VI TAR SVENSK SKOG
DIREKT TILL VÄRLDEN

Göteborgs Hamn AB i samarbete med:
ACL, ANL, CLdN, DFDS, ”K” Line, Maersk Line, MSC, SCI/Freightman AB, SOL, Stena Line och Unifeeder
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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.

Läs mer om möjligheterna på
goteborgshamn.se/skogshamnen

HELA VÄRLDEN VARJE DAG

NYA OMLASTNINGSMÖJLIGHETER

Som Skandinaviens största hamn är vår absoluta styrka
det breda linjeutbudet. Härifrån finns cirka 130 direktlinjer
till destinationer världen över. Asien, Röda havet och
Nordamerika 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.

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 SKICKAR – VI SORTERAR

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.

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.
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Hela världen från samma hamn
Dina produkter efterfrågas förmodligen av företag i olika länder världen över.
Därför är linjeutbudet vårt främsta erbjudande till dig inom skogsindustrin.
Den höga frekvensen och de många destinationerna innebär att du kan
konsolidera dina volymer här oavsett vilka marknader du exporterar till.
Från Göteborgs Hamn går varje vecka cirka 70 roroavgångar och nära
20 avgångar med containerfartyg. Skicka ditt exportgods till Göteborg så
löser vi din transport vidare ut i världen.

EUROPA och MEDELHAVET
Vi har ett oslagbart linjeutbud till Europa med hög frekvens på avgångarna. Några smakprov:
Storbritannien – över 15 avgångar i veckan med både roro- och containerfartyg. Immingham, Southampton
och Felixstowe är exempel på hamnar du når lätt från Göteborg.
Tyskland – cirka 20 avgångar i veckan. Daglig trafik till hamnar som Kiel, Hamburg och Bremerhaven.
Danmark, Nederländerna och Belgien – dagliga avgångar. Mycket tät trafik till exempelvis Fredrikshamn,
Rotterdam, Gent, Zeebrugge och Antwerpen.
Spanien och Portugal – flera hamnar anlöps varje vecka, till exempel Gijon, Leixoes och Lissabon.
Turkiet, Italien och Grekland - flera rederier erbjuder bra rutter direkt eller med någon omlastning på vägen.

INDIEN, KINA, SYDKOREA och JAPAN
Direkttrafik till Asien har varit Göteborg Hamns nisch ända sedan
1700-talet. Idag erbjuder flera rederier snabba och kostnadseffektiva
transporter till denna stora marknad för svensk skogsindustri.
Indien – direktrafik till Nhava Sheva, Mundra och flera andra indiska hamnar.
Kina, Singapore och Malaysia – varje vecka avgår containerfartyg till
flera av Kinas största hamnar, till exempel Yantian och Hongkong.
På vägen anlöps även hamnar i Singapore och Malaysia.
Sydkorea – frekvent direkttrafik till Sydkoreas största hamn Busan.
Även transhipmenthamn för Japan.

NORDAMERIKA
Kanada och USA nås direkt varje
vecka från Göteborg. Exempel på
hamnar är Halifax i Kanada och
Baltimore, New York och Norfolk
på USAs östkust. Dessutom finns det
flera rederier som erbjuder bra och
pålitliga transporter över Atlanten
med en omlastning på vägen.

Japan – från Göteborg finns flera rederier som
erbjuder transporter till Japan.

NORDAFRIKA
Marocko – är en kraftigt växande
marknad för svenska skogsprodukter.
Flera rederier erbjuder också bra
transporter till Tunisien, Algeriet
och Egypten.

OCEANIEN
MELLANÖSTERN och RÖDA HAVET

SYDAMERIKA
Brasilien, Argentina och övriga länder
i Sydamerika når du från Göteborg med en
frekvent feedertrafik till de stora hamnarna
på kontinenten. Där lastas dina skogsprodukter
om och skeppas direkt till Sydamerika.

Jebel Ali, Salalah eller Suez? Svenska skogsprodukter
efterfrågas allt mer av länder i Mellanöstern och
kring Röda havet. Från Göteborg finns flera prisvärda
transportalternativ, både med direktsjöfart och med
omlastning på vägen.

Australien och Nya Zeeland
är tillsammans Sveriges fjärde
största exportmarknad utanför
Europa. Från Göteborg finns det
rederier som specialiserar sig
på just på Oceanien.

Jordanien, Oman, Kuwait, Förenade Arabemiraten,
Saudiarabien, Egypten och Qatar når du smidigt
och frekvent från Göteborg.

För detaljerad och aktuell information om
vårt linjeutbud – goteborgshamn.se/linjekarta
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Sveriges största skogshamn
Göteborgs Hamn är mycket mer än bara en hamn. Vi är Sveriges största godsnav
som tack vare ett unikt läge och hög kapacitet spelar en avgörande roll för svensk
export ut i världen. Nu gör vi stora satsningar för att kunna erbjuda ännu smartare
och effektivare transportvägar för svenska skogsprodukter.
HÄR KONKURRERAR REDERIERNA

FREKVENT EUROPATRAFIK

Från containerterminalen i Göteborgs Hamn når du snabbt
alla världens marknader. Här konkurrerar många rederier
om att få med ditt gods. Det är Sveriges enda terminal
som har kapacitet att ta emot de stora oceangående
lastfartygen som går i direkttrafik jorden runt. Dessutom
finns en frekvent feedertrafik till kontinenten där dina
produkter snabbt lastas om för vidare transport till din
exportmarknad. Nordens största containerterminal,
APM Terminals, har gjort kraftiga investeringar för att
kunna hantera dina skogsprodukter ännu effektivare.
Nya järnvägskranar och längre spår som kraftigt ökat
kapaciteten är också på plats. Tillsammans med
Skandinaviens största containerkranar.

I Göteborgs Hamn finns tre roroterminaler specialiserade
på Europatrafik. Härifrån går dagliga avgångar vilket gör
att du snabbt och effektivt kan transportera dina skogs
produkter till en mängd destinationer i Storbritannien och
på kontinenten. Terminalerna lossar och lastar alla typer
av enhetsberett rullande gods, samt även containrar
och gods på kassetter. Roroterminalerna är dessutom
järnvägsanslutna med spår direkt ner på kajerna.

365/24/7
Göteborgs Hamn är öppen för fartygsanlöp och
godstransport alla årets dagar och alla dygnets timmar.

SKOGSHAMNEN I KORTHET

•	Roro – cirka 70 avgångar varje vecka. Gothenburg Roro Terminal,
Stena Line och Logent Ports & Terminals driver terminalerna.

• C ontainer – totalt hanterar Göteborgs Hamn cirka 820 000 TEU/år.
Flera rederier trafikerar terminalen med nära 20 anlöp per vecka.
Terminalen drivs av APM Terminals Gothenburg.

•	Järnväg – ett 70-tal tåg kommer och går till hamnen varje dag,
dels i järnvägssystemet RAILPORT Scandinavia, dels som
konventionella containertåg.

• M ed nästan 100 fartygsanlöp per vecka är vi hela Skandinaviens hamn.
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”Målet är att förenkla för alla
som väljer att transportera sitt
gods över Göteborgs Hamn.”
STIG-GÖRAN THORÉN – Business Area Cargo, Göteborgs Hamn AB

Det är vi som skeppar skogen
I Göteborgs Hamn kan du välja mellan fler rederier än i någon annan skandinavisk
hamn. Här är några av dem. På goteborgshamn.se/skogshamnen kan du lära känna
dem ännu bättre och ta del av allt de har att erbjuda.
ANDERS IVARSSON – Managing Director, ACL

VI VÄXER SÅ DET KNAKAR
– Vi är det enda rederiet med direktanlöp från Sverige till Nordamerika. Varje vecka avgår
fartyg från Göteborg till Nordamerikas östkust vilket ger snabba transittider. Vi är ett
flexibelt och personligt rederi. Våra fartyg kan ta all typ av last och vi har stor kunskap inom
organisationen. Under 2016 fick vi dessutom nya fartyg vilket ökat vår kapacitet och gjort
transporterna ännu ”grönare”.
aivarsson@aclcargo.com

ERIK SJÖSTRÖM – General Manager, ANL Scandinavia Baltics & Russia

VI ÄR SPECIALISTER PÅ OCEANIEN
– Vi är ett rederi specialiserat på Australien, Nya Zeeland och övriga länder i Oceanien.
Samtidigt är vi en del av CMA CGM, världens tredje största containerrederi, och kan erbjuda
transportlösningar till i princip världens alla hörn. Som kund hos ANL åtnjuter man god,
personlig service och får ta del av den globala koncernens effektivitet och finansiella trygghet.
gtg.esjostrom@anleurope.com

EMIL HOLMGREN – Line Representative, CLdN

VI TRANSPORTERAR MYCKET SKOGSPRODUKTER
– Vi har snabba och frekventa transporter till Benelux och övriga delar av Europa.
Fem gånger i veckan anlöper vi Zeebrügge i Belgien. Det är en bra hub för att nå övriga
delar av Europa och en stor oceanhamn med anslutningar till i princip alla världsdelar.
Vår styrka är frekvensen och den snabba transporttiden från dörr till dörr. Vi transporterar
redan mycket skogsprodukter och märker av en ökad efterfrågan.
emil.holmgren@cldn.com

NICLAS BOHLIN – Sales manager, DFDS

VI HAR EN OSLAGBAR FREKVENS
– Med dagliga avgångar till England och Belgien har vi en frekvens som ingen annan matchar.
De täta avgångarna gör att bruken kan minska sin lagerhållning och därmed sina kostnader.
Vi vet att priset är oerhört viktigt för skogsindustrin, och vi kan bidra till en bra kalkyl.
Vi har konkurrenskraftiga sjöpriser även med de nya svavelreglerna.
niclas.bohlin@dfds.com

INGMAR KÄLLSTRÖM – Sales Manager, ”K” Line

DET SKA VARA ENKELT ATT JOBBA MED OSS
Göteborgs Hamn AB och elva rederier har gått
samman för att bättre kunna visa upp hamnens
erbjudande till svensk skogsindustri.

8

– Vi är mycket starka på Fjärran Östern. Vi har en egen feeder som går varje vecka från Göteborg
till vår terminal i Rotterdam. Därifrån har vi dagliga avgångar till stora hamnar i Kina, till exempel
Shanghai och Singapore. Dessutom är vi pionjärer med direkttrafik till norra Spanien och Portugal.
Vi fokuserar alltid på tillförlitlighet, punktlighet och att det ska vara enkelt att jobba med oss.
ikm@kline.se
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CHRISTIAN ENGDAHL – General Manager Sweden Sales, Maersk Line

VI HAR LÅNG ERFARENHET AV SKOGSINDUSTRIN
– Från Göteborg erbjuder vi flera avgångar i veckan – både direktservice till Fjärran Östern samt
avgångar med snabb och smidig omlastning till kontinenten. Därifrån erbjuder vi våra kunder ett
världsomspännande nätverk. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med kunder inom skogsindustrin
och kan hantera stora volymer. Smidiga landtransporter i kombination med täta fartygsavgångar
gör att vi har ett mycket starkt erbjudande. Vi satsar också på enkel administration och bokning.
christian.engdahl@maersk.com

FREDRIK MAGAJI – General Manager, Commercial Export, MSC

ETT GLOBALT REDERI MED LOKAL FÖRANKRING
– Som världens näst största rederi har vi ett globalt nätverk av linjer till alla världsdelar. Historiskt
är vi extra starka på medelhavsområdet. Vi uppskattas mycket för vår lokala kundservice
i Göteborg. Kunderna tycker att det känns tryggt att få en kontaktperson som är med hela vägen.
Vad de får är vår globala kapacitet i kombination med vår starka lokala förankring.

”På längre sträckor är sjöfarten ett
kostnadsmässigt mycket bra alternativ.
Och när det gäller hållbarhet är det oslagbart.”
EBBE BISGAARD – Shortsea Manager, Unifeeder

fmagaji@got.mscsweden.com

JOHANNA FORSLUND – Export Manager, SCI Freightman

INGEN KAN INDIEN SOM VI
– Vi är det enda containerrederiet som erbjuder direktavgångar från Sverige till Indien. Förutom
själva transporten hjälper vi till med kontakter hos myndigheter och andra aktörer – allt för att
göra skeppningen så smidig som möjligt för våra kunder. Dessutom har vi möjlighet att anlöpa
flera hamnar i Nordafrika och Röda havet. Vi är väldigt flexibla och skräddarsyr lösningar
utifrån varje kunds behov.
johanna.forslund@freightman.se

RAGNAR JOHANSSON – Managing Director, SOL Svenska Orient Linien AB

VI SKEPPAR STORA VOLYMER SKOGSPRODUKTER
– Vi har lång erfarenhet av skogstransporter och fraktar årligen cirka 700 000 ton papper från
Göteborg till kontinenten. Varje vecka har vi fyra avgångar från Göteborg till Zeebrügge i Belgien
som är den stora knutpunkten för att nå hela Benelux-området. Dessutom samarbetar vi med rororederiet P&O för vidare transport från Zeebrugge till England och hamnarna Tilbury och Teesport.
ragnar.johansson@sollines.se

FREDRIK JOHANSSON – Shipping Logistics, Sales Manager, Stena Line

ETT PÅLITLIGT ALTERNATIV I TRANSPORTKEDJAN
– Stena Line erbjuder en oslagbar frekvens och kapacitet när det gäller effektiva transporter
till Danmark och Tyskland. Från vår terminal i Kiel når man lätt alla delar av Tyskland, Holland
men även Verona i Italien via vår tågpendel. Vi jobbar mycket med intermodala lösningar
vilket gör våra linjer än mer attraktiva.
fredrik.johansson@stenaline.com

EBBE BISGAARD – Shortsea Manager, Unifeeder

FRÅN ENGLAND I VÄST TILL RYSSLAND I ÖST
– Vi har det största nätverket i Nordeuropa: från England i väst till Baltikum och Ryssland i öst.
Totalt täcker vi in 45 hamnar i västra Europa. Just nu pågår en förändring i branschen. Många letar
efter mer kostnadseffektiva och samtidigt hållbara transportlösningar. På längre sträckor är
sjöfarten ett kostnadsmässigt mycket bra alternativ. Och när det gäller hållbarhet är det oslagbart.
ebb@unifeeder.com
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Läs mer om oss som skeppar skogen på
goteborgshamn.se/skogshamnen/samarbetspartners
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Med tåg eller lastbil direkt
till Göteborgs Hamn
Hur vill du skicka dina skogsprodukter till Göteborg? Välj det transportsätt
som passar dig bäst. Oavsett om du väljer containertåg, konventionellt
tåg eller lastbil kan vi ta emot ditt gods och se till att det snabbt och säkert
når sin slutdestination var som helst i världen.
70 TÅG VARJE DAG
Göteborgs Hamn är starkt förknippad med tågtrafiken.
Varje dag kommer 70 tåg fullastade med papper, virke
och andra exportprodukter. Väljer du konventionella godsvagnar kan vi erbjuda omlastning och enhetsberedning
eller stuffning direkt i närheten av hamnen. Dessutom
har vi skräddarsydda godstågslösningar, till exempel
för effektiva pappersflöden.

CONTAINERPENDLARNA
– EN FRAMGÅNGSSAGA
De senaste 15 åren har vi byggt upp ett effektivt system
av dagliga containerpendlar – Railport Scandinavia. De
går i skytteltrafik mellan hamnen och 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. Dessutom bidrar de till att minska
koldioxidutsläppen med cirka 60 000 ton jämfört med om
transporterna skett med lastbil. Finns det en Railport
nära dig? Titta på www.railportscandinavia.se

Hamnbanan som förbinder hamnen med övriga
järnvägsnätet blir dubbelspårigt från 2018. Den
nya järnvägsbron över Göta Älv står klar 2017
och kommer också bidra till ökad kapacitet.

LASTBIL TILL OCH
FRÅN HAMNEN
Alla stora Europavägar möts i Göteborg. Därför
har vi gjort stora satsningar på vägsidan, med
planskilda korsningar nära hamnen och en
helt ny hamnentré. Välj E45 från Karesuando,
E20 från Stockholms- eller Malmöområdet
eller E6 norrifrån via Norge. Från vilket
håll du än kommer så når du snabbt
och enkelt Göteborgs Hamn.

GODSTÅG TILL OCH FRÅN
GÖTEBORGS HAMN
1 NORRA SVERIGE
Från norra Sverige går frekventa övernattförbindelser
med ett flertal operatörer direkt till kajerna i Göteborg.
Såväl konventionell järnvägstrafik som intermodal
trafik med möjlighet att stuffa till valfria lastbärare.

2 MELLANSVERIGE
Från Mellansverige går tät daglig järnvägstrafik
till Göteborgs Hamn. Såväl konventionell trafik
som direktgående intermodala pendlar med olika
operatörer. Stort upptagningsområde med
möjligheter till samlastning.

3 SÖDRA SVERIGE
Från södra Sverige går tät daglig järnvägstrafik
till Göteborgs Hamn. Främst intermodala
pendlar med olika operatörer, men även
konventionell trafik. Stort upptagningsområde
med möjligheter till samlastning.

Piteå

1
Umeå

Konventionella
godståg

Ånge

Inlandsterminaler
i järnvägssystemet
Railport Scandinavia

Sundsvall

Iggesund

STORA INVESTERINGAR
– MER KAPACITET
Göteborgs Hamn har gjort stora investeringar för
att ytterligare förbättra för dig inom skogsindustrin.
Bland annat har containerterminalen, APM Terminals,
satsat på nya järnvägskranar. De fem spåren som
går ut på kajen har förlängts för att kunna ta emot
750 meter långa tåg. Det innebär att tre fullängdståg
kan hanteras samtidigt.

Kalix

Oslo

Mora
Gävle
Insjön
Borlänge
Avesta
Fagersta
Hällefors
Eskilstuna
Kristinehamn
Karlstad
Örebro
Åmål
Hallsberg

Gothenburg Local

2
Stockholm
/Årsta

Falköping
Jönköping
Nässjö
Torsvik
Vaggeryd
Hylte

3
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VIRKE, PAPPER ELLER
PAPPERSMASSA?
Vad är viktigast för dig när det gäller hanteringen av dina
produkter i hamnen? Stor kapacitet, väderskydd, spåranslutna
terminaler eller kanske tillgång på tomma enheter? Eller är
det helt enkelt bra service och god personlig kontakt?
Vi har lyssnat på önskemålen från svensk skogsindustri och
utvecklat våra tjänster därefter. Mycket är redan på plats,
men vi har ytterligare satsningar framför oss. Bland annat
fler väderskyddade omlastningsterminaler för virke, smarta
tåglösningar och trafik med breakbulkfartyg.
Regler och administration är en ofrånkomlig del av logistiken,
men det ska vara så lätt som möjligt.

Nya möjligheter för export av virke
En helt ny skogsterminal, flera omlastningsterminaler i och nära hamnen
samt satsningar på nya ytor och väderskydd. I Göteborgs Hamn samarbetar
och satsar en rad aktörer för att erbjuda dig nya och bättre möjligheter att
exportera ditt virke.
FLERA OMLASTNINGSTERMINALER

VI SORTERAR VIRKET

Cirka tre kilometer från godsterminalerna i Göteborgs
Hamn ligger Skaraslättens Transport AB. Här stuffas
virke på en utomhusyta på 40 000 kvadratmeter samt i
en väderskyddad yta på 4 500 kvadratmeter. Terminalen
är utrustad med en ny truckpark och en loadplate och
hanterar cirka 3 000 ton sågade trävaror och kring
250 containrar i veckan. Även inne i hamnens roroterminal finns det möjlighet till omlastning av virke
i det väderskyddade Paper Logistic Center. I Göteborg
finns dessutom ytterligare en omlastningsterminal för
virke nära centralstationen – Göteborg Norra som drivs
av Green Cargo. En stor del av virket som lastas om
där går sedan ut via Göteborgs Hamn.

De nya omlastningsterminalerna, i kombination med våra
tåglösningar, ger dig tillgång till vårt stora linjeutbud
oavsett var i landet sågverket ligger. Skicka bara virket
till Göteborg så sköter vi sorteringen till olika marknader
samt skeppningen ut i världen. På så vis kan du minska
din lagerhållning och spara både tid och pengar.

HÄR FINNS TOMMA LASTBÄRARE
Tack vare att vi är Skandinaviens största hamn har vi
alltid god tillgång på tomma lastbärare – containrar,
kasetter, trailers och flak. Det betyder att ditt gods aldrig
blir ståendes i hamnen utan snabbt kan skeppas iväg
till önskad marknad.

En jämn balans mellan import
och export gör att vi alltid
har gott om tomma lastbärare.
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Tryggt val för export
av papper och massa
Vi är Sveriges största pappershamn och har långa relationer med flera
av landets största pappersexportörer. Men det innebär inte att vi lutar oss
tillbaka. Tvärtom. Vi vet att du som exporterar papper står inför stora utmaningar för att kunna behålla konkurrenskraften. Vår uppgift är att bidra
med en så effektiv logistik som möjligt – så att du kan göra bra affärer.
När det gäller papper är det ofta stora volymer som
ska hanteras på kort tid. Vi har kapaciteten och erfarenheten som krävs, och många av aktörerna i hamnen är
specialiserade på just pappershantering. I anslutning
till Göteborgs Hamn finns fyra moderna terminaler för
omlastning av papper.

PAPER LOGISTIC CENTRE
I ROROTERMINALEN
Vid kajen i roroterminalen ligger det 14 000 m2 stora
väderskyddade Paper Logistic Centre (PLC). Här lastas
papper om till och från järnväg. Dessutom erbjuds
crossdocking där lasten bryts och fördelas från en
lastbärare till en eller flera andra, beroende på
godsets destination.

VOLVO ARENDAL TERMINAL –
SPÅRANSLUTEN NÄRA HAMNEN
I Arendal, nära hamnens roro- och containerterminaler,
ligger omlastningsterminalen Volvo Arendal Terminal.
Här finns stor kapacitet för omlastning av papper och
massa från järnväg eller lastbil, till containrar, rorotrailers eller andra önskade lastenheter. Den består
av 250 000 m2 inhängnad yta, varav cirka 50 000 m2
är väderskyddat. Terminalen har kapacitet för ett par
växlingar om dagen och drivs av DFDS Logistics.

NY TERMINAL MITT I HAMNEN
Ytterligare en spåransluten terminal som drivs av
Mimab har startat omlastningsverksamhet nära
container terminalen.

GÖTEBORG NORRA
– OMLASTNING VID CENTRALEN

Paper Logistic Centre – har med sina 14 000 väderskyddade
kvadratmeter stor kapacitet att lasta om papper varje dag.

Även terminalen Göteborg Norra, som drivs av
Green Cargo, lastar om stora mängder papper och
massa som sedan ska skeppas ut i världen.

KAPACITET OCH ERFARENHET

• Spåranslutna omlastningsterminaler
• Väderskyddade moderna logistikcentra för papper och massa
• Flexibel hantering
• Tillgång på tomma lastbärare
• Kapacitet att hantera stora volymer
Sveriges största pappershamn
– i Göteborgs Hamn finns fyra moderna
terminaler för omlastning av papper.
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”Nu har vi det mesta på plats för att
kunna erbjuda svensk skogsindustri
en långsiktig och hållbar lösning.”
STIG-GÖRAN THORÉN – Business Area Cargo, Göteborgs Hamn AB

STIG-GÖRAN, VAD INNEBÄR
EGENTLIGEN ERA NYA SATSNINGAR
I SVERIGES STÖRSTA SKOGSHAMN?

NI PRATAR MYCKET OM
SAMARBETE MED REDERIER
OCH TERMINALER?

Skogsindustrin ställer höga krav på sina transporter.
Vi har gjort vårt bästa för att lyssna och anpassa
oss och vi är nu bättre rustade för att ta hand om
skogsexporten.
Med ett unikt linjeutbud och frekventa avgångar
som bas har vi dessutom nya dedikerade skogsterminaler, smarta tåglösningar och nya samarbeten.
I stort innebär det att transportören själv bestämmer
på vilket sätt som han vill transportera godset till
hamnen. På containertåg eller konventionella godsvagnar, lastbil eller trailertåg. Det finns alla möjligheter.

Infrastruktur och transporter handlar i grunden om
samarbete och innovation. Samverkan är ett måste för
ett godsnav. Till exempel så har Göteborgs Hamn AB
och elva rederier gått samman för att bättre kunna
visa upp hamnens erbjudande för de som jobbar inom
skogsindustrin. Den här broschyren är en del i det och
även hemsidan www.goteborgshamn.se/skogshamnen

NI LYFTER FRAM LINJENÄT
OCH FREKVENS. VARFÖR
ÄR DET VIKTIGT?
Målet är att förenkla för alla som väljer att transportera
sitt gods över Göteborgs Hamn. Genom att erbjuda
hela världen, varje dag, kan skogsindustrin samla
sina exportvolymer här och skapa en kostnadseffektiv
och hållbar logistiklösning.

VAD BETYDER
HÅLLBAR LÖSNING?
Göteborgs Hamn har funnits i 400 år. Genom att växa
och utvecklas med omtanke om människor och miljö
ska vi fortsätta i minst 400 år till. Vi har långsiktiga
och täta relationer med terminaler, rederier och andra
viktiga hamnaktörer. Tillsammans finns vi här med all
den gemensamma kompetens och konkurrens som
bara Sveriges största godsnav kan erbjuda.
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HUR SER DU PÅ FRAMTIDEN
FÖR SVENSK SKOGSINDUSTRI?
Svensk skogsindustri har en ljus framtid. Men en
annorlunda framtid. Det gäller att tänka om och
tänka nytt. Även när det gäller transporter, där det
finns stora möjligheter att förändra och förbättra.
Inte minst järnvägen och dess möjligheter. Och där
vill vi vara en god partner som är gjord speciellt
utifrån ett skogsperspektiv.

VILL DU VETA MER
Kontakta Stig-Göran Thorén
på Göteborgs Hamn AB
Telefon: 0707 - 79 35 00
e-post: stig-goran.thoren@portgot.se
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Den här broschyren är tryckt på Munken Polar – ett Svanenmärkt
papper tillverkat av miljöcertifierade Arctic Paper Munkedals bruk vid
Gullmarsfjorden i Bohuslän. Fiberråvaran i pappret är certifierad
och härstammar från ansvarsfullt brukade skogar.

I samarbete med:
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