamnen drar eller kör man
ombord gods på fartyg som går till England
och Belgien. På en enda båt kan det få
plats totalt 3 km gods.
11 VÄRLDENS MODERNASTE VARV
	Arendalsvarvet invigdes 1963 och var världsunikt genom att de byggde fartygen inomhus.
Totalt levererades 140 flytetyg, varav 107 fartyg
innan varvet lades ner 1989.

Redan på 1730-talet började Svenska Ostindiska
Companiet segla till Orienten och kom hem med siden,
te och porslin. Ostindiefararen Götheborg är en replika
av dåtidens skepp och kan besökas vid kajen i Eriksberg.

17 FRÅN LAGER TILL STJÄRNKROG
	Sjömagasinet byggdes 1775 som lagerhus åt
Svenska Ostindiska Companiet. Idag är det
en exklusiv och prisbelönt restaurang.

ARENDAL
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På kryssningsterminalen i Arendal
lägger de största kryssningsfartygen till.
Alldeles intill ligger Volvo Museum.

AMERIKASKJULET
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Här ligger Göteborgs nya kryssningsterminal.
Den tar emot alla kryssningsfartyg som
kommer under Älvsborgsbron. Här ligger
även Göteborgs Hamns huvudkontor.

BILTERMINALEN
ÄLVSBORG
& SKANDIA

TORSHAMNEN
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I Energihamnen i Göteborg
lossas nästan hälften av all
råolja som tas in i Sverige.

Här är Sveriges största exporthamn för fordon. Hundratusentals
bilar i långa rader väntar på att
skeppas ut i världen.
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I Skandinaviens största containerhamn lyfts godset med gigantiska
kranar. I roro-terminalerna kör
eller drar man ombord lasten.
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SANNEGÅRDEN

ERIKSBERG

SKARVIK & RYA

I Energihamnen lossas och lastas
raffinerade energiprodukter som
bensin, asfalt och tallolja.
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RYA NABBE

Rivö fjord
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Älvsborgsfjorden
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MAJNABBE &
MASTHUGGET

Stena Line är ett av världens
största färjerederier. Tysklandsterminalen ligger i Majnabbe
och Danmarksterminalen
vid Masthuggskajen.
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SJÖFARTSMUSEET

Högst upp på tornet
utanför Sjöfartsmuseet
står Sjömanshustrun och
blickar ut över havet.
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Varje dag exporterar svenska företag varor över
hela världen. Följ några svenska exportframgångar
på deras resa från råvara till slutkonsument.
En resa som går via Göteborgs Hamn.

SVENSKA EXPORTFRAMGÅNGAR

www.goteborgshamn.se/exportframgangar

Hamnens historia i bilder
Hur såg hamnen ut förr i tiden? Och hur gick det
till när man lastade båtarna innan containrarna
fanns? Upplev hamnen från början av 1800-talet
ända fram tills idag.

LÄS MER

www.goteborgshamn.se/historiskabilder

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

Foto: Eriksberg och Röda sten: Klas Eriksson. Nya Älvsborgs fästning: Peter Svenson. Sjömanshustrun: Matilda Karlsson. Övriga bilder: Göteborgs Hamn.
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