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Statistik: Utveckling av
hamnens
ålgräsplanteringar

Lyckade ålgräsodlingar
Efter en rad tester utan framgång
har Göteborgs Hamn AB nu lyckats
med att få ålgräsplanteringar att
växa och föröka sig. Med de goda
resultaten och de nya rönen kring
det outforskade området ålgräs ska
projektet nu skalas upp.
Ålgräsängar fungerar som skydd och lekplats
för flera fiskarter, samtidigt som det bidrar
till att förbättra vattenkvaliteten och skyddar
stränder mot erosion. Men övergödning, överfiske och exploatering i kustområdena har
inneburit att många ålgräsängar försvunnit.
Idag finns det ingen exakt vetenskap kring
hur man återplanterar ålgräs. Genom att

prova sig fram under flera års tid verkar det
nu som att man hittat ett fungerande sätt för
framtida ålgräsplantering och viktig kunskap
har erhållits för att lyckas framöver med framtida ålgräsprojekt.
Kompensationsprojekt
Planteringen av ålgräsängar görs i samband
med uppförandet av en ny hamnterminal i
Göteborgs hamn. I tillståndet för byggnationen är Göteborgs Hamn AB ålagt att tillskapa
1,7 hektar ålgräsängar som kompensation
för det ålgräs som försvinner i samband med
byggnationen. Kompensationen görs enligt
en plan som hamnbolaget lagt upp i samråd
med Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten.

Varje enskild ålgräsplanta planteras för hand av dykare. Bild: Marine Monitoring.

Göteborgs hamn
ska bli världens mest
konkurrenskraftiga hamn
Skandinaviens största hamn finns
i Göteborg. Med Sveriges bästa
logistikläge står hamnen idag för
30 procent av all svensk export
och hälften av allt containergods
passerar hamnen. Här är innovation
och ny teknik starka ledord i
skapandet av en hållbar, klimatsmart
hamn och för att säkra svenskt
näringslivs konkurrenskraft.

Idag efterfrågar konsumenter i allt högre grad
hur varor är transporterade. Som enda svenska hamn kan Göteborgs hamn ta emot fartyg
direkt från Asien och från kaj in i Sverige finns
det största linjeutbudet via järnväg. Det gör att
gods till och från hela landet kan fraktas med
minimalt klimatavtryck.
– Vi ser en tydlig global trend i att man vill
veta vilken klimatpåverkan en vara har och vi
ser det som en stor konkurrensfördel att erbjuda en klimatsmart transport från fabrik till
butik via Göteborgs hamn. För Sverige finns
det goda förutsättningar till att bli bäst i världen på detta. Genom samverkan med näringsliv, akademi och politiker är ambitionen
att få fart på klimatomställningen och visa på
goda exempel hur man skapar maximal nytta
i omställningen till att bli en grönare hamn,
säger Elvir Dzanic, VD Göteborgs Hamn AB.

Läs mer på:
www.goteborgshamn.se/klimat

Vilken klimatpåverkan transport på varor har, är något som engagerar allt fler, säger Elvir Dzanic, vd på
Göteborgs Hamn AB.

Som nav för den svenska godstrafiken
ligger ett stort ansvar på Göteborgs hamn
i att främja en grönare, konkurrenskraftigare transportsektor i Sverige. Målet är att till
2030 ha minskat koldioxidavtrycket med 70
procent i hamnen samt transporter till och
från hamnen. För att förbereda för framtidens
transportsektor som möter både Sveriges
och EU:s uppsatta klimatmål arbetar Göteborgs hamn med att främja klimatvänligare
bränslen för hantering av gods på sjö, hamn
och land.

Ladda med förnybar el direkt vid kajen
För Göteborgs hamn är det viktigt att skapa
förutsättningar för alla som arbetar med

import och export att kunna ställa om till alternativa bränslen. Det innebär bland annat att
skapa möjligheter för kunden där det är lätt
att till exempel ladda fordon och fartyg med
förnybar el direkt vid terminal eller kaj. För att
optimera transport och godshantering arbetar Göteborgs hamn även med innovativa
digitala lösningar så som bland annat informationstjänster, digital spårning av gods och
avläsningssensorer vilka innebär en effektiviserad transportkedja genom alla led.
– Vårt mål är att skapa tillgång till alternativa
bränslen för allt som är kopplat till hamnen
och vi satsar på att bygga ut en infrastruktur
som gör det lätt att välja klimatsmarta bränslealternativ, men även att trygga framtidens
elektrifierade industri med förnybar el. På
sikt ser vi också att vi kan påverka transportindustrin att ställa om till att bli fossilfri genom
att på olika sätt premiera de aktörer som
besöker hamnen och hanterar gods med
grön energi, säger Elvir Dzanic.

FAKTA
Göteborg hamn är Skandinaviens största hamn. Cirka 30 procent av svensk utrikeshandel går via
Göteborgs hamn och cirka hälften av all containertrafik. Göteborgs hamn är en fullservicehamn och
en klimatsmart garant för näringslivets access till hela världen. Med direkttrafik till viktiga marknader garanteras högeffektiva, hållbara och pålitliga transporter, dygnet runt, året runt. Fokus ligger på
hållbarhet, innovation och digitalisering för att driva på utvecklingen av klimateffektiva godsflöden. 25
tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje
till Skandinaviens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och
passagerare. Hamnen sysselsätter 22 000 människor.

Dennis Olesen, Managing Director APM Terminals
Nordic

FAKTA

Fossilfri containerhantering hos
APM Terminals i Göteborg
APM Terminals Gothenburg investerar och tar klimatfrågan på allvar genom att
erbjuda klimatneutrala transportlösningar. Tillsammans med Göteborgs hamn
satsar man på att minska klimatavtrycket och bidra till att Sverige når uppsatta
klimatmål för transportsektorn.
– Alla våra fordon körs med förnybar el och
uppvärmningen av våra byggnader sker med
biogas. Det är exempel på åtgärder vi gör
för att bidra till uppsatta klimatmål, både för
hamnen och för Sverige i stort, säger Dennis
Olesen, Managing Director APM Terminals.
APM Terminals, som är en del av Göteborgs
hamn, är Sveriges största containerterminal.
Med konceptet Green Gothenburg Gateway,
kopplar APM Terminals ihop smarta tåglös-

ningar genom hela Sverige med oceangående
fartyg från Göteborg till Asien. Denna effektiva
och hållbara lösning, flyttar Sverige närmare
världsmarknaden och bidrar till landets konkurrenskraft. APM Terminals pålitliga och
effektiva containerhantering, är sedan 2019
även fossilfri.
90 procent koldioxidreduktion
Sedan initiativet Green Gothenburg Gateway
inleddes, har APM Terminals minskat koldiox-

idutsläppen på terminalen med 90 procent.
För att lyckas med det har ett antal åtgärder
genomförts:
•
•
•
•

All diesel är utbytt mot förnybart
bränsle
Alla kranar drivs med förnybar el
Alla byggnader och portar försörjs
med förnybar el
All uppvärmning av byggnader sker
med biogas

Stor efterfrågan på klimatneutrala
transportlösningar
Det sker en utveckling i världen där klimatneutrala transportlösningar efterfrågas allt
mer.

Läs mer på:
https://www.apmterminals.com/en/gothenburg/about/The-Gothenburg-Gateway

APM Terminals Gothenburg är Skandinaviens
största containerterminal mätt i godsvolym. Här
skeppas närmare hälften av alla containrar till
och från Sverige. APM Terminals, som har varit
verksamma i Göteborgs hamn sedan 2012,
tar emot både direktanlöp med oceangående
fartyg till Asien och feederfartyg som utgör en
länk mellan Göteborg och Norra Europa. APM
Terminals är Sveriges första klimatneutrala
containerterminal och omkring hälften av all
containertrafik till och från hamnen sker med
järnväg, vilket innebär stora miljövinster.

Sverige är ett land som har god balans mellan
import och export. Landets välutvecklade
järnvägsinfrastruktur möjliggör triangulering,
det vill säga att import transporteras via APM
Terminals med tåg till Sveriges tätbefolkade
områden och exporten hämtas från landets
glest befolkade områden för att återigen,
via Göteborg, fortsätta vägen till världsmarknaden med oceangående fartyg. Denna
lösning är den mest klimatneutrala, jämfört
med lastbilstransport eller feedertrafik längs
Sveriges långa kust.
– Vi ser det som en självklarhet att bidra till
Göteborgs hamns, men även till hela Sveriges
ambitiöst satta klimatmål, att reducera
koldioxidutsläppen med 70 % till 2030. Som
Sveriges största terminal, har vi ett ansvar att
engagera oss i klimatfrågan och dra vårt strå
till stacken. Green Gothenburg Gateway är
ett koncept vi kommer fortsätta att utveckla
för att minimera klimatavtrycket ännu mer,
säger Dennis Olesen.

