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FÖRORD
Göteborgs Hamn skall ha en ledande roll i utvecklingen av Göteborgsregionen som ett logistiskt
centrum genom att skapa förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart godsnav.
I Göteborgs Hamns ägardirektiv, vision och affärsidé lyfts vikten av godsnavet fram.
Generalplan 2035 förtydligar begreppet enligt nedanstående.
Ett godsnav;
• Är dominerande i totalt hanterade volymer i sin region
• Är en ”multipurposeport”, erbjuder ett brett tjänsteutbud
• Är intermodalt, kan hantera flera trafikslag
• Erbjuder hög frekvens mot flertal destinationer via land och sjö
Göteborgs Hamn är idag, sett till hanterade volymer, den tredje största hamnen i Östersjöregionen
och hanterar betydande marknadsandelar inom samtliga segment.
Göteborgs Hamn har de senaste 15 åren varit en föregångare i att utveckla intermodala
transportlösningar.
Göteborg har de senaste 13 åren utpekats som ”bästa logistikläge” i Sverige. Göteborgs Hamn
med sitt totala tjänsteutbud är en avgörande faktor bakom detta.
Göteborgs Hamn har årligen 11 000 fartygsanlöp globalt.
För att bevara och utveckla Göteborgs Hamns position som godsnav förutsätts en förmåga och
beredskap att i tid möta ökade volymer och marknadens efterfrågan på transportinfrastruktur
och logistiklösningar.
Generalplan 2035 syftar till att beskriva de geografiska ramarna för Göteborgs Hamns arbete
att säkerställa att vi är framgångsrika i vårt uppdrag.

Magnus Kårestedt, vd Göteborgs Hamn AB
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SAMMANFATTNING
Ur ett Generalplansperspektiv ansvarar Göteborgs Hamn AB för planering och säkerställande av
hamnens övergripande, långsiktiga infrastrukturutveckling.
Göteborgs Hamn AB:s ägardirektiv beskriver att Göteborgs Hamn ska utgöra det självklara godsnavet
för sjötransporter i Skandinavien och därigenom skapa förutsättningar för tillväxt, sysselsättning och
hållbar utveckling i Göteborg.
Bolaget ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att i alla verksamheter bedriva ett
integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att uppnå de lokala miljömålen och minimera
negativ miljöpåverkan.
Genom delbeslut den 15 maj 2000 har Sjöfartsverket, efter hemställan från Länsstyrelsen i Västra
Götaland, förklarat Göteborgs Hamn och anslutande farleder som anläggningar av riksintresse.
EU har utpekat Göteborgs Hamn som Main Node i TEN-T Core Network.
Sverige har relativt andra länder ett mycket stort handelsutbyte. Sveriges geografiska placering utan
stor inre marknad men med en kombination av internationellt framgångsrika exportföretag och stora
naturtillgångar i form av skog och gruvor har skapat en öppen exportinriktad ekonomi. Upp till 90 %
av landets utrikeshandel sker sjövägen.
Inom containersegmentet förutspås en tillväxt i synnerhet med avseende på hantering av skogsprodukter.
Roro-segmentet är en viktig komponent i de intraeuropeiska transporterna. En möjlig utveckling är
att trailer som lastbärare succesivt ersätts av kortsjöcontainer vilket förutsätter nya produktions- och
hanteringstekniker.
Göteborgs Hamn är en betydande exporthamn av bilar och skall säkerställa att fordonsindustrins
behov tillgodoses.
Energisegmentet har goda förutsättningar att expandera vilket förutsätter åtgärder i befintliga
terminaler och expansion på nya områden.
Kryssning har ökat kraftigt på senare år och en fortsatt expansion förutsätter åtgärder i befintlig
terminal och/eller ytterligare terminalkapacitet.
Sammantaget ger omvärldsbevakningen att de totala godsvolymerna kommer att öka. En förutsättning
för att möta efterfrågan och bygga godsnavet är en beredskap att i tid bereda kapacitet i farleder,
terminaler och anslutande vägar och järnväg.
Göteborgs Hamn skapar direkt och indirekt 22 000 arbetstillfällen i Göteborg.
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1 Inledning
År 2008 presenterades Göteborgs Hamns Generalplan GP 2030. Sedan GP 2030 presenterades har
Göteborgs Hamn AB genomgått en strukturell förändring med uppdelning av företaget i fyra separata
bolag, tre externt ägda terminalbolag och en Port Authority, Göteborgs Hamn AB. Ur ett General
plansperspektiv ansvarar hamnbolaget för planering och säkerställande av hamnens övergripande,
långsiktiga infrastrukturutveckling, medan terminalbolagen ansvarar för utvecklingen av terminal
operationen inom ramen för den licens som koncessionsavtalen ger. Koncessionsavtalen sträcker sig
över 25 (2035) år för containerterminalen och roro-terminalen och över 10 (2020) år för bilterminalen.
Inom energihamnen finns ett antal terminaler som drivs av privata operatörer. Delar av driften och
den operativa utvecklingen ansvarar avdelningen Operations för.
I GP 2035 har de nya förutsättningarna arbetats in. Samverkan har skett med terminalbolagen
beträffande deras behov av infrastruktur såsom farleder, kajer, terminalytor, vägar och järnväg.
De olika terminalbolagen samt energihamnen har önskemål som överlappar vilket kan skapa konflikter
beträffande det totala användandet av hamnens mark- och terminalytor. Här har Göteborgs Hamn AB
ett stort ansvar att bedöma och styra så att den sammanhållna utvecklingen sker i linje med hamn
bolagets övergripande vision och målbilder.
Göteborgs Hamn AB har sedan 2010 ett nytt ägardirektiv, som anger det nya bolagets roll med
ansvar och inriktning. Ur ägardirektivet har följande utdrag hämtats beträffande den långsiktiga
utvecklingen:
•	Göteborgs Hamn ska utgöra det självklara godsnavet för sjötransporter i Skandinavien och därigenom
skapa förutsättningar för tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling i Göteborg. Göteborgs Hamn
AB ska ha en ledande roll i utvecklingen av Göteborgsregionen som ett nationellt logistiskt centrum.
•	Hamnens roll som ledande export- och importhamn ska stärkas och förutsättningar skapas
för att även inta en ledande position som omlastningshamn för Östersjöregionen. Bolaget ska
i nära samverkan med staden, regionala organ och statliga myndigheter verka för en infrastruktur
som ger god tillgänglighet till hamnområdet. Bolaget ska prioritera medverkan i utbyggnaden av
järnvägens infrastruktur och logistiklösningar.
•	Bolaget ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att i alla verksamheter bedriva
ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att uppnå de lokala miljömålen
och minimera negativ miljöpåverkan.
I GP 2035 har hållbarhetsbegreppet tolkats på följande sätt utifrån ett mark- och infrastrukturperspektiv:
•	
Miljöaspekterna ska tillgodoses genom att vi hushåller med resurser i form av mark- och
vattenområden samt att vi verkar för att främja transporter till land och sjöss som bidrar till
minskad negativ påverkan på miljön. Vi genomför kompensationsåtgärder för de naturvärden
som oundvikligen måste tas i anspråk för hamnens utveckling.
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•	Den ekonomiska aspekten ska tillgodoses genom att infrastrukturen utvecklas i takt med efterfrågan.
Genom samverkan med stadens förvaltningar och de statliga verken kan utveckling av nya terminaloch hamnområden ske på ett sätt som är ekonomiskt fördelaktigt för både samhället och hamnen.
• D
 en sociala aspekten tillgodoses genom medverkan till att skapa arbetstillfällen i direkt och indirekt
anslutning till hamnverksamheten.
Generalplanearbetet genomförs med GP 2030 som bas. I GP 2030 skapades vad som då betraktades
som de yttre ramarna för hamnens expansion i alla väderstreck i vatten och land. Dessa ramar har
inte förflyttats.
Genom delbeslut den 15 maj 2000 har Sjöfartsverket, efter hemställan från Länsstyrelsen i Västra
Götaland, förklarat Göteborgs Hamn och anslutande farleder som anläggningar av riksintresse.
En fördjupad studie har därefter gjorts vars resultat presenterades i Riksintresset Göteborgs Hamn,
år 2009. Rapporten beskriver hamnens värde och funktion i ett nationellt och internationellt perspektiv.
För säkerställande av hamnens funktion i ett sammanhängande transportnät, anger rapporten att ett
säkerställande av anslutande väg- och järnvägsförbindelser är nödvändigt. Därav är även anslutande
landinfrastruktur av riksintresse. Rapporten är ett fundamentalt dokument för utformningen av GP
2035. De markområden som beskrivs i GP 2035 omfattas samtliga av riksintresset.

UTDRAG UR RAPPORT 2009:67, LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALAND
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Utdrag ur skriften Riksintresset Göteborgs Hamn pekar på den styrka som utnämning till
riksintresse innebär:
”Enligt 3 kap 8 § miljöbalken ska områden som är av riksintresse för kommunikationsanläggningar
skyddas mot åtgärder som ”påtagligt kan försvåra” tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
Göteborgs Hamn är av riksintresse för sjöfart enligt Sjöfartsverkets beslut den 15 maj år 2000.
I riksintresset ingår även de ytor på land som är nödvändiga för hamnens verksamhet samt anslutande
vägar och järnvägar och rangerbangårdar i anslutning till dessa. ”
I anslutning till ytterhamnarna finns markområden som idag har annan verksamhet, men som i
Riksintresset Göteborgs Hamn utpekas som blivande hamnområden om/när nuvarande verksamhet
upphör eller förändras.
Göteborgs Hamn har vidare utsetts till Core Networkhamn inom EU:s TEN-T nätverk, vilket innebär
stora möjligheter, men även skyldigheter, att bygga ut kapaciteten med bidrag från EU. Ett fullt utbyggt
TEN-T nätverk ska enligt planerna vara genomfört 2030.
I linje med TEN-T riktlinjerna arbetar Trafikverket utifrån ett nationellt perspektiv med att beskriva
godsstråk och noder. Göteborgs Hamn är utöver ett riksintresse utpekad som en central hamn i det
nationella transportnätverket. I föreliggande förslag till nationell plan 2014–2025 från Trafikverket
är Göteborgs Hamns betydelse för det svenska transportsystemet tydligt markerat.
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2 Omvärldsanalys
Följande kapitel beskriver de yttre förutsättningar som påverkar villkoren för Göteborgs Hamns
utveckling. Hamnen är en knutpunkt i ett internationellt nätverk för transporter av gods och människor
och vår utveckling måste ske i samklang med omvärldens behov. Givet de långa ledtider som är
förknippade med utveckling av infrastruktur är det avgörande att agera proaktivt för att möta väntade
behov och skapa förutsättningar för godsnavet enligt ägardirektivet.

2.1 FARTYG
Shippingverksamhet präglas av återkommande cykler. Detta har varit mycket tydligt sedan förra
generalplanen lades fram år 2008, vilket beskrivs nedan.
Under goda tider med stora godsvolymer och höga fraktpriser har rederierna god intjäning och vinsterna
återinvesteras i nya fartyg. Nybeställningar har några års leveranstid och när dessa kommer ut på
marknaden leder detta vanligtvis till att fartygsutbudet är mycket stort precis när godsvolymerna viker
i samband med att högkonjunkturen har passerat. Under dessa tider går fraktpriserna ner och rederierna
gör istället stora förluster. Gammalt tonnage skrotas och få nybyggnationer görs. Efter hand som gods
volymerna ökar och utbudet sakta minskar uppstår förstnämnd situation med höga fraktpriser igen.
Beskrivningen ovan förklarar den fluktuation det finns inom shipping, som är en konservativ bransch
med tydligt flockbeteende. För hamnföretagen innebär detta att man möter en shippingverksamhet
där alla rederier antingen går väldigt bra eller har det väldigt ekonomiskt svårt.
De senaste årens globala kris har påverkat sjöfartsnäringen i hög utsträckning. 2009 sjönk handels
volymerna drastiskt globalt. Till detta låg en mycket stor fartygsorderbok som nu lett till en situation
med stor obalans mellan tillgång på frakttonnage och utbud av gods att frakta inom i princip samtliga
segment.
Att branschen är konservativ och uppvisar flockbeteende visas inte minst i synen på bränsleförbrukning. När godsefterfrågan var hög byggdes och opererades fartyg med höga hastigheter och hög
bränsleförbrukning. I takt med allt högre kostnader för bunker och ett överutbud av fartyg så har just
bränsleförbrukningen gått från att vara lågt prioriterat till högsta prioritet. De fartyg som nu beställs
har väsentligt mycket bättre bränsleekonomi. Men med tanke på att fartyg har lång livslängd så finns
en mycket stor mängd fartyg med dålig bränsleekonomi. Detta leder i sin tur till att redare beställer
nytt tonnage för att kunna spara bränsle trots att det redan finns ett överutbud av fartyg på marknaden.
Slowsteaming, lägre marschfart, har varit ett sätt att påverka både bränslekostnader och ett överutbud
av tonnage. Konsekvensen av slowsteaming, som nu är etablerat för i princip samtliga översjörutter,
är att ledtiderna för långväga handel ökar, men även att fartygen har bättre möjligheter till att passa
sina ”berthwindows” (bokad tid vid kaj) i hamnarna då de har större möjlighet än tidigare att köra ikapp
eventuellt förlorad tid.
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Rederierna jagar stordriftsfördelar och trenden mot större fartyg inom samtliga segment är tydlig,
orderböckerna och nybyggnation av mindre tonnage är mycket tunn. Större och mer djupgående
fartyg ställer krav på att hamnarna anpassar sin infrastruktur och hanteringsutrustning efter nya
förutsättningar.

2.2 HAMNAR OCH TERMINALER
Operationen av hamnterminaler är en mindre volatil bransch än shipping. Priselasticiteten är
betydligt mindre än för fraktraterna och volymminskningar kan i viss mån absorberas genom att
justera kostnaderna för personal m.m. på ett annat sätt än för rederierna.
Hamnterminaler kräver dock stora investeringar i infrastruktur såväl som kranar, rörledningar etc,
men ger betydande och relativt stabila kassaflöden. Av dessa anledningar har man t.ex. inom
containersegmentet sett en kraftig konsolidering med globala operatörer och även finansiella aktörer
som söker sig till investeringar i terminaler. Skillnaderna mellan shipping och terminalhantering är
tydlig där shipping är volatilt och riskfyllt och där hamn- och terminalhantering är investeringstungt
men relativt stabilt.
Det kapitalintensiva inslaget i hamnverksamhet ger en hård nationell och internationell konkurrens
mellan hamnar för att genom ökade volymer och marknadsandelar nå skalekonomiska fördelar.
Utöver ett attraktivt geografiskt och infrastrukturellt läge är det avgörande att vara delaktig i att
utveckla och marknadsföra konkurrenskraftiga logistik-/transportlösningar.

2.3 GODS
Enhetsberedning av gods (containerisering) har haft en explosionsartad utveckling de senaste 30 åren.
Containerhandeln växer på två sätt: organisk tillväxt p.g.a. globalisering och ökad handel samt p.g.a.
att gods som tidigare fraktats på annat sätt (bulk) nu allt mer transporteras i container. I takt med att
effektiviteten ökar i containersystemet så minskar fraktpriserna och lågvärdigt gods kan därmed
flyttas till container. Genom att transportera gods i container nås hela världen med hög frekvens
jämfört med andra transportsätt till sjöss.
Roro-hantering är i stort en europeisk företeelse som inte finns i t.ex. Asien där den intra-asiatiska
handeln istället sker i container. Roro-fartyg har den stora fördelen av att förbinda två punkter som en
bro där trailers och annat rullande gods transporteras på fartyg i stället för på väg. I förhållande till
containerfartyg har roro-fartyg lägre volymeffektivitet och är därför ett dyrare alternativ. Roro-fartyg
har ofta hög frekvens och högre hastighet än containerfartyg, detta gör att roro-trafikens främsta
konkurrent just är landsvägen. Roro-segmentet pressas från fyra håll, vilket håller tillbaka tillväxten
i detta segment:
1.	
Högre bränslekostnader innebär en hög kostnad för dessa fartyg som kör i hög hastighet och
jämfört med container- och bulkfartyg har låg fyllnadsgrad.
2. L
 andtransporter har blivit billigare över tid med en mer effektiv fordonsflotta och billigare
arbetskraft i takt med ett expanderande EU.
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3.	Containern tar allt mer plats inom den intraeuropeiska handeln för gods som inte är mycket
tidskritiskt. Semitrailer som enhetslast får alltmer konkurrens från 45-fotscontainer.
4.	Europas konjunktur har gått in i ett lågtillväxtscenario med kraftigt skuldsatta länder som måste
hålla nere sina kostnader.
Biltransporter på sjön är ett konsoliderat segment med relativt få aktörer och stor lojalitet mot de
bilmärken som respektive redare hanterar. Detta segment har även hanterat krisen sedan 2009 på
bästa sätt genom att tidigt skrota gamla fartyg och vara försiktig med nybyggnation. Biltransporter
är baslasten för detta segment som även fraktar high & heavy (exempelvis entreprenadmaskiner)
vilket är det betydligt bättre betalande godset för dessa fartyg.
Flytande energiprodukter är betydelsefulla i alla moderna samhällen och används för uppvärmning
och transporter, i Sverige främst för transporter. Oavsett om det rör sig om fossila eller biobaserade
produkter så är behovet av flytande bränslen avgörande för samhället inom överskådlig framtid.
Flytande bränslen fraktas på fartyg och hanteras i hamnar och behoven av hamnars infrastruktur
bedöms vara snarlikt i sin struktur även på längre sikt. Den utmaning som ses är en produktdiversi
fiering och ökade krav på att kunna hantera fler typer av energiprodukter. Vidare ställer oljebolagen
högre krav på flexibilitet i anläggningar och kvalitet på utförda tjänster.
Behovet av transport av energiprodukter kan indelas i två olika kategorier:
1. Råolja som råvara för raffinaderierna (även vissa produktslag)
	För raffinaderierna i Göteborg tas råoljan primärt från Nordsjön då Preem och ST1 i dagsläget
är optimerade för att hantera den kvalitet som denna råolja innehar (lätt och lågsvavlig). Nynäs
raffinaderi tar för tillfället tung råolja från Venezuela då den råolja som är lämplig för att raffineras
till bitumen primärt finns där.
2. Lagring av energiprodukter
• Strategisk lagring innebär att länder eller oljebolag håller en viss mängd olja som lagring för
		 framtida beredskap.
•	Förväntan om framtida högre priser innebär att oljeprodukter mellanlagras en tid för att säljas
vidare till högre pris, benämns contango. Vid förväntan om framtida lägre priser (backwardation)
minskar mellanlagringen drastiskt.
•	Blandning av olika kvaliteter sker för att justera kvaliteten och höja värdet genom att hamna
närmare ”on spec”. Då försäljningsvärdet av t.ex. bunkerolja med 0,8 % svavel är detsamma som
1,0 % så finns ekonomiska incitament att blanda en produkt med ”något för bra kvalitet” med en
annan för att hamna närmare ett givet gränsvärde.
•	
Arbitrage möjlighet innebär att priset för oljeprodukter varierar tillräckligt mycket mellan olika
regioner i världen för att täcka fraktkostnaden för tankerstransport från en region till en annan.
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2.4 SVERIGES HANDEL
Sverige har relativt andra länder ett mycket stort handelsutbyte som bl.a. visar sig i vår import/export
per capita som är 60 % högre än övriga EU mätt i värde. Sveriges geografiska placering utan stor inre
marknad men med en kombination av internationellt framgångsrika exportföretag och stora natur
tillgångar i form av skog och gruvor, skapar en öppen exportinriktad ekonomi. 90 % av landets utrikeshandel sker sjövägen och resterande andel utgörs av malmexport via malmbanan till Narvik (drygt
20 miljoner ton), handeln med Norge samt över Öresundsbron.
De svenska hamnarna hanterade 2011 knappt
180 miljoner ton gods fördelat enligt tabell nedan:
Container

14

Roro

44

Olja

67

Skog

15

Järn och stål

3

Torrbulk

30

Övrigt

5

Summa

178

Inom de enhetsberedda segmenten (container och roro) fraktas även en stor mängd skogs- och
järnprodukter. Exempel på detta är att Göteborgs Hamn hanterade cirka 5 miljoner ton skogsprodukter
i containrar och som rullande gods under 2012. Ovan visar alltså att godstransporter för Sverige i
stor utsträckning består av produkter från skog och järn.
Nedanstående tabell redovisar hanterade godsmängder (tusen ton)
i de tio största allmänna hamnarna.
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
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2.5 TILLVÄXTPOTENTIAL
Godsvolymsökning till Göteborgs Hamn kan ske på olika sätt:
1. Organisk tillväxt (ökade handelsvolymer till/från våra upptagningsmarknader)
2. Ökad marknadsandel relativt andra svenska hamnar
3. Etablering av nya hanteringstekniker inom befintliga eller tillkommande terminaler
4. Konvertering av gods som i dagsläget transporteras med andra fartygstyper via andra hamnar
5. Konvertering av gods som i dagsläget transporteras på land till/från Sverige
6. Omlastning av gods till andra marknader
Nedan beskrivs initiativ 3–6:
Etablering av nya hanteringstekniker inom befintliga eller tillkommande terminaler
Idag hanterar terminalerna i Göteborgs Hamn container, trailer, bil och energiprodukter. Anläggning
av en biogasanläggning i Ryahamnen vars råvara är restprodukter från skogsbruk eller efterfrågan
på styckegodshantering av t.ex. trävaror aktualiserar behovet av att anpassa anläggningarna för
bulk och styckegodshantering. Konceptet kortsjöcontainer antas växa på bekostnad av roro-volymer.
Utöver att lastbäraren är densamma skiljer sig upplägget mellan de globala containerflödena och
de intraeuropeiska vilket kan föranleda ett behov av anläggningar anpassade för kortsjöcontainer.
Konvertering av gods som i dagsläget transporteras med andra fartygstyper via andra hamnar
Sverige har en stor resurs i skogen och det hanteras cirka 15 miljoner ton skogsprodukter i bulk- och
roro-fartyg primärt från Sveriges ostkust. En full konvertering till containrar motsvarar en ökning
med ungefär 1 miljon (TEU) fulla containrar över de svenska hamnarna. Detta ska sättas i relation
till de cirka 1,5 miljoner (TEU) totalt antal containrar som hanteras i alla svenska hamnar tillsammans,
varav cirka 1,1 miljoner (TEU) är fulla enheter. En full konvertering av svensk skogsexport till containrar
leder alltså till ungefär en dubblering av containerhanteringen i Sverige och är den största enskilda
potentialen för ökad tillväxt för Göteborgs Hamn.
När kraven på lågsvavligt bränsle introduceras 2015 blir sjötransporter dyrare och för export från
ostkusten blir kostnadsökningen större än via västkusten då fartygen färdas längre sträcka inom
området med svavelbegränsning (SECA-området). Mot denna bakgrund har efterfrågan ökat på
järnvägstransporter till Göteborg med konventionella järnvägsvagnar för omlastning till containrar
och rullande enheter. Produktionsenheterna i landet (sågverk, pappers- och massabruk) saknar
oftast faciliteter för att enhetsbereda sitt gods utan detta måste göras i anslutning till hamnarna.
För att attrahera en större andel av skogsexporten kommer just denna typ av järnvägshantering
att vara en avgörande framgångsfaktor.
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Konvertering av gods som i dagsläget transporteras på land till/från Sverige
Existerande järnvägslösningar för skogsindustrin exporterar relativt stora mängder skogsprodukter
med järnväg till Europa för att dels försörja den europeiska marknaden och dels för omlastning
till containrar för vidare export via primärt tyska containerhamnar. Möjligheten för Göteborgs Hamn
att attrahera dessa godsströmmar bygger på järnvägskapacitet och omlastningsmöjligheter i
hamnens närhet.
Omlastning (transhipment) av gods till andra marknader
En mycket stor andel av det gods som hanteras i världens hamnar är omlastat gods. Flera miljoner
containrar hanteras från oceanfartyg för vidare omlastning med feederfartyg till Skandinavien.
Göteborgs Hamn har länge arbetat för att attrahera gods som är ämnat för Östersjöregionen.
Konkurrensen för detta är dock hård där Hamburg via Kielkanalen och även Gdansk är väl geografiskt
placerade för dessa marknader. Norge är däremot en marknad där strategin tidigare har varit att
försöka hantera detta gods med järnväg. Förutsättningarna för en sjöfartslösning har dock troligtvis
en större potential. Kring Norges sydkust inklusive Oslofjorden hanteras cirka 500 000 containrar (TEU)
som primärt omlastats i kontinenthamnarna. Potentialen vid full omlastning i Göteborgs Hamn är
alltså 1 miljon (TEU) då omlastningen innebär en dubbelhantering av volymerna. Volymökningen
skulle medföra ökad mängd fartygsavgångar vilket stärker uppläggets konkurrenskraft.
Men hög frekvens kan även flöden mellan Norge/Sverige som idag går på landsväg söka sin väg till
sjövägen. Norge som är Sveriges största handelspartner och med flera tusen trailers passerande
på E6:an varje dag innebär alltså en ytterligare potential för en Norge/Sverigetrafik på havet.

2.6 SLUTSATSER OMVÄRLDSBEVAKNING
Inom hamn- och terminalverksamhet är nybyggnation och uppgradering av nya och befintliga anläggningar samt farleder (vattendjup) av central betydelse, dessa åtgärder ställer krav och är tidskrävande
och investeringstunga.
Det är ofta rederierna som sätter spelreglerna för terminalerna då fartygen blir större och får ökat
djupgående. Tidsaspekten är en klar utmaning då hamnar ska ha nyinvesteringar och uppgraderingar
på plats när marknaden efterfrågar dem. Tiden som marknaden är beredd att vänta är dock mycket
kortare än den tid det tar att planera och bygga. Hamnar och terminaler måste därför ha god beredskap och tidigt skapa flexibla och långsiktiga planer. Hamnens strategi är således att planera och
bygga till en viss färdigställandenivå med fortsatt bibehållen flexibilitet. En framgångsfaktor är att
flytta fram beslutspunkten i tiden för vilket segment som ska nyttja resursen och därmed förkorta
ledtiden mellan beslut och färdigt resultat.
Sveriges viktigaste handelsvaror är de som har sitt ursprung i våra råvarutillgångar, d.v.s. skog och
malm. Det är med säkerhet dessa råvaror som på såväl kort som lång sikt kommer att utgöra den
dominerande volymen i vår export. En ökad containerisering för skogsprodukter innebär ökat behov
av omlastningskapacitet från järnväg till containrar.
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LNG prognosticeras som den energikälla som växer snabbast och mest under de kommande 20 åren.
Det är då inte bara som fartygsbränsle utan som en generell ersättning för industrins bränslebehov,
med positiva miljöeffekter, samt som distributionsform för naturgas mellan avlägsna naturgastillgångar
och marknaden. Den infrastruktur som byggs upp är generell för all typ av gashantering.
Oljeprodukter utgör ungefär halva godsmängden i Göteborgs Hamn räknat i ton. De tre raffinaderierna
Preem, ST1 och Nynäs bidrar starkt till verksamheten. Göteborg har också den största lagringskapaciteten
i regionen. Det finns en efterfrågan på att lagra större volymer men det saknas expansionsytor.
Sammanfattningsvis finns det potential för Göteborgs Hamn att bevara och befästa sin roll som godsnav. Genom att samla större godsmängder ökar attraktiviteten i att anlöpa Göteborgs Hamn vilket
medför ett bättre tjänsteutbud mot svensk industri och handel. Ur ett lokalt perspektiv bidrar hamnverksamheten till sysselsättning. I en studie från 2013 identifierades 8 000 direkta och 14 000 indirekta
arbetstillfällen kopplade till Göteborgs Hamn.
En OECD-studie uppskattar att varje miljon ton gods genom en hamn bidrar till 800 arbetstillfällen.
Göteborgs Hamns 42 miljoner ton skulle enligt OECD-rapporten skapa 33 600 arbetstillfällen.
En utgångspunkt för att attrahera gods är att skapa förutsättningar genom att bereda infrastruktur
för prognosticerade volymer.
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3 Utveckling per affärsområde
Göteborgs Hamn omfattas av tre affärsområden; 1. ) Business Area Cargo, 2. ) Business Area Energy
och 3. ) Logistics. Nedan följer en redogörelse per affärsområde.

3.1 BUSINESS AREA CARGO
Business Area Cargo, på svenska torrlast, hanterar segmenten container, trailer och bil. Med de
segmenten täcks en stor del av transportlösningarna för svensk export och import.
Skogsprodukter och stål har under lång tid varit viktiga godsslag för Göteborgs Hamn. Med de kommande SECA-reglerna får Göteborg stärkt konkurrenskraft mot Östersjöhamnarna genom att fartygen
till Göteborg färdas kortare sträcka i SECA-området. Detta ställer krav på ökad järnvägskapacitet och
framför allt ökad kapacitet för omlastning från järnväg till enhetsberett gods då denna möjlighet saknas
vid de exporterande produktionsenheterna. Även eventuella framtida sjöburna transportlösningar
anpassade till SECA-området kan stärka Göteborgs Hamn i det att Göteborg agerar som en gateway
till SECA-området mellan direktgående fartyg och en kommande SECA-anpassad fartygsflotta.

3.1.1 Container
Hamnens tillväxtmål säger att containerverksamheten skall fördubblas från dagens (2012)
900 000 TEU till 1 800 000 TEU över kaj år 2035. Av dessa är 400 000 TEU transhipmentvolymer.
Transport till och från containerterminalen planeras och förväntas i växande grad att ske med järnväg
under förutsättning att järnvägskapaciteten byggs ut i tillräcklig takt. Järnvägstillväxten kommer att
ske både med containrar och i vagnslasttåg (s.k. bruntåg) där omlastning till container sker i direkt
anslutning till containerterminalen. Detta innebär att tillgången på mark med järnvägsanslutning är
kritisk för möjligheten att tillgodose marknadens efterfrågan.
Containertrafikens ökning består av en allmän ökning av traditionella containerprodukter (konsumtions
varor från Fjärran Östern) men också av ökad containerisering av skogsprodukter och nya godsslag.
Containerisering av bilar kan också utgöra en växande volym.
Utveckling av hamnar som Gdansk, Wilhelmshaven och Århus i Nordsjö/Östersjöregionen påverkar
Göteborgs Hamns möjligheter att bevara sin position som godsnav. Oförmåga att ta emot container
fartyg med allt större djupgående kommer slå mot hamnens direktsjöfart.

GENERALPLAN · GÖTEBORGS HAMN · Y T TERHAMNARNA 2035

21

3.1.2 Roro
Roro-verksamhetens utveckling är osäker med avseende på fartygstyper och vilken typ av lastenheter som kommer att användas i framtiden.
Roro-fartyg är, sett till hanterad godsvolym, dyrare i drift jämfört med containerfartyg. Den stora
konkurrensfördelen är en snabb lastning och lossning. Med ökande bränslekostnader minskar den
fördelen och kortsjöcontainerlösningar vinner i konkurrenskraft. Det finns kombinationsfartyg, s.k.
con/ro-fartyg, som i framtiden kan komma att anlöpa roro-terminalen. Övergång från rullande till
lyftande hantering kräver investeringar i kajer och utrustning.
Väg och järnvägsförbindelserna mellan Sverige och Europa kommer att byggas ut, vilket är ett hot
mot roro-trafiken till Europa genom att upptagningsområdet i söder minskar. Trafiken till England
står inte inför samma utveckling, men där är utökad kortsjöcontainersjöfart en möjlig utveckling.
Parallellt med detta står Europas väg- och järnvägsnät inför en trängselproblematik där utökad
inomeuropeisk sjöfart beskrivs som en lösning.
Järnvägsvolymerna till roro-terminalen är idag blygsamma, men med den ökande totala järnvägs
trenden förväntas efterfrågan öka i framtiden. Även här finns en trend att tillväxt kommer att ske
via vagnslasttåg med omlastning till enhetslaster i omedelbar närhet av terminalen. Lastenheterna
kan vara kassetter eller trailers.
Stora Ensos SECU-system har funnits i drygt 10 år. Godsvolymerna har de senaste åren minskat och
det finns en möjlig utveckling att systemet fasas ut för att ersättas av andra lastbärare. Godsvolymerna
kommer då säkerligen att transporteras i vagnslasttåg, vilket kräver omlastnings-/stuffningskapacitet
i anslutning till roro-terminalen.
I GP 2030 gjordes volymprognoser för roro-verksamheten, som innebar stora volymökningar fram
till 2030 med motsvarande ökning av terminalytebehovet. Med ovanstående resonemang finns risk
att denna volymökning inte kommer att ske inom den studerade tidshorisonten och de markområden
som tidigare utpekats för expansion av roro kan användas för andra marknadssegment.
En möjlig utveckling är att operatören av roro-terminalen diversifierar sin verksamhet för att möta
utvecklingen.

3.1.3 Bilar (inklusive high & heavy)
Bilverksamheten är helt beroende av Volvo Cars produktion i Torslanda. Det omvända beroendet är lika
viktigt; en exportteminal för Volvobilar måste finnas i Göteborg så länge det produceras Volvobilar här.
Exporten av lastbilar och entreprenadmaskiner (Volvo AB) samt andra s.k. high & heavy-laster (H&H)
är mycket viktiga för bilverksamheten. För hanteringen av dessa laster krävs järnvägsanslutning och
mark för stuffning på lastbärare, s.k. CFS-verksamhet.
I bilterminalen finns PDI-verksamhet och möjlighet att hantera import av personbilar för den svenska
marknaden. Uppställningsytorna är i dagsläget begränsade för att in bilmärken med större volymer,
vilka idag importeras via andra hamnar såsom Malmö och Wallhamn.
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Exportvolymer kombinerat med importvolymer och high & heavy-volymer skapar förutsättningar för
bilsegmentet. Uppstår brist på ytor finns förutsättningar att omlokalisera hanteringen inom planerade
expansionsytor.

3.2 BUSINESS AREA ENERGY & CRUISE
3.2.1 Energy
Energisegmentet kan utvecklas genom att lagringskapaciteten byggs ut för traditionella oljeprodukter,
men framför allt genom att Göteborgs Hamn kan erbjuda möjligheter att bygga lagringskapacitet för nya
energiprodukter. LNG framstår som det energislag, som såväl Göteborgs Hamn AB som lagringsföretag
visat intresse för, men även andra alternativ har presenterats som kan få stor betydelse.
Energihamnens kunder har uttryckt planer att vilja expandera verksamheterna med byggnation av ny
lagringskapacitet och därmed behov av mer mark och kajkapacitet. Inom befintlig energihamn finns
dock begränsade möjligheter att expandera verksamheten, främst med avseende på kajkapacitet.
Den totala riskbedömningen av verksamheten inom befintlig energihamn kan också hindra expansion.
Det kan finnas ett framtida hot mot befintlig verksamheten i Skarvik och Rya på grund av ökade krav
på att verksamheten inte får störa boendemiljöer i form av lukt och buller. Bostadsbyggnation öster
om Älvsborgsbron kommer allt närmare Skarvik och Rya.
För att optimera utnyttjandet av befintlig anläggning kan vissa verksamheter omlokaliseras. Detta
gäller främst företag som omsätter låga godsmängder över kaj och inte ger ett avgörande bidrag till
andra aktörers verksamhet.

3.2.2 Kryssning
Kryssningsverksamheten har haft en mycket positiv volymökning de senaste 5 åren. Idag finns två
ordinarie kajplatser samt några reservplatser i Frihamnen och vid Amerikakajen. Några gånger per
år utnyttjas också Skandiahamnen/APM Terminals då fartygen är över 300 meter eller då flera stora
fartyg anlöper samtidigt.
•	
Befintligt kryssningsläge i Frihamnen kommer att upphöra inom ett tioårsperspektiv,
ersättningsplats diskuteras i samverkan med staden/Älvstranden.
• Befintligt kryssningsläge i Arendal är avhängigt avtal med Danafjord/Volvo.
•	
Kryssningsläge i Skandiahamnen/APM Terminals är avhängigt att ordinarie verksamhet hos
APM Terminals tillåter kryssningsanlöp.
•	
Kryssningsverksamheten kräver minst en kajplats för fartyg uppemot 300 meters längd, och
i framtiden kanske ännu större. Dessutom krävs minst en kajplats för mindre fartyg. Om antalet
anlöp fortsätter att öka kommer ytterligare kajplatser att behövas. Fördelningen mellan stora
och små fartyg är avgörande för om nya kajplatser kan ligga innanför eller utanför Älvsborgsbron.
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•	
Innanför Älvsborgsbron finns en avvägning mellan stadens utveckling (Centrala Älvstaden) och
kryssningsverksamheten. Göteborgs Hamn och Älvstaden är eniga om behovet av kryssningsläge,
utmaningen är att finna rätt lokalisering.
•	
I ett längre perspektiv finns exempelvis en tänkbar lokalisering vid Röda Sten för en ny kryssningsterminal. Ur ett hållbarhetsperspektiv kan en ändamålsenlig kryssningsterminal samordnas med
annan verksamhet såsom konserter, seglingsevent, etc.
•	
Avgörande för segmentet är en gemensam målbild för kryssning mellan staden och hamnen.

3.3 LOGISTICS
I koppling till Business Area Cargo finns ett närliggande behov av logistikverksamhet i form av lager.
De importvolymer som anländer hamnen är till stor del ämnade för mottagare spridda i Sverige
och Norge. Mot den bakgrunden finns det en tydlig logik att etablera distributionslager nära hamnen.
I linje med strategin för transhipment finns potential att etablera distributionslager för Östersjö
regionen. För exportvolymer finns en potential i att erbjuda samlastningsmöjligheter.
Kombinationen att använda transportlösningarna (sjö, väg och järnväg) knutna till hamnen för distribution stärker ytterligare affärsområdet. Godsnavet stärks med denna verksamhet. Ett illustrerande
exempel är en container som anländer med gods som lagras och bereds i hamnens närområde.
Samma container lastas omgående med exportvolymer som anlänt i ett vagnslasttåg och skeppas
ut som en exportenhet.
Kopplat till hamnens ägardirektiv medför denna typ av lagerverksamhet betydande sysselsättning
i form av arbetsplatser.
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4 Hamnens utveckling
För att möta den efterfrågan på infrastruktur och ytor som ovanstående omvärlds- och marknadsanalys
beskriver ser Göteborgs Hamn följande utveckling per infrastrukturområde.

4.1 FARLEDER & KAJER
Containerterminalen har idag begränsad tillgänglighet för de största fartygen genom att vattendjupet
inte tillåter fullastade fartyg att angöra. Containerfartygsflottans utveckling går samtidigt mot ett
större djupgående. Skall Göteborgs Hamn bevara sin roll som godsnav med oceangående direktsjöfart
är det avgörande att det finns tillräckligt djupgående i farled och kajer för att möte dagens och morgondagens oceangående containerfartyg. Blir Nordostpassagen, norra rutten från Asien till Europa, en
framtida kommersiell farled ökar kraven på Göteborgs Hamn att hantera ett ökat djupgående hos
anlöpande fartyg.
Sett till Energihamnens behov finns det begränsningar i möjligheten att ta fullastade VLCC i Torshamnen
och AFRAMAX i Skarvikshamnen.

4.2 HAMNTERMINALER
I ett tioårsperspektiv bedöms container-, roro- och bilverksamheten kunna expandera inom befintliga
områden. Följer expansionsplanerna satta tidslinjer kan verksamheterna expandera genom nyetablering och omlokalisering.
Energisegmentet kan expandera i mindre omfattning inom befintligt område givet ny kajkapacitet.
Inom tioårsperspektivet finns expansionsmöjligheter vid Risholmen. Följer expansionsplanerna satta
tidslinjer kan verksamheten expandera genom nyetablering.
Befintligt kryssningsläge vid Arendal kan fördjupas för att skapa kapacitet att ta emot större
kryssningsfartyg. Det finns en ambition från stadens sida att bevara befintligt kryssningsläge i
Frihamnen fram till runt 2020. Skall hamnen möta efterfrågan krävs investeringar i mer ändamåls
enliga anläggningar.
Möjliga lägen för eventuella tillkommande segment som bulk och kortsjöcontainer skall utredas.
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4.3 TERMINAL/HANTERINGSYTOR
Det finns en stor efterfrågan på etableringsmöjligheter för verksamheter med behov av närhet till
hamnen. Exempel på sådana är omlastningsterminaler, tomcontainerhantering, reparationsverkstäder.
Fastigheter i anslutning till kajanläggningarna skall i första hand syfta till att hantera omlastning
av exempelvis trä-, papper,- och stålprodukter med hög omsättning, typexemplet är omlastning från
vagnslast till enhetsberedning. Denna hantering ställer krav på i synnerhet ytor med hög bärighet
och spåranslutning då godset lämpar sig för järnvägstransporter.
Markområden med möjlighet till järnvägsanslutning är nästan uteslutande lokaliserade söder om
Skandiabangården i anslutning till containerterminalen, bilterminalen och roro-terminalen, vilket
också är attraktiva expansionsområden för dessa terminaler. Det är av största vikt att markområdena
exploateras på ett sätt så att kapaciteten i det totala godsnavet Göteborgs Hamn optimeras.

4.4 LOGISTIKFASTIGHETER
För närvarande finns Tankgateområdet (byggnation pågår) och Halvorsäng (detaljplan laga kraft
Q3 2014) där logistikmark kan erbjudas och fastigheten ägs av Göteborgs Hamn. Logistikcentrum vid
Hisingsleden, som ägs av staden och Volvo, är i exploateringsfas och ligger i ett attraktivt läge för
verksamhet med koppling till hamnen.
En utmaning är bristen på logistikmark med järnvägsanslutning, endast ett delområde i Halvorsäng
har detta.
Väster om Halvorsäng finns ett markområde som idag är bergtäkt för Vikans kross. När bergtäkten är
avslutad, vilket är bortom 20-årsperspektivet, kan området omvandlas till mark för logistikverksamhet.
I ett längre perspektiv kan södra delen av Ardalsberget iordningställas som logistikmark med järnvägsanslutning. Den kommunala budgeten för 2014 anger att området skall skyddas under rubriken
inriktning för biologisk mångfald. Det aktuella området anges dock som riksintresse hamn och det finns
en markangivelse från fastighetskontoret för bergtäkt. Bergtäkten har överklagats och slutgiltig dom
kommer under 2014. Mot den bakgrunden är området angivet som ”under utredning” i kartunderlag
för GP 2035.
I samråd med Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret är det viktigt att lyfta fram behovet av
ytterligare områden för logistikfastigheter i närhet till hamnområdet.

4.5 JÄRNVÄG
I och med beslutet att anlägga dubbelspår på Hamnbanan inklusive en ytterligare järnvägsbro över
Göta älv har hamnens behov av anslutande järnvägskapacitet till det nationella nätet säkerställts.
Avgörande är att utbyggnaden sker enligt plan. Vidare är hamnens expansion avhängig kapacitet på
det svenska järnvägsnätet. Genom tät dialog med Trafikverket förmedlar hamnen behov och prognoser
för att säkerställa att kapacitet finns på banan.
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Med koppling till Göteborgs Hamn är följande järnvägsrelaterade projekt aktuella.
Utbyggnadsprojekt som pågår eller är beslutade:
• Dubbelspår på del av hamnbanan inklusive ny Marieholmsbro
Utbyggnadsprojekt som ligger inom 0–10 år:
• Ökad tåguppställnings- och växlingskapacitet i Skandiabangården/Hökebangården
• Förstärkning av järnvägskapaciteten till Arendalsområdet
• Hamnbanan fullt utbyggd till dubbelspår
• Expansion av Arkenområdet (kombiterminal och omlastningsyta ”södra Arken”)
Utbyggnadsprojekt bortom 10-årshorisonten:
• Järnvägsspår till nytt markområde i Ardalsbergen
• Järnvägsspår till Risholmen
• Expansion av Arkens kombiterminal och Älvsborgs bangård till 750 meter tåglängd
Utbyggnad inom hamnområdet för att öka järnvägskapaciteten:
• Utbyggnad av elektrifiering av järnvägen till hamnens terminaler
• Utbyggnad av kombiterminal vid Älvsborgs bangård
• Järnvägsanslutning till markområden söder om väg Nordatlanten.
• Stängning av Nordatlanten och etablering av stuffningsterminal söder om Skandiabangården
• Etablering av stuffningsterminal söder om Arkens kombiterminal
• Järnvägsanslutning till Halvorsäng
• Återställande av spår till bilhamnen
• Nytt spår till terminal vid väg Skagerrak
• Ytterligare järnvägsanslutningar för utlastning av energiprodukter, befintlig energihamn
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4.6 VÄG
Följande infrastruktursatsningar i hamnområdet med koppling till väg är aktuella.
Utbyggnadsprojekt som pågår eller är beslutade:
• Tankgateviadukten
• Väg 155 med nya anslutningar, Ytterhamnsmotet, Sörredsmotet
Utbyggnadsprojekt som ligger inom 0–10 år:
• Utbyggd korsning Oljevägen / Nordatlanten / Arendals allé
• Ökade förutsättningar för långa fordon (HCT) mellan terminalerna och intilliggande logistikområden
• Utbyggnad av Hisingsleden
• Halvors länk
• Ny väg mellan Sörredsmotet och Arendal
Utbyggnadsprojekt bortom 10-årshorisonten:
• Ny väg till Risholmen

4.7 SERVICEKAJER
Tångudden är en hamn på södra älvstranden som utnyttjas av bl.a. bogserbåtar, lots och bunkerföretag,
vilka är viktiga funktioner i hamnen. Tångudden ägs av Fortifikationsverket och Göteborgs Hamn AB måste
säkerställa att denna hamn kan användas även i framtiden för dessa servicefunktioner. Om/när möjlighet
ges att förvärva Tångudden så måste detta allvarligt övervägas för att säkerställa framtida rådighet
över hamnen.

4.8 GRÖNOMRÅDEN
Hamnens totala areal i ytterhamnsområdet utgörs av cirka 550 ha. Inom detta område ryms Natura
2 000 område om cirka 170 ha vid Torsviken. I exploateringen av logistikområden vid Halvorsäng skapas
kompensationsåtgärder om cirka 110 ha vid Svarte mosse. I anslutning till hamnens gräns i öster finns
naturreservatet Rya skog om 20 ha. Rya nabbe inom Energihamnen om 4 ha är skyddat i detaljplan
som kulturreservat.
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Arvid Guthed
Vice President, Port Development
Göteborgs Hamn, 403 38 Göteborg
Telefon 031-368 75 82, Mobil 0727-31 00 61
arvid.guthed@portgot.se

Valentin&Byhr · September 2014

Göteborgs Hamn är Nordens största
hamn med 11 000 fartygsanlöp om året.
En tredjedel av svensk utrikeshandel
går via Göteborgs Hamn och 60 procent av
all containertrafik. Göteborgs Hamn är den
enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot
världens största containerfartyg och har det
bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och
utanför Europa. Ett 25-tal tågpendlar med dagliga
avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge
kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens
största hamn. I Göteborgs Hamn finns
terminaler för energiprodukter, bilar, roro,
containrar och passagerare.

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

