
Omstilling når markedet ændrer sig…. 
Havnechef Jørgen Buhl, Lolland Havne 

 



    AGENDA 

• Lidt om Lollands Havne 

• Spændende muligheder med                     
Femern tunnel og ny Storstrømsbro 

• Havnen i lokalsamfundet 

• Kunsten at være parat – find din rolle 

    Et lille ”Partsindlæg” -  set fra den lokale Havnechefs stol  . 



   
 

Lolland Havne         



    Organisation 
Kommunal erhvervshavn fra 1. juli 2014 

Politisk valgt havneudvalg: 

• Formand Jens Erik Kistrup 

• Næstformand Steffen Rasmussen 

• Hans Ole Sørensen 

• Linda Sommer 

• Erik Kjeldgaard 

Tilforordnet: 

• Henrik Kleis (Delacour) 

• Michael Svane (Dansk Industri) 

• Christina Hedemark Jensen (Brugerne) 

• Ernst Frederiksen (Medarbejderne) 

 

 



  
 Organisation 

Havnechef Jørgen Buhl 

Sekretariat og administration  

 

Nakskov Havn: 

– Havnemester Tummas Juul 

– Formand Max Adrian og 4 specialarbejdere 

 

Rødbyhavn Trafikhavn: 

– Havnemester Torben Christiansen 

– 2 specialarbejdere  

 

 



 Regional-havn på Lolland-Falster  

 

Tons gods

-------
-------

-------
-------

-

Gødning

Korn

Melasse

Roepiller

Sten og grus

Sukker

Skrot

Majs

Kul, koks

Kalksten

Konstruktioner

Træ, flis/stammer

Roeaffald

-------
-------

-------
-------

-

Tons i alt



   
 

Vindmølleaktiviteter         



  
Erhvervshavn i harmoni med byen 

 

 



  
    1 april, 2016 08:11 

 



  
 Forventet udvikling 2015 

 
 

 

 

BUDGET  Budget Perspektiv Perspektiv

Omsætning kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018

----------------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

Nakskov Havn 10.839.072 10.452.369 10.757.000 11.535.750 14.109.000 13.901.500

Rødbyhavn 3.318.785 2.614.471 2.736.000 4.405.000 6.014.000 6.014.000

----------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

Netto omsætning 14.157.857 13.066.840 13.493.000 15.940.750 20.123.000 19.915.500

Nakskov Havn 6.911.541 7.730.055 7.189.000 7.189.000 7.189.000 7.189.000

Rødbyhavn Trafikhavn 3.498.745 2.925.688 3.118.000 3.118.000 3.118.000 3.118.000

----------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

I alt omkostninger 10.410.286 10.655.743 10.307.000 10.307.000 10.307.000 10.307.000

Nakskov Havn 3.927.531 2.722.314 3.568.000 4.346.750 6.920.000 6.712.500

Rødbyhavn -179.960 -311.217 -382.000 1.287.000 2.896.000 2.896.000

----------------------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

Resultat(overskud) i alt 3.747.571 2.411.097 3.186.000 5.633.750 9.816.000 9.608.500



  Femern tunnelen og Storstrømsbroen 
er kæmpe anlægsprojekter 



  
 Strategi 

 

 



  

• Fokus på ”Erhvervshavn” 
– Erhvervshavn er den kommercielle del 

– Forretningen skal give overskud 

– Forretningen skal være fundament for erhvervsudvikling 

 

– Forretningen skal have klar strategi og profil som dynamiske erhvervshavne 

……… men vi vil også gerne give rum for andre hvor det er muligt 

                                og hvor andre kan gribe mulighederne  

 



  
 Strategi og masterplan 

 

 



Rødbyhavn og  Femern  
 

 

 

 



   

Fugro 
- Et lille eksempel på betydningen af havneaktivitet i Rødbyhavn. 

 

Tak for hjælpen med informationer  til: 

 



  

 

Fugro har lavet geotekniske offshore undersøgelser i det 
område hvor tunnelen skal være.  

Efter godt 3 måneder er alt grej demobilisere og projektet 
afsluttet. 

 

Krinak har overordnet aftale med Fugro fra start til slut 



   
                         Fugro     
• Krinak har entreret med 2 lokale netværk  
• Omsætning på Rødbyhavn - skibs og vareafgift 
• Projekthåndtering på Rødbyhavn 
• Leje af lager / kontor hos Femern Belt Bulk Terminal i Rødbyhavn 
• Mange praktiske opgave – som gavner lokale forretninger såsom 

1.       leje af biler 
2.       tøjvask 
3.       beboelse til 30-50 mand 
4.       bespisning af samme 3-4 gange i døgnet 
5.       telefoni, indkøb, tøj, byggematerialer,  
6.       Elektrikere, smede, håndværkere generelt 

Dette relative mindre projekt genererer estimeret en omsætning på 2-3 millioner for 
lokale virksomheder 



  
 Investeringer 

 

 



 
 

 

 

 

Byrådet godkendte, at Jøncksvej i Rødbyhavn 
forlænges ned til selve havnen, så den vil 
komme til at fungere som en omfartsvej. 
Herved vil meget af den tunge trafik blive 
ledt bort fra byens hovedgade, Havnegade. 

Vejanlæg Rødbyhavn  
 

 



   Kajprojekt Nakskov 2016  
 



   Åbenhed – fortæl din historie 
 



Omstilling i Havne 
- forsøg på en bedrevidende konklusion     

• Havnen har mange ”ejere og brugere” 

• Find din aktuelle rolle 

• Giv klare signaler for havnen 
– Selvstyrehavnene fik succes med ”privatisering / afmilitarisering” 

– Lolland havne vil sine erhvervshavne 

• Fortsæt din forventnings-afstemning 
 

   



Tak for ordet ! 


