
HAVNE FRA INFRASTRUKTUR TIL 
MEGET MERE 

Transit eller hjemmemarked? 
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Skibene bliver større og større… 
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De andre lande har vundet på lønkronen… 
Estimated hourly labour costs, 2014 (EUR) 
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Der er masser af kapacitet i Europas havne, og 
mere meget mere kommer til i disse år… 

Existing 2014 North Europe Container Terminal capacity 

Parameters Surface Berths StS Capacity Throughput 

Units ha no. MHC Gantries 2014 2014 

Baltic/Scandinavia 185.7 19 1 24 3.9 2.5 

UK/Eire 467 27 0 74 11.8 7.1 

Europe North West 2,631 170 19 362 68 41.7 

Europe Atlantic 52 9 1 15 2 1.8 

Grand total 3,336 225 21 475 85.6 53.1 



6 

…Og du skal ligge geografisk korrekt for at blive 
transit havn… Eller have stort bagland… 
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Eksisterende forretningsområder og kerneydelser 

Container 

Kilder: H&B interviews, H&B analyse 

Sejlløb og    
bassiner 

Kontor/ 
servicebygninger 

Pakhuse 

Godsarealer  

Infrastruktur 

Lods- og 
trosseføring 

Bugsering 

Kranføring 

Teknisk service 

Havneservices Havneinfrastruktur 

Ydelser 

RO-RO 

Fast bulk 

Flydende bulk 

Vindmøller 

Passagerer 

Krydstogt 

Arealudvikling 

Aarhus Havn har otte forretningsområder som 
tilbydes infrastruktur- og serviceydelser 
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Mission for Aarhus Havn 

”Vi sikrer, at der i Aarhus til enhver tid er fremtidsrettet havneinfrastruktur 
samt relevante havneserviceydelser, der effektivt møder kundernes behov” 

Vi indgår i værdiskabende og udviklende 
samarbejde med virksomheder – i ind- og 
udland 

Primært  
formål 

Sekundært 
formål 

Vi bidrager, væsentligt til at virksomheder i hele 
Danmark, har let adgang til konkurrencedygtig sø- og 
sørelateret transport af gods og personer 

Vi indgår i dynamisk samspil 
mellem by og havn i Aarhus 

Vi sikrer en 
sund økonomi 

og forrentning 
af 

egenkapitalen, 
der skaber 

grundlag for en 
visionær og 
langsigtet 

udvikling og 
investering i 
havnen og de 

relaterede 
aktiviteter 
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Vision for Aarhus Havn 

”Vi vil udvikle og skabe en 

erhvervshavn, der gennem 

nytænkning sikrer os en 

ledende position inden for 

klassiske godstyper og nye 

forretningsområder 

Med stor professionalisme og 

konkurrenceevne vil vi 

fremtræde som en attraktiv 

samarbejdspartner for 

erhvervslivet”   

 

• At være førende og nytænkende inden for effektivitet, 
fleksibilitet og service 

• At være ambitiøse i arbejdet med nye teknologier  
• At vi aktivt bidrager til en effektivisering af havne- og 

havnerelateret virksomhed i Danmark 

Nytænkning 

• At være Danmarks førende erhvervshavn med en ledende 
position inden for container, korn, foderstoffer & gødning og 
biobrændsel 

Ledende 

• At danske import- og eksportvirksomheder ser Aarhus Havn og 
virksomheder etableret på Aarhus Havn som foretrukne 
leverandører af havnerelaterede services 

• At være en værdsat og attraktiv samarbejdspartner for 
havnens interessenter 

• At have en stærk service- og samarbejdsorienteret kultur og 
være en attraktiv arbejdsplads for udviklingsorienterede og 
kompetente medarbejdere  

• At være en ansvarlig virksomhed, der bidrager til skabelsen af 
vækst, arbejdspladser og en grønnere profil i og omkring Aarhus 

Professionalisme og konkurrenceevne 

”At skabe erhvervslivets foretrukne havn” 


