Flere skibe og mere gods til Kolding Havn
Større aktivitet på Kolding Havn giver øget omsætning
”Vi har haft et første halvår i 2016, hvor vi ser stabilt stigende aktivitet på havnen” udtaler Anders
Vangsbjerg Sørensen, administrerende direktør på Kolding Havn. ”Faktisk er vores omsætning steget med
12 % i forhold til samme periode i 2015, hvilket er nogenlunde tilfredsstillende. Det er imidlertid mere
tilfredsstillende, at vores indtjening i samme periode er steget med op imod 25 %. Den stigende indtjening
er lykkedes, fordi vi har holdt omkostningerne i ro samtidig med en øget forretningsmæssig indsats for at
optimere anvendelsen af havnens arealer og øvrige faciliteter.”

Nyt personale på havnekontoret
Efter en længere periode med en beskeden bemanding på havnekontoret har Kolding Havn ansat en
administrationschef i foråret og man søger nu en teknik- og miljøansvarlig til at videreudvikle samt
optimere havnens faciliteter. ”Vi fortsætter den forretningsmæssige udvikling af Kolding Havn og det er
planen, at det i fremtiden skal ske i et endnu højere gear” fortsætter Anders Vangsbjerg Sørensen. ”Derfor
har vi valgt at styrke bemandingen på havnekontoret og søge en medarbejder dedikeret til at udvikle og
optimere indenfor vores kajanlæg samt bagland, pakhuse, teknik og miljø. Med den nye bemanding af
havnekontoret kan vi give vores kundeservice endnu et løft – kunderne skulle gerne kunne mærke, at vores
service gør en forskel.”

Mere gods og nye kunder
I første halvår af 2016 blev der håndteret 579.000 tons gods over kajen på Kolding Havn, svarende til lidt
over 8 % ekstra gods, sammenlignet med første halvår af 2015. Det lyder måske ikke umiddelbart så
voldsomt, men bag tallet gemmer sig en stigning, der svarer til 20 – 30 ekstra skibe om året i Kolding Havn.
Det er en mærkbar stigning i skibstrafikken – hvis udviklingen fortsætter, vil mere end 500 fragtskibe
besøge Kolding Havn i år.
”Der er mange godstyper, hvor vi har en begrænset indflydelse på mængderne – eksempelvis er brændsel,
byggematerialer og foderstoffer afhængige af en lokal og regional efterspørgsel. Kolding Havn, og ikke
mindst havnens samarbejdspartnere, har derfor også fokus på andre godstyper og forretningsområder,
som i mindre grad er regionalt orienterede. Vi søger hele tiden at tiltrække nye godstyper og virksomheder
til havnen samtidig med, at vi udvikler og udnytter havnens kapacitet bedst muligt. De typiske eksempler er
optimering af udnyttelsen af de store arealer på land ved havnen og benyttelse af havnens bygninger og
materiel i det hele taget”, slutter Anders Vangsbjerg Sørensen. ”På Kolding Havn glæder vi os over de
positive tendenser efter første halvår med øget indtjening og nye kunder – det er naturligvis en vej, som vi
fortsat vil søge at stimulere, så Kolding også i fremtiden har en moderne og aktiv havn.”

