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433 
arbejdspladser direkte på havnen

2.800 
afledte arbejdspladser i kommunen

525 
anløb til i Kolding Havn i 2017

1 - Introduktion

KOLDING HAVN, EN UNIK HAVN   
I DAG OG I FREMTIDEN
Kolding Havn er en vigtig erhvervshavn for Danmark og i særdeleshed for Kolding. 

Det er en unik trimodalhavn, der kombinerer skib, tog og lastbil, hvilket skaber grobund for lokalt 
erhvervsliv, beskæftigelse og vækst. Havnen er i forhold til teknologi og services inde i en bæredygtig 
udvikling og er på forkant med aktuelle forandringer i samfundet. Den trimodale transport samt 
innovativ, bæredygtig udvikling er havnens fokusområder, og det danner grundlaget for havnens 
forretningsudvikling, hvilket denne masterplan vil styrke. 

Havnens store udfordring er kapacitet. I dag bliver havnens kapacitet udnyttet til fulde, og det er derfor 
absolut nødvendigt med en udvidelse af havnen, hvis potentialet for vækst skal indfries – til glæde for 
både de virksomheder, som har etableret sig på havnen og for resten af byen og erhvervslivet i Kolding, 
hvor Kolding Havn udgør en vigtig livsåre.    

Kolding Havn er dedikeret til at fortsætte denne udvikling i samspil med havnens brugere, kunder, 
ansatte og naturligvis Kolding by. Havnens kunder findes blandt andet inden for stålindustrien, 
landbruget, energisektoren, byggeri og anlæg samt inden for recyling og cirkulær økonomi. Det er 
Kolding Havns ønske at udvikle kapaciteten, faciliteter og services i tæt samarbejde med både vores 
kunder og Kolding by, så vi beskytter den gensidige afhængighed, der er mellem havn og by. It’s 
coexistence or no existence. Kolding Havn ønsker derfor at gøre inderhavnen til en mere integreret del 
af bylivet med mulighed for en lang række forskellige aktiviteter og anvendelsesmuligheder. 

Denne masterplan rækker frem mod 2025 og beskriver, hvor Kolding Havn er i dag, havnens mål for 
fremtiden og hvilke handlinger, der skal til for at nå disse mål. 

Masterplanen er et led i havnens strategiske forretningsudvikling og skal sikre rammerne for udviklingen 
af de fysiske havnefaciliteter, adgangsforhold til havnen og den service, havnen kan tilbyde kunderne.
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2 - Status

KOLDING HAVN I DAG
Kolding Havn udvikler sig positivt i disse år. 

Der er fremgang i havnens økonomi med stadig flere brugere af havnen og et stigende antal 
arbejdspladser, både målt som direkte beskæftigede på havnen og som afledte arbejdspladser i 
lokalområdets virksomheder.

Havnen tilpasser sig løbende markedets efterspørgsel uden at gå på kompromis ved at skabe en så 
smidig og skånsom grænseflade som muligt til Kolding by.

På denne måde har Kolding Havn i dag mange muligheder for at udvikle sig til at blive endnu bedre.
Rammerne for havnedrift ændrer sig konstant i disse år og vil efter al sandsynlighed også gøre det i 
fremtiden. Nye gods- og skibstyper samt krav fra kunder og omgivelser fordrer, at havnen løbende 
udvikler og etablerer de bedste løsninger – til gavn for både havn og by. 

Kolding Havn er en moderne trimodal havn med en effektiv infrastruktur og avanceret terminaludstyr, 
som gør det nemt og fleksibelt at håndtere godset i forhold til kundernes ønsker. Havnen tilbyder 
blandt andet specialiserede løsninger inden for bæredygtig håndtering af genanvendeligt gods 
– både til og fra skib, tog og lastbil. Derfor er Kolding Havn den perfekte samarbejdspartner for 
virksomheder, der arbejder med cirkulær økonomi, genindvinding og affaldshåndtering. 

Rammevilkårene stiller krav til Kolding Havns omstillingsparathed og løbende udvikling af services og 
produkter.

En opgave, som havnen over de seneste år har demonstreret, at den kan løse gennem udvikling 
og implementering af innovative tekniske løsninger, de rigtige kompetencer, adfærdsændring og nyt 
terminaludstyr. Den fremgang, som Kolding Havn i dag oplever, kan i høj grad tilskrives, at havnen 
er på forkant med udviklingen og arbejder aktivt med at implementere tiltag, der kan imødekomme 
tidens tendenser.
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Bulk +  78 %
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Nuværende og forventet fremtidig årlig omsætning for bulk, stål og cirkulært gods



TENDENSER DER DRIVER 
UDVIKLINGEN
Kolding Havn er, som alle andre, nødt til at forholde sig til de tendenser, som er styrende for udviklingen i 
verden. Disse tendenser påvirker også fremtidens skibsfart og havnedrift, og sætter rammebetingelserne 
for Kolding Havns udvikling.

Globalisering

Verdenshandlen er i fremdrift og prognoserne siger, at godsmængderne vil stige samtidig med at gods 
fragtes over længere og længere afstande. Allerede i dag går 75 % af Danmarks udenrigshandel via 
havnene. Samtidig er tendensen, at skibene bliver større, især i længden og bredden, hvilket stiller krav til 
havnens kranudstyr og fysiske udformning. Det er derfor vigtigt, at Kolding Havn forbereder sig således, 
at de stigende godsmængder og godstyper, der skal håndteres globalt, kommer havnen til gode. Arealer, 
terminaludstyr og faciliteter skal matche godstyperne.

Regionalisering

Sideløbende med fortsat globalisering, outsourcing og offshoring, er der nu også tendens til det 
modsatte, nemlig nearshoring, hvor europæiske virksomheder tilbagetrækker produktion til Øst- og 
Vesteuropa. Dette kan få positiv effekt på intereuropæisk handel, også hvad angår råvarer og 
halvfabrikata. Kolding Havn er i den forbindelse på grund af sin placering, faciliteter og ekspertise en 
mulig spiller som short sea havn og kan understøtte denne forventeligt øgede handel og varetransport. 
Mange af de industrivirksomheder, som findes i Kolding og nærmeste omegn, oplever i disse år vækst, 
og vi har sammen med samarbejdspartnere på havnen således gode muligheder for at indgå i dialog om 
services til virksomhederne med henblik på optimal supply chain af varestrømme til og fra 
virksomhedernes produktionssteder. 

Urbaniseringen

I takt med at flere flytter til byerne, bliver motorvejsnettet stadig mere belastet. Som konsekvens heraf 
oplever fragtmændene længere og mere utilregnelige transporttider, hvilket er en omkostningstung faktor. 
Samtidig øges kravene til at anvende mere miljøvenlige transportformer, hvor tendensen i højere grad 
er at fragte gods med skib. Derfor bør Kolding Havn fortsætte udviklingen og udnytte sin geografiske 
placering og nærhed til bane og motorvejsnet.

Væksten i byerne betyder desuden, at der er øget fokus på udvikling af havnearealer, hvor man på den 
ene side ønsker at skabe kontakt mellem byen og vandet, og på den anden side ønsker at beholde 
en aktiv havn til gavn for både erhvervs- og kulturliv. Det er for Kolding Havn muligt at tilgodese begge 
ønsker gennem en udvidelse af havnearealerne mod øst og på sigt anvende inderhavnen til flere bynære 
aktiviteter.

Bæredygtighed

Det øgede fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi betyder, at skibstrafikken også skal udvikle sig 
i en mere bæredygtig retning. Kolding Havn er derfor medlem af EcoPorts, som er den dominerende 
miljøledelsesstandard inden for havnedrift i verden. Havnen pålægger på den måde sig selv en række 
miljøkrav med hensyn til håndtering af gods og det daglige arbejde på havnen. En udvikling som 
forventes at fortsætte med Kolding Havn som frontløber. Havnen vil derfor etablere solceller, vindmøller 
samt havvarmeanlæg.

Digitalisering

Digitaliseringen er endnu en fremherskende tendens, som Kolding Havn tager til sig og implementerer 
i løbet af 2018. Digitale løsninger til servicering af kunderne og digitale løsninger i driften er i dag en 
nødvendighed, som kræver investeringer. De digitale løsninger giver forretningsmæssige muligheder for 
øget serviceniveau og optimering af driften blandt andet ved en intelligent brug af de mange data, som 
følger med digitaliseringen.

3 - Vilkår og tendenser
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Aarhus 8.628

Kiel 7.407

Fredericia 7.294*

Esbjerg 4.519

Aalborg 3.123

Odense 2.335

Aabenraa 1.547

Grenå 1.415

Kolding 1.303

Randers 1.226

Vejle    785

Horsens    750

* Heraf udgør olie 43% og containere 10%

4 - Mål

VÆRDIER

Kolding Havns værdier bygger på 
integritet, respekt for mennesker 
og miljø samt en innovativ og 
udviklende tilgang til havnedrift.

VISION

Kolding Havn vil være den 
bedste short sea shipping havn 
og skabe rammer for udvikling 
og vækst inden for vores 
kerneområder som trimodal- og 
specialhavn.

MISSION

Kolding Havn skaber innovative 
kundetilpassede løsninger i samspil 
med omverdenen. Havnen er førende i 
forhold til håndtering af genanvendelige 
materialer. Kolding Havn skal fremover 
promovere bæredygtig transport i 
endnu højere grad end i dag.

VI BLIVER STÆRKE,     
NÅR VI SKILLER OS UD
Kolding Havn ønsker at styrke sin position yderligere på markedet 
gennem fokusområderne bæredygtighed og innovation samt som 
en trimodal specialhavn. Det differentierer havnen fra andre danske 
havne. Fokusområderne er et af beviserne på, at Kolding Havn 
mestrer at være på forkant med udviklingen og søge løsninger på 
udfordringerne med eksempelvis støj, støv og lugt, hvor andre havne 
finder de samme udfordringer for store. Synergien mellem 
fokusområderne skal sikre havnen en fortsat stabil og robust vækst.

Kolding Havn er allerede specialist inden for håndtering af en række 
godstyper, herunder forskellige typer af stål, papir og gødning. 
Mange andre godstyper stiller imidlertid særlige krav til effektiv og 
korrekt håndtering. Kolding Havn vil, i samråd med nuværende 
og potentielle kunder, investere i de helt rigtige løsninger som 
eksempelvis specialudstyr og særlige lagerfaciliteter. Vi vil tilpasse os 
fremtidens godstyper og kunder gennem kompetenceudvikling og 
rekruttering samt udvikling af vores terminaludstyr og 
pakhusindretning. Samtidig ønsker vi at udvikle havnens arealer, så 
vi både har kapacitet og en strategisk inddeling af havnens områder, 
som sikrer optimal håndtering af forskellige godstyper. 

Derudover er Kolding Havn – som én af de få havne i Danmark – en 
trimodal havn, hvor de tre transportformer skib, tog og lastbil mødes. 
Kolding Havn ønsker i de kommende år at optimere håndteringen af 
gods mellem togvogne, skibe og lastbiler og dermed gøre 
overgangen mellem de forskellige transportformer hurtigere, 
nemmere, billigere og mere tilgængelig. Virksomheder, der anvender 
Kolding Havn, skal opleve, at de får de mest optimale betingelser, 
når deres gods skal flyttes til og fra f.eks. lastbil og over på bane eller 
skib.

TONS 2017



Rammebetingelserne for havnedrift er under konstant 
forandring som følge af den rivende udvikling inden for 
teknologi og miljømæssige forhold. Derfor giver det en stor 
konkurrencemæssig fordel, at Kolding Havn er parat til at 
tilpasse sig de fremherskende tendenser.

Kolding Havn har derfor en målsætning om at gennemføre 
følgende forandringer af havnen, både fysisk og 
forretningsmæssigt: 

Arealudvikling

Behovet for mere plads på havnen er stort. Kapaciteten 
på havnen bliver fuldt udnyttet i dag, og det begrænser 
mulighederne for vækst betydeligt. 
 
Tendenserne viser samtidig, at skibene vokser, særligt i 
længde og bredde. De større skibe kræver større buffer-
kapacitet, da de også fragter større mængder gods, som 
havnen skal have plads til at håndtere. 

For at fastholde væksten og imødekomme de stigende 
godsmængder, ønsker havnen at udvide sine arealer samt 
kajfaciliteter til skibe med større vanddybde. De nye 
kajanlæg forberedes til, at vanddybden kan øges, når 
behovet opstår.

5 - Tiltag

DEN TILPASNINGSDYGTIGE HAVN 
SKAL UDVIDES OG UDVIKLES
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Som første del af arealudviklingen ønskes det nuværende 
sedimentdepot, placeret yderst på Sydhavnen, omdannet 
etapevis til havnedrift. Herunder skal der anlægges 100 
meter ny kaj med mulighed for at modtage skibe med 9,5 
meter vanddybde. Caspar Müllers Gade skal sammen 
med havnesporet forlænges ud på arealet. Arealet tænkes 
udviklet etapevis over en periode, som følger de forret-
ningsmæssige behov. Desuden etableres en støjskærm mod 
den nye bydel, Marina City, som kan være med solceller, 
begrønning eller andet til gavn for by og miljø. 

Nordhavnen udvikles så snart flytningen af Marina Nord er 
gennemført. Havnen ønsker at udvikle de tidligere arealer 
for Marina Nord med nye kajanlæg og baglandsarealer. På 
arealerne har vi ambition om at differentiere os med etabler-
ing af en All Weather Terminal (AWT), som kan håndtere 
særlige godstyper og tilbyde specielle omlæsningsfaciliteter 
til eksempelvis banen. Havnesporet skal derfor forlænges ud 
på arealet. Det vil være en markant forbedring af forholdene 
for trimodal transport. En AWT bidrager både til effektiv 
losning og effektiv reducering af støv- og støjgener.

En AWT giver også mulighed for at ekspedere flere skibe 
i døgnet, da skibene kan få tildelt slottider - ligesom i en 
lufthavn. Den giver mulighed for, at Kolding Havn fremover 
kan ekspedere alle godstyper, herunder også vejrfølsomt 
gods, og det vil endda kunne foregå under alle vejrforhold – 
herunder snestorm og kraftigt regnvejr.

En AWT vil desuden gøre det nemmere at kombinere 
transporten mellem skibe og tog, hvilket vil bidrage til en 
mere økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

AWT er en overdækket terminal, der på grund af sin højde 
bliver synlig fra byen. Derfor vil vi i samarbejde med byen 
sikre, at bygningen også har funktioner og får et udseende, 
som kan glæde byens liv. Bygningen bliver ikonisk for 
Kolding og får flere anvendelsesmuligheder, der er åbne for 
offentligheden. På den måde opstår der sammenspil mellem 
byen og havnen. 

Kolding Havn vil på samme areal opføre et nyt havnehus 
med plads til administration og driftspersonale samt 
eksempelvis skibsmæglere, som ønsker at flytte med.



Optimering af havnens arealer igennem zoneinddeling

Mange forskellige typer af gods håndteres hver dag 
på Kolding Havn. Der stilles forskellige krav til, hvordan 
godset behandles og holdes adskilt fra andre godstyper. 

Derfor ser Kolding Havn en fordel i at zoneinddele 
havnearealerne, så der på sigt sker en funktionel 
opdeling. Det vil lette arbejdet med at holde de forskellige 
godstyper adskilte og en korrekt håndtering. På grund 
af varierende og i nogle tilfælde lang udløbsdato på 
lejeaftalerne på havnen, vil en inddeling i zoner være en 
langsigtet strategi, der implementeres trinvist, efterhånden 
som lejeaftalerne ophører, fornyes og oprettes. 

Havnens aktører inddrages i udarbejdelsen af zoneplanen 
for at tilgodese de forskellige behov, aktørerne har.

ALL WEATHER TERMINAL I
AMSTERDAM

KONDITAGET PÅ NORDHAVN I 
KØBENHAVN (JAJA ARKITEKTER)

ØSTERGRO TAGHAVE OG SPISESTED I 
KØBENHAVN

Grænsefladen mod byen

Den bynære placering betyder, at Kolding Havn altid 
tænker i udvikling og forbedring af forholdene, særligt i 
forhold til støj, støv og lugt samt det visuelle indtryk. 

Udviklingen af både byen og havnen skal ske med 
respekt for ønsker og behov hos begge parter. Byen og 
Kolding Havn er gensidigt afhængige af hinanden, og 
derfor er det vigtigt, at en udvikling af havnen også er en 
udvikling af byen. 

Dette betyder for Kolding Havn, at havnearealerne 
udvides mod øst, og de yderste områder af Syd- og 
Nordhavnen udvikles. Herefter bliver det muligt at 
omdanne inderhavnen og arbejde med en attraktiv 
kobling til byen. Med omdannelsen ønsker vi at skabe 
en ny relation mellem byen og vandet. Inderhavnen 
har potentiale til at blive et attraktivt hot spot for byens 
borgere med aktiviteter, der kobler det urbane liv og 
havnens aktivitet. 

Langs Trindholmsgade etablerer vi - i samarbejde med 
Kolding Kommune - en støjskærm, der skal skabe 
sammenhæng med den nye bydel, Marina City. Den 
kan eksempelvis etableres med solceller, som en grøn 
korridor, der skærmer visuelt til havnens aktiviteter og 
indrammer Kolding Å med rekreative stier og ophold-
srum på begge sider af åen – eller det kan være noget 
helt andet, som både kan opdele og skabe 
sammenhæng mellem de to bydele.
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Fortsat specialisering og udvikling af pakkeløsninger 

til havnens kunder

Nye teknologier, især inden for miljøområdet, kan være 
med til at effektivisere de værdikæder, som Kolding 
Havn er en del af. Havnen vil derfor fortsætte med at 
være en innovativ havn, der løser de udfordringer, som 
stigende miljøkrav giver for havnens drift og kundernes 
forretning. 

Vores specialisering skal ske i et tæt samarbejde med 
kunderne og gennem målrettede investeringer i special-
udstyr og særlige lagerfaciliteter. Således kan der ske 
en udbygning af godstyper og kundetyper, som stiller 
særlige krav til de ansattes kompetencer, terminaludstyr, 
pakhusindretning og efteruddannelse.

Øget kundeservice og optimeringen af driften

Kolding Havn vil gennemgå en digitaliseringsproces, 
som over de kommende år skal sikre havnen de nyeste 
teknologiske muligheder. 

Først skal kunderne tilbydes en digital platform, som 
skal være med til at forenkle rutiner og give en mere 
effektiv administration. Herefter fokuseres der på 
mulighederne for digitale løsninger til optimering af 
driften og maskinparken. 

Målet er at øge serviceniveauet over for kunderne og 
samtidig opnå en optimering af driften. Det kan ske ved 
at digitale løsninger overtager rutineprocesser og frigiver 
ressourcer til den nødvendige udvikling.

Sikring af gode adgangsforhold

Transporten til og fra havnen foregår overvejende via 
lastbil. Det er derfor alfa og omega, at omlæsning og 
tilgængelighed fungerer gnidningsfrit. Havnen ønsker 
i samarbejde med Kolding Kommune at sikre fortsat 
gode adgangsforhold til og fra havnen. 

Vi ser et behov for ændringer i takt med byens udvikling 
og de forventede stigninger i godstransport. Krydset ved 
Jens Holms Vej og Fynsvej er allerede i dag en trafikal 
udfordring store dele af dagen - en udfordring, som 
havnen vil bidrage til at løse. 



HANDLINGER OG MÅL

GRÆNSEFLADEN MOD BYEN
• Anvendelse af inderhavnen til
   bynære akitiviteter
• Grøn korridor langs Trindholmsgade

INFRASTRUKTUR OG ADGANGSFORHOLD
• Etablering af svingbane ved Fynsvej
• Breddeudvidelse af den interne havnevej



C

B

D

A

4

3

1.1

1.3

1.2

2

Forberedes til 

udvidet svajebassin 

Ø: 270 meter

Marina Syd

Forberedes til øget 

vanddybde på 9,5 meter

Marina City

MASTERPLAN 2018-2025 
KOLDING HAVN

13

AREALUDVIKLING NORDHAVNEN
• A - Udvidede kajfaciliteter, der forberedes til en     

  vanddybde på 9,5 meter samt bagvedliggende         
  havnearealer

• B - All Weather Terminal
• C - Omdannelse af Marina Nord til havneformål
• D - Etablering af nyt Havnehus

AREALUDVIKLING SYDHAVNEN
• Vindmøller opsættes på Sydhavnens yderste punkt 
• 1.1+2+3 - Omdannelse af sedimentdepot til havneformål
• 1.2 - Udvidede kajfaciliteter, der forberedes til en vanddybde  

    på 9,5m samt bagvedliggende havnearealer
• 1.3 - Forlængelse af Caspar Müllers Gade
• 4 - Etablering af støjskærm mod åen og Marina City med  
      solceller, begrønning eller andet på støjskærmen



6 - Realisering

TIDSPLAN
Masterplanen udføres i takt med, at behovene opstår og der er 
økonomisk grundlag for udviklingen. Før hver større delinvestering 
laves der en business case, hvor investeringsbehov holdes op mod 
de forventede indtægter.

1.1+1.3

1.2

2018 20202019

Plangrundlag nord

Plangrundlag syd

A

B

Inderhavnen

Digitalisering
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Marina Nord flyttes 

til Marina City

2021 2022 2023



Jens Holms Vej 1

6000 Kolding 

Danmark

+45 75 50 20 66

post@koldinghavn.dk
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