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Containerkraner er et nødvendigt element i en moderne havns infrastruktur. Stemningsbillede fra Esbjerg Havn i 2003.



67

Havne og infrastruktur
Forskellige aktører - forskellige krav

Af Morten Hahn-Pedersen og Søren Byskov

I løbet af det 20. århundrede er havnene blevet sat under
stadig hårdere pres. Fly og biler har på flere felter udviklet
sig til stærke konkurrenter for den maritime transport, og
konkurrencen mellem havnene om det maritime gods er ble-
vet intensiveret. Endelig er havnene flere steder blevet en
konfliktzone mellem maritime og ikke-maritime interesser.
Et centralt nøgleord i denne udvikling er infrastruktur. For-
målet med nærværende artikel er at tilvejebringe et overblik
over det sæt af faktorer og aktører, som er i spil i det, man
kunne kalde »infrastrukturens kompleksitet«. Artiklen har
karakter af et case study, idet forfatterne har valgt Esbjerg
Havn som udgangspunkt for behandlingen af de nævnte
problemstillinger.

Indledning
Mens udnyttelsen af havets ressourcer længe havde form af
fiskeri med base i fiskerlejer ved den åbne strand, har hav-
nen som forbindelsesled mellem sø og land gennem århun-
dreder indtaget en nøgleposition inden for transporten. Dår-
lige veje og primitive heste- eller oksetrukne vogne gjorde
landtransport særdeles besværlig, og skibet var derfor læn-
ge det foretrukne - og i mange tilfælde også det eneste muli-
ge - transportmiddel, når større mængder af gods eller men-
nesker skulle bringes fra A til B. Imidlertid satte landtrans-
portens besværlighed også grænser for udstrækningen af
havnenes landværts bagland, og der var derfor brug for man-
ge havne for at opnå tilstrækkelige im- og eksportmulighe-
der til og fra et givet landareal. 

Med fremkomsten af jernbanerne i det 19. århundrede
begyndte billedet at ændre sig. Det blev lettere at transpor-

tere selv betydelige godsmængder over land, og som konse-
kvens heraf udvidedes baglandet for de havne, der blev led
i jernbanenettet. Samtidig trak muligheden for et større af-
tagermarked fiskere til de havne, som var bedst placeret i
forhold til fiskebanker på havet og forbrugermarkeder, som
via land kunne nås med jernbanen. 

Denne udvikling fortsatte i det 20. århundrede, hvor jern-
banerne fik følgeskab af bilen og et stadig mere udbygget
og velfungerende vejsystem. Nye transportformer som fly
og rørledninger så dagens lys - sidstnævnte i øvrigt udvik-
let i relation til den kulbrinteindvinding, som i takt med et
stadig øget behov for drivmidler til alverdens motorer ud-
straktes til ikke blot at omfatte landbaserede forekomster,
men også ressourcer offshore i havets undergrund. 

Ikke mindst i anden halvdel af det 20. århundrede udvik-
lede både bilen og flyet sig på flere felter i såvel den natio-
nale som den internationale transport til et konkurrence-
dygtigt alternativ til skibsfarten og færgetrafikken, og rør-
ledningen muliggjorde ilandføring af råstoffer fra havbun-
den uden om havnene. Hermed udfordredes både havnenes
hidtidige nøgleposition i transportsystemet og deres rolle
som omdrejningspunkt for udnyttelsen af havets ressourcer.
Det satte havnene under pres og førte hurtigt til en koncen-
tration af den søværts aktivitet omkring de havne, som bedst
forstod, evnede - og havde det fornødne manøvrerum til - at
honorere en dynamisk udvikling i de maritime erhvervs
komplekse sæt af  infrastrukturelle fordringer og behov.

For at kunne forstå den moderne havneudvikling er det
vigtigt at få afklaret begrebet »infrastruktur«. Hvad omfat-
ter begrebet ud over de helt åbenbare søværts og landværts



forbindelsesmuligheder? Stiller forskellige typer af mariti-
me erhverv også forskellige infrastrukturelle krav til hav-
nen og dens bagland? Hvem kan udover havnemyndigheder
og maritime erhverv have mulighed for at påvirke udviklin-
gen på havnefronten og dermed havnens infrastruktur? 

Formålet med nærværende artikel er at tilvejebringe et
overblik over det sæt af faktorer og aktører, som er i spil i
det, man kunne kalde »infrastrukturens kompleksitet«. Ar-
tiklen har karakter af et case study, idet vi som udgangs-
punkt for vor behandling af de nævnte problemstillinger har
valgt Esbjerg Havn. 

Esbjerg Havn
Anlæggelsen af Esbjerg Havn blev vedtaget af den danske
Rigsdag i 1868. Havnen var oprindelig alene tænkt som tra-

fikhavn med transport af gods og passagerer til Storbritanni-
en som hovedformål, men i slutningen af det 19. århundre-
de blev havnen også hjemsted for en betydelig fiskerflåde.
Op gennem det 20. århundrede blomstrede havnens skibs-
fart, færgetrafik og fiskeri, og i 1960’erne blev havnen des-
uden base for først efterforskning efter og siden også ind-
vinding af kulbrinter fra den danske del af Nordsøen. Side-
løbende med denne udvikling voksede bag havnen byen Es-
bjerg op og blev efterhånden Danmarks femte største by
med alt, hvad dertil hører af blandt andet erhvervs- og kul-
turliv. Havnen hører i dag til blandt Danmarks største, men
konkurrencen fra såvel nordeuropæiske storhavne som spe-
cialhavne er gennem de seneste årtier blevet absolut følelig,
ligesom voldsomme strukturforandringer i fiskeriet har sat
sit præg på by og havn. Esbjerg Havn var anlagt af den dan-
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Esbjerg Havn åbnede officielt for besejling i 1874. Med sine direkte jernbaneforbindelser mod øst og nord havde den nye havn efter
tidens forhold en udmærket landværts infrastruktur.



ske stat og blev gennem godt 130 år drevet som statshavn,
men i år 2000 overgik den til Esbjerg Kommune og ændre-
de hermed status til kommunal selvstyrehavn1.   

Set samlet skulle Esbjerg Havn på denne baggrund såle-
des kunne udgøre et ideelt studieobjekt i sammenhængen. I
det følgende skal vi derfor belyse, hvorledes Esbjerg Havns
infrastruktur har udviklet sig inden for de fire hovedområder:

· Skibsfart
· Færgetrafik
· Offshore
· Fiskeri

På den basis skal problematikken omkring havnen som kon-
fliktzone afsluttende belyses. Fremstillingens fokus vil pri-
mært ligge på perioden fra omkring 1970 til i dag, men af
forståelseshensyn vil det i nogle sammenhænge være for-
målstjeneligt at trække linjerne længere tilbage.

Skibsfart og godstrafik 
Esbjerg Havn blev »født« af det danske nederlag i krigen
mod Preussen og Østrig i 1864. Som konsekvens af neder-
laget mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Hol-
sten til Bismarcks nye Tyskland, der dengang endnu var i
støbeskeen. Med Slesvig og Holsten forsvandt ikke bare de
eneste vestvendte havne i det danske monarki, men også en
trediedel af monarkiets samlede landbrugsareal. Officielt
blev loven om Esbjerg Havn i 1868 politisk argumenteret
gennem den danske Rigsdag ud fra ønsket om at kunne lede
dansk handel uden om de tidligere danske havne i det nu
tyske område, men tanken om den nye dampskibsbesejlede
og jernbaneforbundne havn mod vest kan også have basis i
et uudtalt politisk ønske om udvikling af de magre potenti-
elle landbrugsarealer i Midt- og Vestjylland til erstatning for
den landbrugsjord, som var gået tabt med Slesvig og Hol-
sten. Placeringen af den ny havn havde været omdiskuteret,
men til sidst valgte man at anlægge havnen ved det øde og
mennesketomme Esbjerg, fordi det dybe Grådyb fra Nord-
søen her skød tæt ind under land og i virkeligheden frem-
bød det eneste sted på den datidige danske vestkyst, hvor

dampskibe havde mulighed for på betryggende vis at an-
løbe en havn2. 

Samtidig med anlægsloven om Esbjerg Havn vedtog den
danske Rigsdag love om anlæg af to jernbaner, der mod øst
koblede havnen på det øvrige danske jernbaneanlæg og
mod nord forbandt den nye havn med det store og i jern-
banesammenhæng endnu uopdyrkede Midt- og Vestjylland.
Det officielle argument for vedtagelsen af de to jernbanelo-
ve var, at den nye havn ville være meningsløs, hvis man
ikke let kunne komme dertil. Men set i lyset af hidtidige øst-
danske politiske protester mod kostbare jernbaneudbygnin-
ger i det magre Midt- og Vestjylland kan havnen uofficielt
være blevet brugt som løftestang for opbygningen af det
jernbanesystem, der infrastrukturelt var en uomgængelig
nødvendighed, hvis disse egne på længere sigt skulle kunne
udvikles til erstatning for det, man havde tabt i Slesvig og
Holsten3.

I de første år efter havnens officielle åbning i 1874 teg-
nede havnen ikke til at blive nogen overvældende succes,
selv om den dog i 1879 havde erobret 1% af danske havnes
totale  godsomsætning. Det var omlægningen af det danske
landbrug i 1880’erne  fra eksport af korn og levende dyr til
eksport af forædlede produkter såsom bacon, smør og æg,
som blev afgørende for Esbjergs gennembrud. Ikke mindst
i det hidtil så magre midt- og vestjyske område fokuserede
man på den ny produktion og anlagde i 1880’erne og
1890’erne en mængde nye andelsejede mejerier og slagteri-
er. Den omlagte produktion afhang af import af foderstof-
fer og kul og hurtigst mulig eksport af de forarbejdede pro-
dukter. Eftersom Storbritannien i begge sammenhænge var
det vigtigste mål for denne vareudveksling, fik den ny havn
i Esbjerg nu en særdeles god strategisk beliggenhed. Der
blev foretaget betydelige investeringer i havnens infrastruk-
tur i form af først farvandsafmærkning, siden uddybning af
den søværts adgangsvej, og i 1909 vedtog den danske Rigs-
dag en betydelig udvidelse af selve havneanlægget i Es-
bjerg. Allerede ved århundredskiftet var Esbjerg omsæt-
ningsmæssigt blevet en af Danmarks største trafikhavne, og
trods et midlertidigt tilbageslag under 1. verdenskrig, hvor
havnen praktisk talt blev lukket p.g.a. minefare på Nord-
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søen, bevarede Esbjerg en andel på 4-5% af den danske sø-
værts godsomsætning frem til slutningen af 1930’erne.

På dette tidspunkt havde Esbjerg forlængst suppleret jern-
banen med lastbiltransport, og i byen - der nu var blevet
Danmarks femte største -  fandtes flere slagterier og mejerier
foruden engrosfirmaer og en opvoksende industri. Imid-
lertid betød den langvarige minerydning ud for Esbjerg efter
2. verdenskrigs totale lukning for handel med Storbritan-
nien, at landbrugseksporten til dette marked i vidt omfang
blev overtaget af andre danske havne. Først efter etablerin-
gen af den første danske containerterminal i Esbjerg i mid-
ten af 1960’erne vandt havnen for alvor det tabte tilbage.
DFDS samlede sin Englandstrafik i Esbjerg, og i 1970 hav-
de havnen genvundet en andel på knap 5% af den samlede
danske godsomsætning. Storbritannien var med 36% af den

totale godsomsætning det største enkeltmarked for trafik-
ken på Esbjerg, men Tyskland, Holland og Belgien var med
i alt 18% af omsætningen også vigtige markeder for Esbjerg
Havn4.

Infrastrukturelt stod Esbjerg i 1970 godt med container-
terminal, udvidelsesplads som følge af opfyldninger af si-
deliggende havnearealer, udbygning af terminaler og pak-
husfaciliteter, et velfungerende lods- og bugserbådssystem,
god farvandsafmærkning og rimelige dybdeforhold i de sø-
værts adgangsveje samt efter tidens forhold let adgang til
vej- og jernbanenet. Hertil kom, at den industrielle vækst i
Danmark i de følgende år primært fandt sted i områderne
vest for Storebælt (jvf. Tabel 1). Forskydningen af tyngde-
punktet for Danmarks beskæftigelse og omsætning fra øst
mod vest medførte nemlig en tilsvarende forskydning af
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Med åbningen af containerterminalen i 1967 kunne Esbjerg Havn honorere en ny tids infrastrukturelle krav.



landets søværts godsomsætning (jvf. Tabel 2), og havnen i
Esbjerg var blandt dem, der umiddelbart profiterede af den
større aktivitet i baglandet. 

I 1970 havde Esbjergs godsomsætning ligget på godt 2,4
mio. tons eller 4,6% af Danmarks samlede søværts gods-
omsætning, men op gennem 1970’erne øgede havnen støt
sin omsætning til knap 3,6 mio. tons i 1980, hvor man sad
på 5,9% af godsomsætningen på danske havne. Den positi-
ve udvikling kulminerede i begyndelsen af 1980’erne, hvor
Esbjerg med en omsætning på godt 4 mio. tons havde ero-
bret godt 6% af Danmarks søværts godsomsætning. Men så
knækkede kurven; gennem de sidste to årtier af det 20. år-
hundrede stagnerede Esbjergs godsomsætning mængdemæs-
sigt, og relativt tabte havnen terræn. Ved årtusindskiftet ud-

gjorde Esbjerg-andelen af godsomsætningen på de danske
havne således knap 5%5.

Blandt de største danske flervarehavne er Esbjerg imid-
lertid langt fra alene om at have mistet markedsandele gen-
nem de sidste årtier. Danmarks største flervarehavne er
København, Århus, Ålborg, Esbjerg, Fredericia og Odense,
der - i nævnte rækkefølge - endnu i 1960’erne var landets
suverænt største havne. I de følgende år blev de store fler-
varehavnes dominans brudt via opkomsten af flere special-
havne, hvoraf minimum fire siden 1980 har været at finde
blandt Danmarks 10 største havne. Samtidig blev der roke-
ret voldsomt rundt på de seks gamle flervarehavnes relative
markedsandele og position på de danske havnes »Top 10«,
hvilket fremgår af Tabel 3 (se side 72). Med en markedsan-
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Tabel 1. Relativ regional fordeling af Danmarks omsætning og beskæftigelse 1976-1999

Region 1975/76 1984 1992/93 1999/2000

Beskæftigelse

Øerne øst for Storebælt 48% 46% 45% 45%

Jylland og Fyn 52% 54% 55% 55%

Omsætning

Øerne øst for Storebælt 55% 54% 51% 51%

Jylland og Fyn  45% 46% 49% 49%

Kilde: Danmarks Statistik - diverse årgange, afrundede tal

Tabel 2. Danmarks søværts godsomsætning fordelt på region 1970-2000

Region 1970 1980 1990 2000

Øerne øst for Storebælt 55% 47% 40% 35%

Jylland og Fyn 45% 53% 60% 65%

Kilde: Danmarks Statistik - diverse årgange, afrundede tal - excl. færger



del i noget nær frit fald fra 19% i 1970 til 8% i 2000 stod
København som den helt store taber i de sidste årtiers dan-
ske havneudvikling. Odense og Ålborg vandt ligesom
Esbjerg markedsandele i løbet af 1970’erne, men satte siden
gevinsten til og lå i 2000 under niveauet for 1970 i mod-
sætning til Esbjerg, som set ud fra perioden som helhed for-
måede at holde status quo. Kun to af de gamle store flerva-
rehavne formåede at vinde og fastholde større markedsan-
dele. Fredericias andel af markedet blev øget fra 10% i
1970 til 22% i 2000, og Århus’ markedsandel voksede i
samme tidsrum fra 6% til 10% af Danmarks søværts gods-
omsætning. 

En ikke uvæsentlig del af baggrunden for den succesful-
de udvikling i Fredericia og Århus er dybden i disse havne.
Mens Århus kan fremvise dybder på op til 14 meter ved

kajerne, ligger dybderne i Fredericia på 15 meter ved de
dybeste godskajer og oliebroerne. I modsætning hertil kan
København kun tilbyde dybder på op til 12 meter ved
Prøvestenshavnens oliebroer og kun 10 meter ved de dybe-
ste af de øvrige kajer. Også Ålborg og Esbjerg har kajer på
godt 10 meters dybde, mens Odenses største dybde blot er
7,5 meter6. Blandt de største danske flervarehavne er det i
dag således alene Fredericia og Århus, der kan fremvise
dybder, som tillader besejling af de største af nutidens skibs-
typer, og denne infrastrukturelle fordel har naturligvis med-
virket til at forrykke tyngdepunkterne for de danske havnes
godsomsætning.

Som Danmarks eneste Vadehavshavn har Esbjerg med
hensyn til den søværts adgang særlige udfordringer, som
ikke kendes tilsvarende i andre danske havne. Ved Grådybs
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Tabel 3. Danmarks 10 største havne 1970-2000 - grupperet efter relativ markedsandel

1970 1980 1990 2000

København 19% København 14% Fredericia 13% Fredericia 22%

Gulfhavnen 13% Gulfhavnen  8% Århus 9% Statoilhavnen 13%

Fredericia 10% Enstedværket 8% København 9%          Århus 10%

Essohavnen 9% Fredericia 8% Enstedværket 8%      København 8%

Århus 6% Essohavnen 7% Statoilhavnen 7% Esbjerg 5%

Esbjerg 5% Århus 6%  Gulfhavnen 7% Enstedværket 4%

Ålborg 4%  Esbjerg 6% Esbjerg 5% Portland 4%

Odense 3% Ålborg 6% Ålborg 5% Ålborg 3%

Rørdal 3% Asnæsværket 4% Asnæsværket 4% Asnæsværket 3%

Rønne 2% Odense 4% Portland 3% Odense 2%

Kilde: Danmarks Statistik - diverse årgange, afrundede tal - excl færger. Rørdal/Portland dækker samme specialhavn
fra den nuværende Ålborg Portland Cementfabrik, ligesom Essohavnen/Statoilhavnen dækker samme oliehavn ved Ka-
lundborg. Øvrige specialhavne på listen er Gulfhavnen ved Stigsnæsraffinaderiet og kraftværkskulhavnene ved Asnæs
og Ensted



udløb i Nordsøen falder strømhastigheden drastisk, og i for-
bindelse hermed aflejres sand på Grådyb Barre, hvis natur-
lige dybde blot er 5 meter. For at sikre større skibes adgang
til Esbjerg Havn begyndte man allerede i starten af det 20.
århundrede at uddybe renden over Grådyb Barre. I dag hol-
des en dybde på 10,3 meter midt i renden, men hvis tilsan-
ding af renden skal undgås, er det nødvendigt med løbende
oprensning. Op gennem 1990’erne  lå den årlige oprensning
på Grådyb Barre i gennemsnit på 1,3 mio. kubikmeter sand,
hvilket medførte en årlig udgift på mellem 8 og 10 mio. kr.
på Esbjerg Havns driftsbudget7. Selvsagt er dette til ugunst
for Esbjerg i konkurrencen med de andre danske trafikhav-
ne, som ikke har et sådant tilsandingsproblem. Natur og
økonomi sætter grænsen for, hvor dyb renden over Grådyb
Barre kan graves - og trods alle anstrengelser må Esbjerg
fortsat se de største skibe gå rundt Skagen til havnene i
Århus og Fredericia.

Olien fra de danske Nordsøfelter passerer også forbi Es-
bjerg. Det sker i rørledninger, som i 1980’erne  blev anlagt
fra DUC’s (Dansk Undergrunds Consortium) Nordsøfelter
til DUC-partneren Shell’s raffinaderi ved Fredericia. Cirka
tre fjerdedele af Fredericia Havns godsomsætning på godt
16 mio. tons handler i virkeligheden alene om olie. Efter-
som Esbjerg aldrig var nogen stor oliehavn, er det spørgs-
målet, hvorvidt der i denne sammenhæng egentlig gik hav-
nen særlig meget forbi i første omgang. Fredericia har dog

brugt den rimelig sikre indkomst på olieomsætningen til at
øge aktiviteterne på andre felter, og havnen omsætter i dag
en mængde andet gods, som man qua havnenes indbyrdes
afstand på blot ca. 80 km naturligt kæmper med Esbjerg om
at få. Der er dog ikke tvivl om, at Århus på det vestdanske
fragtmarked er en større konkurrent for Esbjerg, end Fre-
dericia er. Selv om den danske containeralder startede i Es-
bjerg, har Århus gennem de seneste år udnyttet havnens
dybdefordele til at opbygge Danmarks største containerter-
minal, som besejles af flere rederier, herunder Maersk Sea-
land der benytter sine største containerskibe med en kapa-
citet på op mod 8.000 TEU i besejlingen af Århus Havn.
Foruden dybden har Århus i dette opbygningsarbejde haft
fordel af den kontakt, som man qua sin gamle status som en
af Danmarks to basehavne for linjetrafik (København er den
anden) længe har haft til rederier engageret i oversøisk tra-
fik8.

Som det fremgår af Tabel 4, er Esbjerg med fokus på
Ro/Ro-gods dog samlet set fortsat Danmarks næststørste
containerhavn. Modsat situationen i Århus ligger langt ho-
vedparten af containeromsætningen i Esbjerg koncentreret
hos et enkelt rederi, DFDS, der har siddet tungt på havnens
besejling siden 1870’erne, og som i 1960’erne også var pri-
mus motor i opbygningen af Esbjergs containerterminal.
Gennem de seneste tiår har Esbjergs havnemyndigheder og
mæglerfirmaer i samarbejde med forskellige rederier gen-
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Tabel 4. Danmarks største containerhavne 2000

Århus     Esbjerg     København     Fredericia     Ålborg

Containere i  
1.000 TEU-enheder 291,2 21,6 117,7 9,2   47,2

Ro/Ro-enheder i 1.000 31,7 97,7 6,6 10,8 -

Samlet omsætning  
i 1.000 tons 2.545,8 1.540,5 959,0 278,5 193,0 

Kilde: Danmarks Statistik 2001



tagne gange forsøgt at få Esbjerg placeret i større rutenet og
feederlinjer til europæiske storhavne. Flere forsøg har været
kortlivede på grund af problemer med at skaffe tilstrække-
ligt med gods til ruterne - bl.a. som følge af intensiveret
konkurrence fra DFDS, der fra Esbjerg foruden Englands-
ruterne også driver en omfattende lastbilbaseret spedition.
Endelig er også priser et problem i sammenhængen.

Siden 1998 har det italienske Grimaldi Lines indarbejdet
Esbjerg som punkt i et rutenet, som forbinder havne i Nord-
søområdet med havne helt over til det østlige Middelhav.
Sidstnævnte rute benyttes foruden af kunder med tradi-
tionelt container-, Ro/Ro- og stykgods af store europæiske
bilfabrikker til eksport af biler til det danske marked. Gri-
maldis besejling af Esbjerg er vigtig for havnen, men for-
bundet med ekstra omkostninger for rederiet. I Esbjerg måt-
te rederiet i 2002 således betale godt 160.000 kr. for om-
kostninger til lods, slæbebåde, trossefører og skibsafgifter,
mens de tilsvarende omkostninger i Århus kun ville udgøre
omkring 80.000 kr. Baggrunden er dels Esbjergs oprensnings-
omkostninger som hentes ind via skibsafgifter, dels en dy-
rere lods- og bugsertjeneste. Århus har ikke oprensnings-
omkostninger, og Århus Havn har desuden egne lodser og
slæbebåde. Sidstnævnte er særegent i Danmark, hvor hav-
nene ellers ikke må drive lods- og bugseringsvirksomhed.
For ikke at miste Grimaldi-trafikken til Århus har Esbjerg
forsøgt at få lige vilkår med denne havn, men det er hidtil
blevet afslået af Trafikministeriet med henvisning til et kom-
mende EU-direktiv, som på dette område skulle give ens
betingelser i alle EU-havne. I Esbjerg tør man ikke vente
herpå, og havnemyndighederne har derfor udkastet en ide
om, at havnen skal yde et tilskud på 5-25% af rederiernes
bugseringsomkostninger ved besejlingen af  Esbjerg Havn.
Dette har medført protester fra DFDS, der normalt ikke be-
nytter bugsering ved besejlingen af Esbjerg, og som derfor
ikke via højere skibsafgifter vil være med til at reducere
andre rederiers omkostninger hertil9. Forsøget på at finde en
konstruktiv løsning omkring prissætningen på levering af
nødvendig infrastruktur synes i Esbjerg således fastlåst i et
kompliceret spil mellem havnemyndigheder, rederier og den
danske stat.

At kunne bringe skibene sikkert, hurtigt og billigt til eg-
nede kajer er imidlertid kun første del af de infrastrukturelle
udfordringer, som skal løses i en trafikhavn. I næste om-
bæring handler det om godshåndtering og eventuel opbeva-
ring inden den videre forsendelse. Esbjerg er forsynet med
talrige Ro/Ro-anlæg, ligesom havnen også råder over såvel
faste som mobile containerkraner samt diverse nødvendigt
kranudstyr til håndtering af andet gods. Med en samlet kaj-
længde på 5,5 km rummer havnen desuden rigelig kajplads,
og de brede kajarealer giver mulighed for opmarchering af
gods og tilkørsel af biler og tog umiddelbart ved kajkanten.
På opfyldte arealer ved havnen findes områder, som både
giver mulighed for langtidslagring af forskelligt gods og
mulighed for at kunne håndtere store godsmængder, som i
løbet af kort tid skal bringes til og fra havnen ad søvejen. På
flere af disse arealer har man etableret et niveau på 5 meter
over havets overflade for at undgå oversvømmelse i tilfæl-
de af stormflod. Havnens effektivitet drejer sig dog ikke
alene om infrastrukturens fysiske rammer, men også om de
havnearbejdere, som skal udnytte dem10. 

I 1960’erne havde mere end 400 havnearbejdere deres
virke på Esbjerg Trafikhavn, men i takt med containerise-
ring og rationaliseringer er antallet af havnearbejdere i Es-
bjerg trods øgede godsmængder efterhånden reduceret til
mellem en tredie- og en fjerdedel. Den løbende reduktion
har vakt utryghed og skabt utilfredshed blandt havnearbej-
derne. Da regeringen i 1983 indførte nye dagpengeregler,
som nedsatte understøttelsen til havnearbejderne med om-
kring 70 kr. om dagen, udbrød der i mange havne arbejds-
konflikter med strejker og blokader. Esbjerg blev en af de
hårdest ramte havne under denne konflikt, og i modsætning
til de øvrige danske havne fortsatte problemerne med ulov-
lige arbejdsnedlæggelser i Esbjerg op gennem 1980’erne  I
1988 var der i Esbjerg således gennemsnitligt mere end én
konflikt om ugen, hvor havnearbejderne stoppede arbejdet
og krævede større akkorder. Disse konflikter medførte både
forsinkelser og fordyrelser for rederier og afskibere, og
niveauet for arbejdsomkostningerne ved godshåndtering i
Esbjerg lå efterhånden 25-30% højere end i f.eks. Frederi-
cia. Esbjergs omdømme led herunder, og flere firmaer om-
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lagde deres aktiviteter til andre danske havne. I en fælles
erkendelse af, at denne udvikling var til skade for alle par-
ter på Esbjerg Havn, har forholdene bedret sig i løbet af de
senere år, men der er ingen tvivl om, at de mange konflik-
ter i 1980’erne medvirkede til at knække den fremgangs-
kurve, som godsomsætningen via Esbjerg havde haft siden
etableringen af containerterminalen i 196711.

Som den eneste betydende trafikhavn på Jyllands vest-
kyst ligger Esbjerg - trods begrænsningerne m.h.t. skibenes
dybgang - strategisk godt placeret i forhold til Englandstra-
fik og feeder- og rutetrafik på storhavne i Vesteuropa. Suc-
cés i denne sammenhæng fordrer dog ud over løsning af de
allerede nævnte problemstillinger også, at havnens landværts
infrastruktur er i orden. I 1960’erne og 1970’erne havde Es-
bjerg på dette punkt været ligestillet med andre danske hav-
ne, men i 1980’erne gik udbygningen af det danske motor-
vejsnet for det første Esbjergs næse forbi, og for det andet
betød en generelt bedret landværts infrastruktur ikke mindst
i Nordeuropa en øget konkurrence fra lastbiler i vareudveks-
lingen med det nære udland.

I årene fra 1972 til 1992 steg lastbilers andel af Dan-
marks udenrigs godsomsætning fra 13% til 24% - primært
på bekostning af skibsfarten, hvis andel i samme periode
faldt fra  fra 82% til 71% af godsomsætningen. Mens skibs-
farten fortsat stod stærkt inden for transport af typiske masse-
godsprodukter, havde lastbilerne deres force i relation til
bearbejdede varer. I forhold til sådanne varer spiller tids-
faktoren ofte en større rolle, end tilfældet er ved bulkvarer,
og lastbilernes erobring af de bearbejdede produkter skal da
også ses i sammenhæng med udviklingen af »just-in-time«-
og »dør-til-dør« koncepterne, hvor virksomhedernes øgede
omkostninger ved dyrere transportløsninger på den ene side
modsvares af besparelser andetsteds i produktionen og på
den anden side muliggør øget service med henseende til på-
lidelighed, fleksibilitet, frekvens og reduceret tid ved leve-
ring af færdige produkter. I den danske udenrigshandel fik
udviklingen af disse koncepter naturligvis størst konsekvens
for virksomhedernes valg af transportform i forhold til de
markeder, hvortil det var muligt at køre. Men den forbedre-
de landværts infrastruktur stillede også producenterne frie-

re i valget af udgangshavn ved leverancer med oversøiske
modtagere. I begge tilfælde samlede interessen sig om Tysk-
land, Holland og Belgien og de derværende koncentrationer
af industri, forbrugsmarkeder og storhavne. Alene i tiåret
fra 1982 til 1992 steg lastbilernes andel af skibes og lastbi-
lers samlede godsomsætning mellem Danmark og disse mar-
keder med 164% på Holland, 100% på Belgien og 47% på
Tyskland12. På Esbjerg Havn var den øgede konkurrence fra
lastbilerne på disse markeder absolut følelig, idet den tysk-
hollandsk-belgiske andel af havnens godsomsætning blev
halveret fra 14% i 1980 til 7% i 1990. Denne udvikling er
siden fortsat, idet disse markeders relative andel af Esbjergs
godsomsætning i slutningen af 1990’erne blot udgjorde be-
skedne 4%13, og havneledelsen må i dag erkende, at man
grundet de forbedrede muligheder for landværts transport
er i konkurrence med ikke blot Århus og Fredericia, men i
høj grad også med storhavne som Hamborg, Bremerhaven,
Rotterdam og Antwerpen14.

I det 20. århundrede vandt broer for alvor indpas som
forbindelsesled mellem de danske landsdele. De første faste
forbindelser mellem Jylland og Fyn samt Sjælland og Lol-
land-Falster blev skabt allerede i 1930’erne, men hovedud-
viklingen fandt sted i løbet af århundredets sidste fire årti-
er, hvor man gennem et storstilet brobyggeri dels forbandt
en del mindre øer med hovedlandsdelene, dels forbedrede
de faste forbindelser mellem hovedlandsdelene og op mod
årtusindskiftet satte kronen på værket med etableringen af
Storebæltsforbindelsen mellem Fyn og Sjælland i 1997 og
Øresundsforbindelsen mellem Sjælland og den svenske
landsdel Skåne i 2000. Brobyggerierne blev fulgt op af
omfattende vejanlæg, som siden 1960 næsten har fordoblet
det danske vejnets udstrækning, så det i dag bl.a. omfatter
omkring 1.000 km motorvej. Sideløbende med denne ud-
vikling voksede bilparken generelt, og antallet af vare- og
lastbiler steg med 52% i årene fra 1962-92. Kombinationen
af forbedret infrastruktur og et øget antal lastbiler medførte
en koncentration af landets søværts godsomsætning på
færre havne. Af Danmarks godt 100 trafikhavne i 1960’erne
har kun 29 profiteret af udviklingen gennem de sidste fire
årtier. Taberne har været godt 30 havne, som siden er gledet
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ud af statistikkerne, fordi svindende godsomsætning førte
til nedlæggelse som trafikhavn og en ny fremtid som f.eks.
marina. 

I løbet af 1980’erne og 1990’erne begyndte motorvejs-
udbygningen at skabe problemer for Esbjerg. I disse år blev
udstrækningen af de danske motorveje noget nær fordoblet
efter en plan, som prioriterede en nord/syd-gående streng i
det østlige Jylland, en øst/vest-gående streng hen over Fyn
og Sjælland samt yderligere en nord/syd-gående streng fra
Lolland-Falster og op langs Østsjælland. Esbjerg Havns
største konkurrenter i Fredericia og Århus blev tidligt  kob-
let på motorvejssystemet, hvorfra der til Esbjerg fortsat var
godt 70 kilometers træg kørsel ad en efterhånden helt utids-
svarende traditionel landevej. Der er ikke tvivl om, at det
var disse forhold i Esbjergs landværts infrastruktur, som i
forening med arbejdskampene på havnen primært bevirke-
de knækket på udviklingen i Esbjergs godsomsætning i
løbet af 1980’erne15. 

Først i 1998 fik Esbjerg motorvejsforbindelse med det øv-
rige land. Dette har bragt optimismen tilbage på trafikhav-
nen i Esbjerg, hvor man på basis af motorvejen og den nye
faste forbindelse over Storebælt nu øjner mulighed for, at
havnen atter kan udnytte sin strategisk gode placering som
Danmarks eneste store havn mod vest. Den begrænsede
dybde i den søværts adgangsvej til Esbjerg vil fortsat være
et handicap i forhold til den internationale skibstrafiks stør-
ste fartøjer, men der er andre muligheder. I et udkast til stra-
tegiplan for den fremtidige udvikling satsede havneledelsen
foruden på Englandstrafikken i al fald fortsat på feeder- og
rutetrafik på Nord- og Vesteuropa med fartøjer på en dyb-
gang op til de omkring 10 meter, som havnen allerede ved
årtusindeskiftet kunne klare16. Man håber, at det også i frem-
tiden kan skabe en levedygtig havn - ikke mindst hvis der
kommer realiteter bag de politiske ønsker i EU om overfør-
sel af gods fra bil til bane og skib på grund af de voksende
miljø- og trængselsproblemer på de europæiske veje17. 
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Færgefart og passagertrafik
Siden havnens start har færgefart og passagertrafik været en
del af Esbjerg Havns aktivitetsfelt. Trafikken har i denne
sammenhæng været koncentreret om to områder, nemlig
England på den anden side Nordsøen samt den nærliggen-
de ø, Fanø, i blot en god kilometers afstand af Esbjerg.
Mens Fanøtrafikken gennem årene havde været betjent af
tidstypiske småfærger, blev DFDS’s passagertrafik på Eng-
land helt frem til 1960’erne drevet via konventionelle fragt-
skibe, som blot var blevet tilføjet et passagerafsnit. I løbet
af 1960’erne  begyndte såvel bilismen som turismen at vok-
se, og det stillede nye fordringer til både havnens infrastruk-
tur og til færgerne fra Esbjerg.

I såvel trafikken på Fanø som på England var der tale om
kombineret transport af gods og passagerer, og en sådan
transport må på forskellig måde nødvendigvis tillempes de
faktorer, der påvirker trafikken. Blandt disse er overfartstid,
den indsatte tonnages udformning, gods- og passagerbehov
samt geografisk placering. 

På korte ruter som mellem Esbjerg og Fanø står kombi-
nationskonceptet stærkt, idet det primære for såvel gods
som passagerer altid vil være den kortest mulige overfarts-
tid. På skibssiden kræver det for det første pendulfart og for
det andet høj afgangsfrekvens. På havnesiden kræver det
passende opmarcharealer til ventende biler samt et rimeligt
udbud af kiosker og andre faciliteter, hvormed de ventende
kan fordrive ventetiden. Op gennem årene har såvel Es-
bjerg Havn som på rederisiden først P&T, siden DSB og
senest Scandlines løbende forsøgt at tilvejebringe tidssva-
rende opmarcharealer og faciliteter. Sideløbende hermed
har man fra rederiside søgt at imødekomme transportbeho-
vet for såvel øens fastboende som den stigende mængde til-
rejsende turister til Fanø gennem indsættelse af nye færger
på ruten. I 1964 indsatte man således større færger med
bedre bilkapacitet, og da presset efterhånden blev for stort,
udvirkede havn og rederi i forening i 1993/94 udgravning
af en ny sejlrende på ruten, som forkortede sejltiden og
øgede afsejlingsfrekvensen. Endelig i 1998 indsatte man
nye og større færger med øget kapacitet, så man kunne
håndtere de omkring 1,6 mio passagerer og ca. 50.000

tons gods, der årligt passerer mellem Esbjerg og Fanø18.
I trafikken mellem Esbjerg og Fanø er der intet alterna-

tiv til færgerne, og denne trafik vil derfor støt kunne fort-
sætte lige så længe, som øboerne fortsat formår at bekæm-
pe alle tanker om en fast forbindelse over farvandet mellem
Fanø og Esbjerg. På ruten til England er der derimod efter-
hånden kommet mange alternative muligheder, hvilket i de
senere år har bevirket et markant øget konkurrencemæssigt
pres på denne trafik.

For at kunne klare sig i konkurrencen om den øgede turist-
mængde udskiftede DFDS i 1960’erne den hidtidige tonna-
ge af tilpassede fragtskibe på passagerruterne til England
og gik med nybygget tonnage i to tempi fuldstændig over til
færgeprincippet. Fra havnens side nødvendiggjorde dette
princip etablering af faste ramper med broklap til håndte-
ring af biler og trailere på Englandskajen, hvor der foruden
store opmarcharealer til ventende biler også var direkte til-
kørsel med lyntoget fra København. Sideløbende hermed
opførte DFDS en ny passagerterminal på Englandskajen.
Den nye passagertrafiks bekvemmeligheder startede i land
og fortsatte om bord på skibene. Konceptet var en art fly-
dende hoteldrift, som ud over befordring bød på godt køk-
ken, bar, danserestaurant, natklub og ikke mindst toldfrit
supermarked. 

Konceptet blev godt modtaget, og i 1970 nåede DFDS’s
Englandsfærger fra Esbjerg op på 140.000 passagerer. Det
animerede i løbet af 1970’erne på ny DFDS til indsættelse
af nye og større færger, og i 1980 var man oppe på knap
470.000 passagerer på ruterne mellem Esbjerg og England.
Højdepunktet blev nået i første halvdel af 1980’erne med en
samlet overførsel på årsbasis af mere end 500.000 passage-
rer. På længere ruter kan kombinationen af gods og passa-
gerer imidlertid være problemfyldt. For de fleste aftagere af
dette tilbud er den egentlige transport hovedformålet med
rejsen, og afgangs- og ankomsttider tilpasses derfor primært
godstrafikkens behov, så lastbiler kan nå målet og losse/
laste i løbet af dagen uden at komme for sent til returfær-
gen. For passagerer, der primært benytter færgen til for-
nøjelses- eller konferenceture - hvor transporten i sig selv
ikke er afgørende - kan dette være ensbetydende med ube-
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kvemme afgangs- og ankomsttider. DFDS har - som talrige
andre selskaber - søgt at imødekomme dette ved at lade pas-
sagerer gå om bord flere timer før afsejling, fordi salg af
varer og tjenesteydelser samt eventuelle underholdningspro-
grammer om bord på denne vis kunne begynde, mens fær-
gen endnu lå i havn.

I længden holdt konceptet ikke på de relativt lange ruter
mellem Esbjerg og England. Allerede i 1990 var passager-
tallet nede på godt 300.000 passagerer, og ved årtusindskif-
tet var passagertallet yderligere dalet til omkring 250.000
på årsbasis. I takt med den forbedrede landværts infrastruk-
tur i Nordvesteuropa valgte mange potentielle bilpassagerer
den lange rute fra til fordel for kortere Englandsruter læn-
gere mod syd fra Tyskland, Holland, Belgien eller Frankrig.
Tid var vel også en afgørende faktor i mange forretningsrej-
sendes fravalg af Englandsfærgen til fordel for de dyrere,

men også betydeligt hurtigere flyrejser til Storbritannien, og
i slutningen af 1990’erne fjernede et EU-direktiv om bort-
fald af det toldfrie salg om bord også en væsentlig del af
grundlaget for konference- og tripture. I 2001 etablerede det
irske lavprisflyselskab, Ryan Air, en rute mellem Esbjerg
og London og nåede i løbet af den første sæsons kun godt
halve års flyvninger et passagertal på knap 90.000, mens
passagertallet på DFDS’ Englandsfærge fra Esbjerg om-
vendt blev reduceret til kun 160.000 på årsbasis. Det bevir-
kede overkapacitet og forringet økonomi hos rederiet på den-
ne rute, og i konsekvens heraf besluttede DFDS i 2002 at
overføre Englandsfærgen Dana Anglia med en kapacitet på
1.200 passagerer pr. tur fra Esbjergtrafikken til farten mel-
lem København og Gdansk i Polen, hvor man bl.a. kunne
genoptage den toldfri handel, da Polen endnu ikke var et
EU-land. På ruten fra Esbjerg til England blev erstatningen
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en færgetype, hvor passagerkapaciteten indskrænkedes til
600 passagerer til fordel for en øget godskapacitet. På pas-
sagersiden gik man i denne forbindelse væk fra konference-
og tripturssegmentet og koncentrerede indsatsen om de turis-
ter, der fortsat ønskede en bilferie på den anden side af
Nordsøen19. 

Som det vil fremgå af ovenstående, kræver færgeruter
bortset fra opmarcharealer og faciliteter for rejsende infra-
strukturelt ikke mere af en havn, end de forhold der allere-
de er nævnt under godstrafikken. Derimod er det nogle gan-
ske andre parametre, som kommer i spil, når færgetrafik-
kens konkurrenceevne i forhold til alternative transportfor-
mer skal vurderes, og disse faktorer må nødvendigvis også
inddrages, hvis man skal forstå de infrastrukturelle udfor-
dringer, som både havne og færgeselskaber står overfor.

Basehavn for offshoreaktiviterne på Nordsøen
Historien om Esbjergs rolle som offshorebasehavn går til-
bage til midten af 1960’erne. I 1962 fik rederiet A.P. Møller
af den danske stat koncession på efterforskning og indvin-
ding af olie og gas fra den danske undergrund. Samme år
dannedes Dansk Undergrunds Consortium (DUC), der efter
nogle udskiftninger i partnerkredsen ved årtusindskiftet be-
stod af A.P. Møller, Shell og Texaco. I 1962 stiftede A.P.
Møller også Dansk Boreselskab A/S. Dette selskab var op-
rindelig tiltænkt en rolle som bindeled mellem DUC og de
danske myndigheder, men overtog gradvis operatøropgaver
og udviklede sig under navnet Mærsk Olie og Gas AS til et
egentligt olieselskab, der fra 1986 bl.a. stod som eneopera-
tør for DUC’s aktiviteter på den danske del af Nordsøen.
Esbjerg kom ind i billedet, da DUC i forbindelse med star-
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ten på egentlige efterforskningsboringer på Nordsøen i 1966
fik behov for en egnet base for de søværts operationer. 

I udgangspunktet stillede man følgende infrastrukturelle
fordringer til en eventuel base:

· Den potentielle bases fysiske nærhed til de søværts ope-
rationer

· Baseområdets tilknytning til en god havn med dybt vand
og brede kajer samt mulighed for store udendørs lager-
områder

· Baseområdets nærhed til minimum en heliport eller bed-
re en lufthavn tilknyttet et net af ruteflyforbindelser

· Baseområdets nærhed til værksteds- eller bedre industri-
virksomheder med mulighed for at klare tekniske haste-
opgaver af forskelligt omfang

· Baseområdets nærhed til et større servicecenter med by-
miljø, boliger, kontorfaciliteter, kommunikationsmulig-
heder et cetera

Grundet behovet for fysisk nærhed til borefelterne var
det fra starten klart, at DUC’s landbase skulle placeres ved
den jyske vestkyst, og valget faldt på Esbjerg, der allerede i
udgangspunktet kunne opfylde samtlige behov med undta-
gelse af en lufthavn med et bredt net af ruteforbindelser20.

Med behovene for flymuligheder, tilstedeværelse af værk-
steder/industri og nærhed til et større servicecenter går off-
shore-branchens krav til infrastruktur betydeligt videre end
kravene til en almindelig trafikhavn. Samtidig er kvalitet, sik-
kerhed og rettidig levering nøgleord i den kapitalintensive
branche, hvor man i pressede situationer ikke er bleg for at
ofre en dyr flytransport for at have de rette komponenter på
rette sted til rette tid. 

Dette øger presset på den del af havnens infrastruktur,
som drejer sig om godshåndtering. I Esbjerg har man såle-
des oplevet, at offshorefirmaerne i tilfælde af arbejdsned-
læggelser blandt havnearbejderne har handlet konsekvent og
uden hensyn til omkostninger med det samme overført for-
syningen af rigge og platforme til andre Nordsøhavne.
Bevidstheden om offshoreselskabernes konsekvens og rin-
ge tolerance på dette område kan være en væsentlig årsag

til ophøret af 1980’erne konstante uro blandt Esbjergs hav-
nearbejdere.

På havnefronten medførte offshorens komme oprindelig
ikke de store ændringer. Håndteringen af forsynings- og
vagtskibe blev indpasset på de havnearealer, hvor der var
plads, ligesom branchen i de første år også fandt lagerkapa-
citet i allerede eksisterende pakhuse. Fra starten i 1966 og
frem til slutningen af 1970’erne handlede Esbjergs off-
shoreaktiviteter da også kun om simple forsyningsopgaver i
forhold til de dengang kun få rigge og det enlige produce-
rende felt på den danske del af Nordsøen. I slutningen af
1970’erne indledtes imidlertid en voldsom opbygning såvel
antals- som kapacitetsmæssigt af felterne på dansk Nord-
søsokkel. Aktiviteterne boomede i årene 1979-85 og fort-
satte siden på et relativt højt niveau. Ved årtusindskiftet
fandtes på den danske del af Nordsøen i alt 16 produceren-
de felter, hvoraf de 14 blev opereret af Mærsk Olie- og Gas
AS, mens de sidste to blev opereret af henholdsvis ameri-
kanske Amerada-Hess og norske Statoil. År 2000 lå den
danske kulbrinte-produktion på årsbasis på knap 18 mio.
tons olie og godt 7 mia. kubikmeter naturgas, og der regnes
fortsat med øget feltudbygning og kulbrinteindvinding på
den danske Nordsø.

I takt med denne udvikling har offshoreaktiviteterne sat
stadig større præg på havnen. De største operatørselskaber
har således indrettet sig med nybyggede og kajnære base-
og lagerfaciliteter, ligesom havnen har nyanlagt eller udvi-
det eksisterende kajer for at kunne klare den intensiverede
trafik af forsyningsskibe til Nordsøfelterne. Et lokalt off-
shorerelateret værft fra starten af 1980'erne er skudt op på
arealer, som tidligere husede nogle mindre træskibsværfter.
Flere virksomheder er dog aktive i produktion af offshore-
moduler, og havnen har derfor også etableret særlige kaj-
arealer til bygning og udskibning af sådanne moduler. Dis-
se arealer har i løbet af 1990’erne desuden vist sig nyttige i
forhold til det stigende antal ombygninger og reparationer
af borerigge, som efterhånden finder sted i Esbjerg. 

I forbindelse med den store udbygning af de danske fel-
ter i begyndelsen af 1980’erne etablerede det statsejede
DONG (Dansk Olie- og Naturgasselskab) et omfattende rør-
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ledningssystem, som udover at give den danske stat kontrol
med kulbrinteudvindingen havde til formål hurtigt og effek-
tivt at føre kulbrinterne frem til enten forarbejdning eller
forbrugere. Eksistensen af DUC-partneren Shell’s raffinade-
ri ved Fredericia betød - som allerede nævnt - at den produ-
cerede olie strømmede uden om Esbjerg, som også gik glip
af gassen, der førtes til et nyanlagt DONG-anlæg længere
oppe på Jyllands vestkyst. Esbjerg Havn fik dog udbytte af
aktiviteterne i relation til rørlægningen. Via opfyldninger af
gamle søområder i 1960’erne og 1970’erne havde Esbjerg
kæmpe oplagringsarealer til rådighed, og her oplagredes ki-
lometervis af rør i meterhøje stabler, mens de efter levering
fra producenter i ind- og udland afventede coating i de til
formålet indrettede fabrikker på området. Herefter gik turen
den anden vej, når forsyningsskibe fragtede de coatede rør
ud til de rørlægningsfartøjer, som etablerede rørledningerne
til søs. Esbjerg Havn råder fortsat over nødvendige facilite-
ter og arealer til sådanne specialopgaver, og i forbindelse
med store rørlægningsarbejder mellem norske felter og Vest-
europa har Esbjerg Havn i de senere år håndteret røropga-
ver på op mod 1 mio. tons på årsbasis. 

Som et sidste offshoreafledt element i havnens infrastruk-
turelle udbygning kan nævnes etableringen af en øvelses-
platform, som anvendes af de maritime skoler og kursus-
centre, der varetager sikkerhedsuddannelse af folk, som skal
arbejde offshore. Infrastrukturelt har offshoren ikke blot
påvirket Esbjerg Havn, men også byen og dens øvrige tra-
fiktilbud. Allerede i 1971 fik Esbjerg en ny lufthavn. Fra
den derværende heliport er der flere daglige ture til felter og
rigge på Nordsøen, ligesom der er daglige flyafgange til an-
dre oliebyer som Aberdeen og Stavanger. I byen medførte
den øgede tilstrømning af oliefolk såvel en udvidelse af
hotelkapaciteten som en overgang også drift af en internati-
onal skole. I takt med en øget dansk deltagelse i offshore-
aktiviteterne forsvandt grundlaget for denne skole, men den
voksende danske kompetence på offshoreområdet førte i
Esbjerg til gengæld til opkomsten af en egentlig offshore-
sektor, som leverer produkter og ydelser i relation til aktivi-
teterne på Nordsøen. Ved årtusindskiftet rummede Esbjerg
godt 200 offshorerelatede virksomheder, hvis offshoreaf-

ledte årsomsætning lå på godt 4,6 mia. kr. og gav fuldtids-
beskæftigelse til mere end 3.500 personer. Anskuet i for-
hold til omsætning og arbejdspladser har offshoren i løbet
af de sidste to årtier af det 20. århundrede samlet tilført Es-
bjerg mere, end der i samme periode gik tabt ved store struk-
turomlægninger i fiskeriet21. 
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Fiskeri
Ligesom udvindingen af kulbrinter er fiskeri karakteriseret
ved at være en direkte udnyttelse af naturressourcer. Man
kan således gå ud fra, at det infrastrukturelt gælder for hav-
ne om at kunne tilbyde kunden, dvs. fiskerne, den optimale
modtagelse, behandling og videresendelse af råvaren. I lig-
hed med offshoreaktiviteterne gælder det således for fiske-
risektoren, at de infrastrukturelle forudsætninger for god
havnedrift ikke kun udgøres af gode transportmuligheder,
dvs. jernbane, vejnet, kajplads, bassiner, løb osv. Det er nok
så væsentligt, at havnen kan huse dels de virksomheder, som
lever af at udvinde ressourcerne (dvs. fiskeindustri samt
faciliteter og redskabshuse for fiskefartøjer), dels virksom-
heder, som lever af at servicere disse (metalindustri, hånd-
værks- og øvrige servicevirksomheder samt værfter). Es-
bjerg fiskerihavn omfatter hertil 5 rummelige havnebassiner
med en samlet kajlængde på 4,5 km samt auktionshal, los-
sefaciliteter, talrige pladser til opredning af fiskeredskaber
og arealer, hvor fiskerirelaterede virksomheder inden for for-
arbejdning og service har gode muligheder for at udfolde
deres virke. Udnyttelsen af fiskerihavnens infrastrukturelle
faciliteter har imidlertid gennem de sidste årtier af det 20. år-
hundrede gennemgået væsentlige ændringer.

Esbjerg Havns historiske udvikling som fiskerihavn tog
fart i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det
20. århundrede, da fiskere i stort tal kom til Esbjerg, navn-
lig fra fiskerlejerne længere oppe ad den jyske vestkyst. Det
vigtigste fiskeri var snurrevodsfiskeriet efter rødspætter samt
efter torsk og kuller, og i takt med at fiskefartøjer i hundred-
vis blev bygget til fiskeri med base i Esbjerg, udvidedes
havnen med bassiner forbeholdt fiskekutterne. Langs kajer-
ne voksede en skov af fiskeeksportører, skibsbyggerier, mo-
torfabrikker og andre servicevirksomheder frem. Jernbane-
forbindelsen til Esbjerg sikrede en hurtig transport af fersk
fisk til baglandet, og navnlig afsætningen til det tyske mar-
ked kom til at udgøre den økonomiske basis for udviklingen
af det esbjergensiske fiskeri. I mellemkrigsårene begyndte
esbjergensiske vognmænd at sende fisk med lastbil til Tysk-
land i det, der skulle vise sig at være en særdeles effektiv og
konkurrencedygtig transport af fisk til aftagermarkedet syd

for den tyske grænse. Ved 2. verdenskrigs slutning havde Es-
bjerg en hjemmehørende fiskerflåde på mere end 500 far-
tøjer22.

I de første år efter krigen tvang en kombination af stag-
nerende økonomi og skuffende fangster den esbjergensiske
fiskerisektor til at forsøge sig med nye fiskerier og nye for-
mer for bearbejdning af fisken. Fiskerne forsøgte sig bl.a.
med sildefiskeri med brug af flydetrawl samt tun- og hajfi-
skeri, og på havnen skød egentlige fiskeindustrier op i for-
bindelse med, at fryseteknologien slog igennem i industri-
en og banede vejen for industriel forarbejdning af fladfisk og
rundfisk til fileter. På få år blev Esbjerg Danmarks største
fiskeindustriby med bl.a. 35 filetfabrikker og en række sal-
terier, røgerier og hermetikfabrikker23.

Sildefiskeriet efter konsumsild til saltning blev ikke no-
gen succes, men i forsøget på at holde priserne oppe havde
fiskerne i 1948 på andelsbasis investeret i en sildeoliefabrik,
som kunne aftage den fisk, der ikke havde opnået mindste-
prisen på auktionen. Denne industri skulle snart blive et
hovedomdrejningspunkt i Esbjergs fiskerisektor. To år efter
anlæggelsen af fabrikken begyndte de lokale fiskere at lan-
de sild, som var fanget på Bløden, få timers sejlads fra
Esbjerg. Sildene var ikke egnede til konsum, men de var
særdeles olieholdige og dermed meget velegnede til produk-
tion af fiskeolie og fiskemel. I løbet af det næste årti skød
flere fiskeolie- og fiskemelsfabrikker op på havnen og deres
samlede kapacitet udvidedes mangefold. Nye arter af fisk
blev inddraget i det, som nu blev kendt som »industrifiske-
ri«, det drejede sig om tobis og sperling samt i 1970’erne
brisling, der erstattede silden, hvis bestandsudvikling efter-
hånden nåede et foruroligende lavpunkt. Siden 1977 har det
været forbudt at fiske efter sild til industriel brug, og i ste-
det opstod igen i 1980’erne et fiskeri efter sild til konsum-
anvendelse, og en moderne sildefiletfabrik, ESSI, blev an-
lagt på fiskerihavnen24.

Konsumfiskeriet efter rødspætter og torsk kom igen på
fode i løbet af 1950’erne. Kombineret med det succesrige
industrifiskeri skabte dette en veritabel højkonjunktur i det
esbjergensiske fiskerierhverv i 1950’erne og 1960’erne, og
ved indgangen til 1970’erne bestod flåden af over 600 far-
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tøjer. På dette tidspunkt var Esbjerg fiskerihavn kernen i en
sammenhængende infrastruktur for fiskeri, omfattende fis-
kefartøjer, landingskapacitet, fiskeauktion, fiskemelsindustri,
filetfabrikker, skibsbyggerier, bedding, servicevirksomheder,
eksportører samt transportfaciliteter for såvel forarbejdet
som fersk og frossen fisk til aftagermarkederne. Det kan
skønnes, at antallet af beskæftigede i fiskeri og fiskeforar-
bejdning i 1970 var 3.80025. Hertil kommer et betragteligt
antal beskæftigede i afledte erhverv, hvis præcise omfang i-
midlertid endnu ikke er tilbundsgående undersøgt.

Af de 600 fiskefartøjer var størstedelen involveret i indu-
strifiskeriet i større eller mindre dele af året. De skippere,
som udelukkende satsede på industrifiskeri, skiftede op gen-
nem 1970’erne trækutterne på mellem 40 og 80 BRT ud
med stålfartøjer, som kunne laste langt større mængder fisk,
hvilket var en stor fordel ved industrifiskeri på fjernere fis-
kebanker. Investeringerne i konsumfiskeriet efter rødspæt-
ter og torsk var mindre omfattende, og i 1976 blev der for
sidste gang bygget en trækutter i Esbjerg. Der skete således
en opdeling af fiskerihavnens infrastruktur i henholdsvis en
»industri«-havn og en »konsum«-havn. I industrihavnen var
losse- og kajfaciliteterne centreret omkring fiskemelsfabrik-
kerne, og i konsumhavnen lå fiskeindustrier og -eksportør-
virksomhederne i nærheden af fiskeauktionen. De to havne-
afsnit var adskilt af isværket, som var en grundlæggende fa-
cilitet for fartøjer i begge typer fiskerier. Men hvor fang-
sterne og teknologiudviklingen i industrifiskeriet og fiske-
melsindustrien op gennem 1990’erne havde en forholdsvis
stabil årlig omsætning af mel og olie på mellem 500 og 800
mio. kr. og dermed muliggjorde et rentabelt fiskeri26, skete
der i begyndelsen af 1990’erne noget nær et kollaps i kon-
sumfiskeriet. I 1980’erne havde de esbjergensiske konsum-
fiskere i lighed med andre danske fiskere nydt godt af et
særdeles lukrativt torskefiskeri i Østersøen. Men i 1992-93
slog en række faktorer benene væk under fiskere og fiske-
industri. Verdensmarkedspriserne faldt - bl.a. som følge af,
at sej (»Alaskan pollack«) slog igennem som en billig råva-
re til erstatning for torsk, samtidig med at torskebestanden
- og dermed også fangstkvoten - reduceredes drastisk. Det
stod efterhånden klart, at der var behov for at nedskære

fangstkapaciteten i fiskeflåden, og en massiv ophugnings-
runde fulgte. I den samme proces viste det sig i Esbjerg, at
de største konsumfiskeindustrier inden for forarbejdning af
rødspætter, torsk og kuller var ude af stand til at overleve i
konkurrencen. Svigtende landinger i Esbjerg sammenholdt
med den knivskarpe konkurrence fra ikke mindst holland-
ske og britiske aktører gjorde, at såvel fladfisk som rundfisk-
markedet i Esbjerg blev kraftigt decimeret27.

På trods af, at der også var prisfald på industrifisk, beva-
redes industrifiskeriets infrastruktur intakt gennem 1980’erne
og 1990’erne via bl.a. rationaliseringer, sammenlægninger
og teknologiudvikling inden for miljøområdet. Verdensmar-
kedet for fiskemel og fiskeolie var ikke udelt til Esbjerg-
fiskernes gunst, men da de to fiskerejede andelsfiskemels-
fabrikker i 1989 fusionerede, sikrede man sig en favorabel
konkurrenceposition, der muliggjorde de teknologiske inve-
steringer i en optimering af produktkvaliteten, som var en
forudsætning for fortsat konkurrencedygtighed. Det var 
således de faste leverandører til fiskemelsfabrikken, dvs.
ståltrawlerne på 150 BRT og derover, som overlevede ophug-
ningsrunden - bl.a. fordi industriarterne fortsat var ukvote-
rede. Ståltrawlerflåden i Esbjerg udgjorde ved årtusindskiftet
fortsat 21.000 BRT eller cirka 20% af den samlede tonnage
i Danmarks fiskeflåde28. Industrifiskeriets situation gennem-
gik også en ændring i forholdet til lokalsamfundet, idet man
på fiskemelsfabrikkerne med held gennemførte omfattende
miljøinvesteringer i en reduktion af lugtgenerne samt i rens-
ning af spildevand. Disse tiltag lagde en dæmper på mange
års højlydt kritik fra Esbjerg-borgerne, men udgifterne un-
derstregede det særlige vilkår, som virksomheder på Esbjerg
Havn er underlagt, og som ikke mindst hænger sammen med
den geografiske placering ved Vadehavet, som nyder inter-
national bevågenhed for sine høje naturværdi.

Antallet af fiskefartøjer i Esbjerg faldt fra 1980 til 1996
fra 346 til 122, og alene blandt trækutterne, som repræsen-
terede langt størstedelen af konsumfiskeriet, forsvandt 178
fartøjer, svarende til 82% af trækutterflåden29. Tilsvarende
forsvandt i konsumfiskindustrien i perioden fra 1990 til 1997
cirka 800 arbejdspladser, heraf alene 500 inden for 1 1/2 år i
forbindelse med lukningen af de to største fiskeindustrier på
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havnen. I 1997 havde Esbjerg en samlet beskæftigelse på
1.700 i fiskeri- og fiskeforarbejdningssektoren samt afledte
erhverv. Heraf var de 1.485 arbejdspladser placeret på fis-
kerihavnen30. 

Antallet af landinger til Esbjerg Fiskeauktion faldt til un-
der en fjerdedel fra 1991 til 1997. Mængden af fisk faldt fra
ca. 12.000 tons i 1991 til cirka 4.000 tons i 1997 - i værdi
modsvarede dette et fald på ikke mindre end 75% mellem
1991 og 199731. Ved årtusindskiftet bestod auktionens »ker-
nekunder« af et dusin trækuttere, snurrevodsfartøjer, som
landede rødspætter i sommerhalvåret. Som overlevelsesstra-
tegi var auktionen begyndt at lave aftaler med fiskere i en
lang række mindre østdanske havne om at hente deres små
landinger af primært torsk til auktionering i Esbjerg. I 2001
havde man en total omsætning på auktionen på 64 millioner

kr., hvoraf 75% skyldtes fisk, som var kørt til auktionen fra
andre havne32. Reelt faldt omsætningen hidrørende fra fisk
landet i Esbjerg således til en tiendedel fra 1991 til 2001.
Konsekvensen af denne udvikling blev taget i maj 2002, da
det besluttedes at lukke Esbjerg Fiskeauktion. De lokale
fiskere og de fiskere fra indre farvande, som gennem flere år
havde leveret fisk til auktionen i Esbjerg, blev tilbudt at le-
vere fisk til Hvide Sande Fiskeauktion, med hvem Esbjerg
Fiskeauktion indledte et samarbejde umiddelbart efter luk-
ningen. Et forsøg senere i 2002 fra Hanstholm Fiskeaukti-
on på at få en levedygtig auktion til at køre i Esbjerg måtte
opgives allerede efter få måneders aktivitet.

Efter 1993 blev langt hovedparten af den fisk, som auk-
tioneredes i Esbjerg, købt af udenbys opkøbere til forar-
bejdning i andre byer i Danmark33. Den tilbageværende kon-
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sumfiskindustri på havnen beskæftigede ganske vist fortsat
i 1997 cirka 450 mennesker, men ud over sildefiletfabrik-
ken, som med 75 arbejdspladser modtog leverancer fra de
største fartøjer blandt industritrawlerne uden for industrifisk-
sæsonen, baserede de tilbageværende ti fiskeforarbejdnings-
virksomheder med flere end fem ansatte sig på importerede
råvarer34. Den største del af den omsatte fisk på auktionen
blev solgt til udenbys opkøbere, hvilket fuldendte billedet
af en infrastruktur i konsumfisksektoren, hvor der ikke læn-
gere herskede nogen fast sammenhæng mellem fiskeri, fis-

keauktion og baglandets fiskeforarbejdningsvirksomheder
og eksportører. De større konsumfiskindustrier på havnen,
som i stor målestok forarbejdede importerede laks, ørreder,
rejer o.l. fra Nordatlanten, var infrastrukturelt langt mere af-
hængig af en smidig godsomsætning i trafikhavnen samt af
en effektiv forbindelse sydpå til det europæiske motorvejs-
net og aftagermarkederne i Tyskland og Sydeuropa. Som
for at understrege dette faktum skød den nyeste infrastruk-
turelle facilitet for fisk i 2002 op på trafikhavnen, nemlig et
frysehus med kapacitet til 9.000 tons fisk, baseret på leve-
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rancer fra bl.a. landene omkring Nordatlanten og fabriks-
trawlere i Barentshavet og Sydatlanten.

Ophugningen af størstedelen af Esbjergs fiskefartøjer
medførte naturligvis store ændringer i fiskeflådens samlede
behov for servicering. Nybyggeriet havde i praksis stort set
været indstillet siden midten af 1980’erne, og skibsbyggeri-
erne var derfor et efter et forsvundet fra havneområdet. De
store stålfartøjer i industri- og konsumsildefiskeriet drev fort-
sat et økonomisk rentabelt fiskeri, men endnu i 2003 var der
ikke kommet gang i nybyggeriet af store fiskefartøjer efter
de store ophugningsrunder i 1990’erne. Ikke alene var der
store kapitalbehov forbundet med byggeri af nye fiskefar-
tøjer; kapacitetspolitikken fordrede, at man ikke øgede den
samlede flådekapacitet. For at få lov til at bygge nyt skulle
bygherren sørge for, at en større mængde kapacitet end den
nybyggede ville forsvinde ud af EU, enten gennem salg til
tredielande eller via ophug. Denne fordring betød, at kapi-
talbehovet ved investering i et nybygget fartøj som regel
ville stå i et urealistisk forhold til den forventede indtjening
gennem fiskeri35.

En central facilitet for de virksomheder, som levede af at
servicere fiskernes fartøjer, var den statsejede bedding, som
med en kapacitet på 36 standpladser til trækuttere samt et
mindre antal pladser til større fartøjer var dimensioneret til
fiskeriet i Esbjerg, som det så ud omkring 1970. Behovet for
standpladser ændredes drastisk med trækutternes forsvin-
den, idet de mange små pladser blev overflødige, og der blev
mangel på kapacitet til de store fartøjer. I 1991 blev bed-
dingen således privatiseret, idet en del blev solgt fra til værfts-
virksomhed primært rettet mod offshore-sektoren, og den
resterende del blev overtaget af et aktieselskab bestående af
en række af havnens servicevirksomheder, som var afhæn-
gige af beddingsfaciliteter for at kunne servicere fiskerne
med fartøjsvedligehold og -forbedringer. Imidlertid fik ejer-
kredsen med det faldende kundegrundlag i fiskeriet hurtigt
store problemer med at skabe tilstrækkeligt med overskud i
beddingsdriften til at foretage de nødvendige investeringer
i anlæggets vedligehold og i kapacitetsforøgelse36. En un-
dersøgelse i 1997 viste, at fiskeriet gav direkte beskæftigel-
se til mere end 300 i servicevirksomhederne på fiskerihav-

nen, og at en stor del af arbejdsopgaverne hos disse ville
forsvinde, hvis virksomhederne ikke kunne benytte sig af
beddingen til større reparations- og vedligeholdelsesarbej-
der37. Efter i flere år således at have forsøgt, blandt andet via
EU, at skaffe midler til en modernisering af beddingen, tog
kredsen bag Beddingsselskabet i 2003 et nyt skridt, idet man
erhvervede en flydedok fra Tyskland, som kunne servicere
fartøjer med et deplacement på op til 4.500 tons. Til sam-
menligning kunne man på det eksisterende beddingsanlæg
maksimalt tage fartøjer på op til 750 tons op. Samtidig med
erhvervelsen af flydedokken ændrede man forretningskon-
ceptet, således at et nydannet selskab, Esbjerg Dock Servi-
ces A/S, nu tilbød totalløsninger for kunden, frem for at kun-
den selv som hidtil måtte varetage kontakten til de enkelte
servicevirksomheder, som skulle udføre arbejdsopgaverne
under dokningen.

Efter fiskerierhvervets dramatiske omstrukturering i
1990’erne svækkedes sammenhængen mellem fiskeriet og
de forskellige havnefunktioner langs fiskerihavnens kajer.
Fiskeauktionens faldende betydning hang snævert sammen
med de mange muligheder, som en generelt forbedret infra-
struktur gav for at transportere fisk og fiskeprodukter med
lastbil og fragtskib til lav kostpris. Den lokale fiskeindustris
behov for forsyningssikkerhed gjorde således, at man langt
overvejende sikrede sig råvarer fra andre havne. I Esbjerg er
den fiskerejede fiskemelsfabrik omdrejningspunktet i den
eneste erhvervsniche, som siden første halvdel af 1990’erne
har formået at opretholde en sammenhængskraft i en del af
fiskeriets infrastruktur - fra fiskefartøj til vareeksport. En
helt afgørende faktor i denne forbindelse er den kontraktli-
ge binding af ståltrawlerne til at levere al industrifisk til fis-
kernes egen fabrik, uanset hvilke priser, der evt. måtte kun-
ne opnås i andre havne. Det er således af afgørende betyd-
ning for fiskerihavnen, at Danmark, som driver mere end
90% af industrifiskeriet i EU, fortsat har held til politisk at
overbevise de øvrige EU-lande om, at industrifiskeriet er et
bæredygtigt fiskeri. I modsat fald kan 40% af tonnagen i
den danske fiskeflåde (heraf halvdelen fra Esbjerg) miste sit
eksistensgrundlag38, og Esbjerg fiskerihavns dage som aktiv
landingshavn kan i så fald ende som et kapitel i historiebogen.
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Havnen som infrastrukturel konfliktzone
Som tidligere nævnt overgik Esbjerg Havn ved en ny hav-
nelov i 2000 fra at være en statsligt drevet havn til at være
en kommunal selvstyrehavn. 

Der er ikke nogen tvivl om, at ejerskiftet opfyldte et læn-
ge næret ønske i lokalområdet. Kommunen og Esbjergs
erhvervsliv, herunder navnlig virksomhederne på havnen,
havde i mange år næret et stort ønske om en øget fleksibili-
tet i brugen af havnens faciliteter. Kommunens overtagelse
af havnen bragte således forhåbning for fremtiden om en
hurtigere sagsbehandling, hvor beslutninger og implemente-
ring af nye tiltag var frigjort fra et tungt statsligt apparat,
der havde vægtet den nationale infrastruktur og administra-
tion mindst lige så højt som hensynet til en smidig havne-
drift. 

Omvendt kan man ikke udelukke, at Statens interesse i at
afhænde Esbjerg og andre havne langs den jyske vestkyst
var udtryk for en mere gennemgribende omprioritering af
investeringer i den danske infrastruktur. Frasalget har givet
Staten en øget frihed til at disponere udbygningen af infra-
strukturen på en måde, som ikke nødvendigvis tilgodeser
disse havne. Det er eksempelvis uvist, hvad en eventuel
fremtidig statslig investering i en fast forbindelse over
Fehmern Belt vil komme til at betyde for Esbjerg Havns
muligheder, men sikkert er det, at det ikke bliver Staten,
som kommer til at bære byrden i forbindelse med en even-
tuel omsætningsnedgang for havnen.

For den kommunale selvstyrehavn i Esbjerg har det i-
midlertid fra starten stået klart, at der er modstridende kræf-
ter med interesse i havnen, som gør det til en kompliceret
opgave for de nye ejere at tilgodese alle aktører efter fortje-
neste. Generelt gælder det, at ingen er begejstret for at beta-
le til de dele af havnens drift, som man ikke selv nyder godt
af, og i visse tilfælde giver dette problemer i forhold til hav-
nens meget dominerende aktører. Blandt rederierne er
DFDS eksempelvis alene ansvarlig for cirka en tredjedel af
trafikhavnens samlede godsomsætning39, og rederiet har et
udtalt ønske om, at der bliver taget hensyn til dets interes-
ser i tilrettelæggelsen af havnens afgiftspolitik. En generel
afgift til dækning af udgifter til blandt andet bugsering er

således blevet mødt med modstand, idet DFDS ikke er af-
hængig af denne serviceydelse og derfor naturligt nok ikke
har været interesseret i at skulle betale for den. Modsat har
italienske Grimaldi Lines en klar interesse i, at afgiftspoli-
tikken tilrettelægges således, at deres behov for denne ser-
vice ikke medfører, at de i længden skal blive ved med at
finde sig i en højere havneafgift i Esbjerg sammenlignet med
Århus.

Også i det mere grundlæggende spørgsmål om den frem-
tidige prioritering af investeringer i infrastrukturen deles in-
teresserne på tværs af havnen. Langt størstedelen af trafik-
havnens brugere har ikke nogen interesse i, at der bruges
penge på at vedligeholde og eventuelt opgradere beddings-
anlægget i fiskerihavnen. Beddingen vil alligevel næppe bli-
ve i stand til at tage f.eks. offshoresektorens supplyfartøjer
på land til vedligeholdelse - det kan til gengæld den flyde-
dok, som Beddingsselskabet indkøbte i 200340. Derimod har
fiskerierhvervet, herunder også fiskemelsfabrikken og ser-
vicevirksomhederne, fortsat en vis  interesse i bibeholdelse
af beddingsfunktionen for mindre fartøjer. I det hele taget er
det karakteristisk for havnen, hvor så forskellige sektorer er
i operation, at man fra brugernes side ikke har enslydende
krav til, hvordan der prioriteres i forhold til f.eks. oplag-
ringsplads, containerkapacitet, frysekapacitet eller kranka-
pacitet. 

Uoverensstemmelserne mellem havnens traditionelle
brugere giver således havneledelsen en stor udfordring i for-
bindelse med udformningen af klare strategiske mål for
havnens udvikling, men de udgør kun en del af den politi-
ske konfliktzone, som er blevet tydelig i forbindelse med
den kommunale selvstyrehavns øgede frihed til at agere
selvstændigt. Efter ophøret af den statslige styring af hav-
nens drift har andre kræfter i regionen også vist sig interes-
serede i havnen, og der er fremkommet forskellige alterna-
tive forslag til udnyttelse af havneområder på måder, som
ikke har relation til de egentlige havnefunktioner. Blandt de
mange forslag fra det lokale erhvervsliv kan nævnes ønsker
om at bebygge dele af det kajnære havneareal med attrakti-
ve boliger og kontorfaciliteter og udvikle de mest bynære
dele af havnen til forretningsområder med restaurationer og
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detailhandel. Som hovedargument for en sådan udvikling
nævnes »nødvendigheden af at binde by og havn nærmere
sammen« - et tema, som er blevet et varmt emne i den loka-
le politiske debat. 

I henseende til byens ønske om alternativ udnyttelse af
havnefaciliteterne faldt den første »mur« allerede, mens hav-
nen endnu var statshavn. Det største havnebassin i konsum-
fiskerihavnen lå efter 1990’ernes strukturomlægninger og
ophugningsrunder i fiskeriet ofte hen som en stort set ube-
nyttet havnefacilitet, hvor blot en halv snes fartøjer lå spredt

i et bassin med plads til mange gange flere. Efter flere års
pres lykkedes det turist- og fritidslivets repræsentanter i Es-
bjerg at få havnens accept af at lade indrette en stor del af
dette bassin til maritime turismeprægede, fritidskulturelle
og sportslige aktiviteter. 

Denne udvikling har givet forskellige entreprenører an-
ledning til at forsøge at få frigivet plads til flere aktiviteter,
som kunne udvikle Esbjerg Havn til et attraktivt område for
såvel forretningslivet som for byens fritidsliv og turisme.
Man møder i debatten om havnens fremtid ofte sammenlig-
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ningen med Københavns Havn, som i løbet af 1990’erne
har bebygget sin havnefront med talrige eksklusive bolig-
byggerier, erhvervsdomiciler og kulturinstitutioner. Disse
har sjældent relation til de traditionelle havneaktiviteter,
men københavnere viser med stolthed den nye havnefront
frem som et eksempel på visionær arkitektur og udnyttelse
af byens gamle kajnære områder. Med henvisning til det
faktum, at København siden 1970 er gået fra at have 19% til
at have 8% af den samlede godsomsætning i danske havne,
kunne man her påpege, at denne type fornyelse kun finder
sted i havneområder, hvor man har opgivet at lave normal
rentabel havnedrift på arealerne. Tilstedeværelsen af sådan-
ne nye havnemiljøer kan under alle omstændigheder komme
til at udgøre en effektiv forhindring for en fremtidig re-
vitalisering af de mere traditionelle havneaktiviteter. Be-
slutning om iværksættelse af sådanne initiativer kan derfor
være uigenkaldelig, hvorfor det forinden vil være nødven-
digt, at havneledelsen foretager en række vurderinger - også
i Esbjerg.

I udgangspunktet må det nøje vurderes, hvorvidt der
fortsat vil være mulighed for rentabel havnedrift eller ej.
Hvis dette ikke er tilfældet, kan man som erstatning for det
tabte forretningspotentiale roligt invitere alternative aktivi-
teter inden for på havnefronten. Såfremt muligheden for
rentabel havnedrift fortsat eksisterer, må man vurdere det
samfundsøkonomiske potentiale ved fortsat havnevirksom-
hed kontra alternativ udnyttelse af kajnære arealer. Ønsker
man herefter at satse på både det ene og og det andet, må
det endelig vurderes, hvorvidt de forskellige typer af aktivi-
teter på fornuftig vis kan adskilles fra hinanden, så man ikke
ender med at sammenblande forskellige typer af aktiviteter
som i sidste ende vil vise sig uforenelige med hinanden. 

Problemerne er nemlig ikke alene knyttet til kampen om
plads på de mest kajnære arealer. Der er nok så meget tale
om, at den normale havnedrift inden for alle havnens akti-
vitetsområder er forbundet med bivirkninger i form af støj,
lugt og tung trafik, og at disse næppe kan forenes med de
krav til æstetik og miljø, som stilles til offentlige rum med
boliger, kontorfaciliteter, detailhandel og fritidsmiljøer. 

I Esbjerg er den gamle dokhavn den del af havnen, der

betegnes som den mest attraktive for udbygning med boli-
ger og kontorer, men faktisk opkøbte Statshavnsadministra-
tionen allerede på et tidligt tidspunkt et areal mellem
dokhavnen og Esbjerg by med det formål at lave en »buffer-
zone«, som på den ene side kunne skåne byen for havnens
støj og trafik, samt på den anden side give havnens virk-
somheder frihed til at udføre sine opgaver optimalt. 

Hvis planerne om at forbinde by og havn via alternativ
ikke-havnerelateret udnyttelse af dokhavnen føres ud i livet,
kan det få konsekvenser for aktiviteterne på containertermi-
nalen, som på nordsiden er nærmeste nabo til dokhavnen,
og for offshore-industrien, som har koncentreret en stor del
af sine aktiviteter ved dokhavnen og umiddelbart syd her-
for. 

Støj, lugt og gene fra håndteringen af containere og tra-
fikken til og fra containerterminalen indebærer risiko for
uforenelighed med tilstedeværelsen af hoteller og forret-
ningscentre i dokhavnen. 

Skal containerterminalen flyttes fra sin nuværende pla-
cering, er den eneste mulighed formentlig at flytte den til et
område mod sydøst, hvor havnen har store arealer til rådig-
hed. Disse arealer er imidlertid allerede i brug som oplag-
ringsarealer til bl.a. rør til offshoresektoren samt andet
pladskrævende projektgods, og denne facilitet er afgørende
for, at havnen fortsat kan håndtere denne type opgaver. På
sigt kan et mere bymæssigt miljø langs havnefronten såle-
des risikere at skabe en arealkonflikt mellem de maritime
erhvervssektorer på andre dele af havneområdet samt hin-
dre havnens muligheder for at skabe plads til omstruk-
tureringer, som måtte vise sig nødvendige for at tilgodese
fremtidens infrastrukturelle behov. 

Presset på havnearealerne sættes yderligere i relief af de
problemer, som havnen og dens virksomheder allerede i en
årrække har haft med at leve op til mere konventionelle mil-
jøkrav, der siden 1970’erne er blevet stadig mere skarpt for-
muleret af private såvel som af offentlige myndigheder. Den
tidevandsvariation, der fra begyndelsen gav Esbjerg en styr-
ke som en stort set isfri havn, har efterhånden vendt sig til
et symbol på en svaghed i konkurrencen med andre danske
havne. Tidevandsforskellen hænger sammen med det faktum,
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at havnen ligger i den nordlige ende af det hollandsk/tysk/
danske Vadehav, som er et internationalt anerkendt natur-
område, udpeget til Ramsarområde og siden 1970’erne om-
fattet af både fredninger og andre naturbeskyttelsesforan-
staltninger. De klare politiske beslutninger om beskyttelse
af Vadehavets naturværdier har eksempelvis forhindret hav-
nen i at udvide arealet til containerterminal ud over et snæ-
vert defineret område, og i den daglige drift har havnen et
miljømæssigt problematisk behov for at deponere oprenset
materiale fra løb og bassiner (langt over en million m3 år-
ligt) på særlige felter uden for de gængse sejlruter. Sådanne
aktiviteter er uomtvistelige indgreb i Vadehavets naturlige
processer, og det er yderligere problematisk i forhold til
miljøbeskyttelsen, at en del af det oprensede materiale fra
havnebassinerne gennem tiden har været stærkt belastet af
forurening med blandt andet tungmetaller fra beddingsare-
alet. Der har som en naturlig følge heraf heller ikke kunnet
etableres politisk opbakning til lempning af eksempelvis
spildevandsafgifter, og heri har den lokale fiskeindustri måt-
tet acceptere vanskeligere konkurrencevilkår end fiskeindu-
strier i de andre vest- og nordjyske fiskerihavne41.

Sammenfattende kan det konstateres, at de mange, som
har interesse i at udnytte Esbjerg Havn - og i at kontrollere
dens miljøpåvirkninger - kan få afgørende indflydelse på
dens fremtidige infrastrukturelle funktions- og konkurren-
cedygtighed. I korte træk står interesserne over for hinanden
på mindst fire måder: For det første mellem havnens aktører
indbyrdes vedrørende arealudnyttelse og tilrettelæggelse af
afgiftspolitik og investeringer. For det andet mellem anven-
delse af arealerne til traditionelle havne- og industrielle
funktioner og anvendelse til boliger, kontor- og turistvenli-
ge funktioner.  For det tredje mellem havnens frie udviklings-
muligheder og graden af beskyttelse og kontrol af Vadeha-
vets naturværdier. Og for det fjerde mellem på den ene side
Esbjergs lokale og regionale interesse i at have en dynamisk
og overskudsgivende havn og på den anden side den over-
ordnede statslige planlægning af infrastrukturen i det øvri-
ge Danmark. Dertil skal naturligvis lægges hele spillet om
samarbejdet - og konkurrencen - med andre havne i Nordsø-
området og tilstødende farvande. 

Afslutning
Ovenstående case study af havnen i Esbjerg dokumenterer
klart, at infrastruktur i havnesammenhæng er en sammensat
og kompleks størrelse, som omfatter meget andet end blot
havnens søværts og landværts forbindelsesmuligheder. Hav-
nens evne til at skabe en effektivt glidende godshåndtering
og skift mellem transportformer er lige så vigtig som god-
sets lettest mulige adgang til og afgang fra havnen, og sø-
transportens konkurrencesituation i forhold til diverse alter-
native transportformer er ligeledes en faktor, som ikke må
overses i sammenhængen. Endelig er det vigtigt at erkende,
at begrebet infrastruktur har varierende indhold alt efter ar-
ten af maritim virksomhed.

For godstrafikkens vedkommende er den søværts ad-
gangsmulighed - vanddybde i løb og bassiner - en afgørende
parameter, mens på landsiden faktorer som kraner, kajlæng-
der, oplagringsplads og landværts forbindelse med jernbane-
og vejnet spiller en tilsvarende afgørende rolle. I de sidste
årtier af det 20. århundrede har man måttet konstatere, at
adgang til motorvejsnettet er blevet en stadig vigtigere fak-
tor. Det er i denne sammenhæng interessant at iagttage,
hvorledes lastbiler og lettet adgang til europæiske storhav-
ne i løbet af 1980’erne og 1990’erne har øget konkurrencen
på mindre havne med regional eller lokal betydning. En vel-
proportioneret, fysisk infrastruktur såvel søværts som land-
værts er en nøgle til succes, men havnen må også råde over
en velfungerende lokal arbejdsstyrke, idet flaskehalse i eller
blokeringer af havnens godshåndtering hurtigt kan med-
føre, at havnen taber terræn i en stadig hårdere konkurren-
ce, hvor pris, effektivitet og leveringssikkerhed er afgøren-
de faktorer i lastejernes valg af transportvej.

Foruden gode søværts og landværts forbindelsesmulig-
heder føjer færgetrafik krav om opmarcharealer og facilite-
ter for ventende passagerer til havnens infrastrukturelle yde-
evne. Transporttid er i de sidste årtier af det 20. århundrede
blevet en væsentlig faktor i passagertrafikken. På korte ruter
står færgefarten fortsat stærkt, men inden for passagertrafik
over længere afstande har færgerne måttet se sig distanceret
af alternative transportformer. Forretningsrejsende har læn-
ge foretrukket de hurtigere fly, og fremvæksten af lavpris-
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flyruter har gennem de seneste år sat færgetrafikkens læng-
ste ruter under yderligere pres. Hertil kommer den forbed-
rede landværts infrastruktur, som har øget potentielle biltu-
risters muligheder for valg mellem færgeruter i forhold til
faktorer som prisbillighed og hurtig overfartstid. Endelig
har bortfaldet af det toldfrie salg ved rejser mellem EU-lan-
dene haft negativ effekt på grundlaget for trip- og konfe-
renceture, hvilket heller ikke har forbedret de lange færge-
ruters konkurrenceevne.

Hvor en havns betydning for godstrafik og færgetrafik
primært består i at levere optimale vilkår for et smidigt flow
af gods og passagerer, opstår der en række yderligere krav
til infrastruktur, når der er tale om en erhvervssektor, der le-
ver af en direkte ressourceudnyttelse fra havet som f.eks.
fiskeri eller olieindvinding. I første omgang er beliggenhe-
den tæt på ressourcen en væsentlig parameter for en havns
mulighed for at tiltrække disse aktiviteter. Dernæst vil der

for fiskeriets vedkommende være behov for beddingsfacili-
teter og virksomheder med speciale i servicering af fiske-
fartøjer. Hos operatørerne inden for offshore kulbrinteind-
vinding finder man tilsvarende et krav om, at basehavnen
har en specialiseret og fleksibel serviceindustri, og desuden
fordres der rummelige oplagringsarealer i tilknytning til
havneområdet samt nærhed til et bycenter med diverse bo-
muligheder og faciliteter og en lufthavn med minimum en
heliport. Generelt gælder det desuden for denne type res-
sourceudvinding, at der stilles krav til havnen og dens ser-
vicevirksomheder om kvalitet og hurtig levering, før der
stilles krav til prisbillighed. Navnlig offshoresektoren er
særdeles kapitalintensiv, men også fiskeriet er i højsæsoner-
ne afhængig af hurtig og effektiv servicering, fra hurtig los-
ning til klargøring af fartøjet til næste togt. 

De maritime erhvervssektorers forskellige sæt af krav til
havnens infrastruktur rummer i sig selv mulighed for ind-
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byrdes konflikter mellem de havnerelaterede erhverv om ud-
nyttelsen og udviklingen af såvel som betalingen for infra-
strukturelle ydelser og faciliteter. I de seneste år har udefra
kommende aktører i stadig stigende grad vist interesse for
at udnytte havnearealer til andet end rent havnerelaterede
formål, hvilket alt andet lige har øget konfliktpotentialet
omkring havnene. Mindst fire sæt af interessemodsætninger
kan  identificeres:

1. Mellem havnens aktører indbyrdes 
2. Mellem traditionel anvendelse af arealerne og ikke hav-

nerelateret anvendelse.
3. Mellem havnens frie dispositionsret og hensyn til omlig-

gende naturværdier. 
4. Mellem det lokale, det regionale og det nationale politi-

ske niveau mht. prioritering af infrastrukturens udvikling.

Havnearealer udgør en formidabel samfundsmæssig
ressource. Denne ressource kan udnyttes på talrige måder
spændende fra water front boligområder over forskellige
rekreative eller ikke havnerelaterede udnyttelser til speciali-
seret havnedrift i den ene eller anden form. I sidste ende er
havnens udnyttelse et spørgsmål om økonomi og politiske
valg, men alle valgmuligheder indebærer konsekvenser for
andre aktørers potentielle udnyttelse af den samme ressour-
ce. Netop derfor er det af afgørende betydning, at ikke mindst 
besluttende myndigheder er yderst opmærksomme på de
problemsæt, som udløses af »havnenes infrastrukturelle kom-
pleksitet«.
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Summary
This case study of the Port of Esbjerg clearly documents
that portrelated infrastructure is a compound and complex
matter, which includes much more than the port’s sea and
land connections. The port’s capacity to promote effective
handling of goods and smooth-running shifts between 
methods of transport, is just as important as providing the 
easiest access in and out of the port. Also, the competitive
situation for sea transport in relation to diverse alternative
forms of transport is a factor that cannot be ignored. Final-
ly, it is important to recognise that infrastructure is a con-
cept of varying content, depending on the type of maritime
undertaking involved.

As far as goods traffic is concerned, seaward accessibili-
ty – water depth in channels and basins – is a crucial para-
meter, whilst wharf elements such as cranes, quay lengths,
storage space and land connections to rail and road net-
works, are of equal importance. Furthermore, access to the
motorway network became an increasingly important factor
in the later decades of the 20th century, and following this
development, it was interesting to observe how the use of
trucks and easier land access to European cities during the
1980s and 1990s led to increasing activity in smaller ports
with local or regional importance. A well-proportioned,
physical infrastructure as far as both sea and land access are
concerned, is the key to success, but it is also important, that
the port has a well-functioning work force at its disposal, as
bottlenecks or blockages of the goods handling routine could
cause the port to quickly lose ground in increasingly com-
petitive market, where prices, effectiveness and assured de-
livery are crucial factors in the goods’ owners’ choice of
transport method. 

Ferry traffic further adds to the port’s infrastructural ser-
vices, primarily in the form of demands for areas for waiting
traffic and facilities for passengers awaiting access. During
the last decades of the 20th century, journey time became a
crucial factor in passenger traffic. On short distance routes,
ferry services are still strongly competitive, but for passen-
ger traffic over longer distances, ferries have been overtaken
by alternative forms of transport. For many years business

96



travellers have shown a preference for quick flights, and the
growth of low-price air travel in the past few years has put
ferry traffic’s longer routes under increased pressure. In ad-
dition to this improved landward infrastructure has increased
the choice of ferry routes for motor tourists, in relation to
factors such as price and journey time. Finally, the abolish-
ment of duty-free shopping on routes between EU countries
has had a negative effect on excursion and conference trips,
thus further deteriorating the competitiveness of long ferry
routes. 

A port’s significance for goods and ferry traffic consists
primarily in providing optimal conditions for the smooth
flow of goods and passengers, but with the exploitation of
resources, such as fishing and oil extraction, additional de-
mands are put on the capabilities of port infrastructure. First-
ly, proximity to the resource is an essential parameter, if the
port is to attract activities in these areas. Next, as far as 
fishing is concerned, there is a need of slipway facilities and
firms that specialise in servicing fishing vessels. For the
operators of offshore hydrocarbon extraction units, there is
a corresponding demand that the base port has a specialised
and flexible service industry. Furthermore, this also requi-
res spacious storage areas at the port, close proximity to the
town centre with diverse accommodation choices and faci-
lities, as well as an airport with at least one heliport. More-
over, generally speaking for this type of enterprise, de-
mands are made on the port and its service companies for
quality and speed rather than low prices. The offshore sec-
tor is especially capital-intensive and also, in the high sea-
sons, fishing is dependent on fast and effective servicing,
from quick unloading to preparing the vessel for the next
trip to sea.

The demands of the various maritime sectors on port
infrastructure hold an innate liability of mutual conflict
between port-related industries with regard to utilisation
and development as well as pricing of the infrastructural
services and facilities. In the latest years outside players
have showed increasing interest in using the port areas
for activities not directly port-related thus giving rise to
potentially more conflicts regarding the usage of ports.

At least four sets of conflicting interests can be identified:

· Between port stake holders mutually.
· Between the traditional usage of port areas and non-port-

related usage.
· Between the port’s freedom to act and considerations to-

wards the environment, i.e. natural surroundings.
· Between local, regional and national political levels with

regard to prioritizing the development of the infrastructure.

Ports constitute a formidable resource for key economic
functions in society. This resource can be utilised in many
ways, from waterfront accommodation and recreation and
other non-maritime port activities - to different forms of
specialised port activities. In the end, the utilisation of the
port is a question of economy and politics, but all possible
choices involve consequences for other port interests with
regard to the potential usage of the same resource. That is
why it is of crucial importance that the decision-making
authorities are completely aware of the sets of problems and
issues caused by »the infrastructural complexity of ports«.
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