THE PORT OF SCANDINAVIA

Med tåg och
båt raka spåret
ut i världen

57˚42’ N 11˚56’ E

Välkommen till
Sveriges största
skogshamn!
I 400 år har svensk skog lämnat kajerna i Göteborg för vidare export ut i världen.
Papper i alla dess former, virke och massa. Nu storsatsar vi för att bli ännu bättre.
Målet är att kunna erbjuda svensk skogs- och pappersindustri den bästa och mest
hållbara lösningen för en fortsatt framgångsrik svensk export.
Vi har gjort en rad satsningar de senaste åren för att vara fullt rustade att ta hand om
alla typer av skogsprodukter. Det handlar om helt nya dedikerade skogsterminaler, nya
tåglösningar och inte minst ett nytt och tätare samarbete mellan Göteborgs Hamn AB,
rederier och andra viktiga aktörer i anslutning till hamnområdet.
Vi vet att du som arbetar inom skogsindustrin ställer höga krav på dina transporter.
Därför har vi gjort vårt yttersta för att anpassa våra tjänster därefter. Målet har varit
att förenkla, och vi hoppas du kommer att uppskatta resultatet.
Vi erbjuder hela världen varje dag. Genom att samla dina exportvolymer här får du
en kostnadseffektiv och hållbar logistiklösning som hjälper dig att växa in i framtiden.
Och det är precis det som är meningen med vår satsning på Sveriges största skogshamn.

HELA VÄRLDEN VARJE DAG
Som Skandinaviens största hamn är vår absoluta
styrka det breda linjeutbudet. Härifrån finns nästan
100 direktlinjer till destinationer världen över. Asien
och Röda havet är några exempel på marknader som
nås enkelt från Göteborg. Förutom direktlinjerna finns
en tät trafik till de stora omlastningsnaven i Europa
och Nordafrika samt en frekvent intraeuropeisk
rorotrafik.

NYA OMLASTNINGSMÖJLIGHETER
I Göteborgs Hamn finns flera dedikerade och
väderskyddade terminaler för snabb omlastning
av papper och pappersmassa. På senare tid har de
kompletterats med terminaler för sågade trävaror.
Det innebär att du själv kan bestämma på vilket sätt
du vill transportera godset till hamnen: containertåg
eller konventionella godsvagnar, lastbil eller trailertåg. Alla möjligheter finns.

70 TÅG VARJE DAG
Du känner kanske till våra dagliga containerpendlar?
De förbinder Göteborgs Hamn med över 25 orter runt
om i Sverige och används redan av många företag
inom skogsindustrin. Men containerpendlarna är bara
en del av hamnens totala tågerbjudande. För dig som
hellre vill använda konventionella godsvagnar finns
även nya tåglösningar på plats.

DU SKICKAR – VI SORTERAR
Har du export till flera olika marknader? Kanske
en kombination av Europa och andra världsdelar?
Vi sorterar dina exportprodukter här. Så skicka ditt
gods till Göteborg på det sätt som passar just dig.
Väl på plats sköter vi omlastningen till rätt lastbärare.
Vår goda tillgång på tomma enheter och vårt unika
linjeutbud med hög frekvens innebär att ditt gods
kommer iväg snabbt. Det betyder i sin tur att du sparar
både tid och pengar genom minskad lagerhållning.

Järnvägsanslutna
omlastningsterminaler

Övriga omlastningsterminaler
nära Göteborgs hamn
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