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Bæredygtighed
Røgen fra skorstenene fra den gamle kulhavn er for 
længst væk og Vordingborg Havn er i dag en langt grøn-
nere havn i mere end en forstand. Havnen er i gang 
med at udvide sin kapacitet med et nyt kajanlæg og et 
nyt stort havnebassin. Som en vigtig del af  havneudvi-
delsen er Vordingborg Havn en af  i alt 10 partnere i 
Interreg North Sea Region programmet DUAL PORTS 
- et projekt der bl.a. � nansieres af  EU og European Re-
gional Development Fund. Formidling af  projektets 

resultater forestås 
af  Vordingborg Er-
hverv i tæt samarbej-
de med Vordingborg 
Havn. Formålet med 
projektet er at ned-
bringe CO2-udled-
ningen med 20% og 
samtidigt reducere 
udgifterne med 10%. 
Kort sagt at drive 
havn på en bæredyg-
tig måde. 

Genbrug
Havneudvidelsesprojektet er karakteriseret ved, at der 
i høj grad bruges genbrugsmaterialer, der både stam-
mer fra havnens egne byggemodningsprojekter, men 
også fra fx nedrivningen af  siloen ved Kulturarkaden 
ved Vordingborgs Sydhavn, som ligger lige på den an-
den side af  Vordingborg Havn. Den korte transportaf-
stand er gunstig for både miljø, tid og økonomien. Gen-
brugsmaterialerne bruges bl.a. til opfyldning af  det nye 
kajareal og består af  genbrugsjord, forurenet jord og 
andre genbrugsmaterialer som fx asfalt, slagger, � yvea-
ske og beton. Vordingborg Havn vil desuden få installe-
ret et helt nyt belysningssystem (LED Lighting) baseret 
på den nyeste teknologi og kontrolsystem, hvilket også 
understøtter DUAL PORTS projektets målsætning. 

Det giver i det hele taget god mening at drive havn 
med fokus på bæredygtighed. Havnens infrastruktur 
gør det nemt at komme rundt på havnecyklen – og det 
benytter havnens personale sig � ittigt af. Senest har 

man også udskiftet spraydåser til et nyt produkt uden 
gas. Vordingborg Havns miljømæssige tiltag har betyd-
ning både nationalt og globalt, og set i et økonomisk 
perspektiv vil både havn og kommune drage fordel af  
de besparelser, der vil vise sig som en a� edt e� ekt af  
DUAL Ports projektet. Set i et længere perspektiv vil 
havnens fokus på bæredygtighed også betyde nye mu-
ligheder for nye virksomheder, der ønsker at etablere 
sig på havnen.

Dialogen er vigtig
Vordingborg Havn oplever stor interesse fra både 
lokale borgere, foreninger, virksomhedsnetværk mv. 
Gennem det sidste år har der stort set ugentligt været 
arrangeret præsentationer af  havnen for mange af  de 
grupper, der har henvendt sig. Havnens gæster præ-
senteres for den historiske udvikling og havneudvidel-
sens forskellige etaper og får en guidet tur på havnen, 
hvor man kan komme tæt på de igangværende og fore-

stående projekter og med egne øjne kan se, hvordan 
havneudvidelsen tager sig ud. Vordingborg Havn imø-
dekommer med glæde omgivelsernes nysgerrighed og 
ser det som en vigtig opgave at styrke interessen og 
dialogen omkring alt den aktivitet der foregår. 

International opmærksomhed
Udviklingen af  Vordingborg Havn har på det seneste 
fået stor opmærksomhed fra international side. Såle-
des kunne havnen i samarbejde med Vordingborg Er-
hverv og Vordingborg Shipping byde den britiske am-
bassadør, Dominic Schroeder, og delegationen under 
navnet UK Trade Mission velkommen den 31. maj i 
år. Delegationen af  primært britiske erhvervsfolk samt 
folk fra den britiske ambassades Department for Inter-
national Trade � k lejlighed til at høre om muligheder 
- både for erhvervsudvikling i området og om bæredyg-
tig havneudvidelse. Den britiske ambassadør udtrykte 
stor begejstring for Vordingborg Havns massive indsats 
og understregede vigtigheden i forhold til et styrket 
samarbejde mellem Danmark og Storbritannien - trods 
det forestående Brexit. 
Med havneudvidelsen kommer Vordingborg Havn 
nemlig til at ligge blandt nogle af  de største havne 
i Danmark, fordi meget store skibe vil kunne anløbe 
havnen. Således satser Vordingborg Havn på, at eksi-
sterende og nye kunder - både i nationalt og internati-
onalt regi vil være med til at etablere en maritim klynge 
og logistikcenter på Masnedø som vil danne rammen 
for en grøn havn i stadig vækst.

Vordingborg Havn - opfyldning i forbindelse med udvidelse af  
kajareal

KONTAKT
For nærmere information om udviklingen og 
mulighederne på Vordingborg Havn, kontakt 
udviklingschef Jan-Jaap Cramer på tlf. 2476 4193 
eller på mail jjcr@vordingborg.dk


