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Havnerapporten -

Af Morten Hahn-Pedersen & Morten Karnøe Søndergaard

-
aktiviteterne er omverdenens interesse for havnearealerne 

og forskellige alternative udnyttelsesmuligheder af de at-

havnearealerne til andet end havneaktiviteter optaget sin-

en lang periode en ganske heftig debat. Kendetegnende for 
-

hængere som modstandere primært argumenterede ud fra 

-

.

Havnen i et åbent system
Som fænomen er havnen det knudepunkt, hvor sø- og land-

-
ke af forbundne, men uensartede systemer, der alle er ken-
detegnet ved  en betydelig kompleksitet og en næsten ube-

system er havnen til stadighed under påvirkning af ændrin-

mulighed for at afværge sådanne udefrakommende ændrin-
ger, men må nøjes med at forholde sig til ændringernes kon-

er situationen blevet yderligere kompliceret via en øget in-

-

markedsdannelser og overnationale politiske systemer som 

påvirkninger af spørgsmål vedrørende eksempelvis handel, 
samfærdsel, miljø og udnyttelse af havets, havbundens og 

i et system, hvis kompleksitet synes større end nogensinde 

 Omvendt er havnen i sig selv også en størrelse, som rum-
mer en kompleksitet, hvis omfang er ligefrem proportional 

og værftsvirksomhed stiller en række infrastrukturelle for-
dringer til havnen, som kun for en lille dels vedkommende 

også rumme en række virksomheder, hvis aktiviteter ikke 
er egentlig havnerelaterede, og hvis krav til infrastruktur 
derfor går i helt andre retninger end de maritime virksom-

-
orienterede aktiviteter også have fundet vej til havnen, hvis 



ledelse dermed vil blive mødt med et helt tredje sæt af infra-

 Endelig udgør  havnen et vigtigt element i erhvervsstruk-
tur og samfundsøkonomi i det lokalområde og den region, 

-
ning og beskæftigelse - ikke blot hos havneadministration 
og -virksomheder, men også blandt et netværk af under- 
leverandører i havnens bagland, der nyder godt af havneak-

 Uanset disse kendsgerninger fandtes der indtil for nylig 
ingen undersøgelser af havnes samfundsøkonomiske betyd-

-
dig mere komplekse system omkring havnene og havnenes 

-
levant at søge udviklet en metodik til at skabe overblik over, 
hvad der samfundsøkonomisk egentlig ville være i spil, hvis 

 På baggrund heraf - og inspireret af den heftige diskus-
sion omkring det såkaldte “Dokken”-projekt med etablering 
af hotel, shopping- og kulturcenter på Esbjerg Havns ældste 
afsnit - foreslog Fiskeri- og Søfartsmuseet derfor i slutnin-
gen af 2003, at man forsøgte gennemført en sådan undersø-

og i løbet af få måneder lykkedes det at rejse den fornødne 

fra amt, kommune, fonde og en lang række af havnens virk-
somheder2

 Forinden projektets igangsættelse i april 2004 var under-
søgelsens form og indhold blevet grundigt diskuteret med 

afsluttende rapport skulle have karakter af en samtidshi-
storisk dokumentation og status, som satte Esbjerg Havns 

hovedspørgsmål skulle være følgende: 
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sidste par årtier med hensyn til anløb, godsomsætning 
og økonomi?

beskæftigelse?

 og beskæftigelse sig på såvel sektorer som på geo-

-
dernes aktiviteter hos underleverandørerne i Esbjerg 
Kommune/Ribe Amt målt i antal ansatte og i om- 
sætning?

 lokalisering?

 til den fremtidige udvikling?

Esbjerg Havn?

 Med udgangspunkt i disse spørgsmål skulle rapporten 
-

et som den direkte og indirekte beskæftigelse og omsætning, 
som aktiviteterne genererede hos virksomhederne på Esbjerg 
Havn og disses underleverandører i Esbjerg Kommune og 

-
gighed af en kajnær lokalisering og forventninger til frem-
tiden åbnede imidlertid mulighed for andet og mere end en 

til at afdække nogle af de udfordringer, som Esbjerg Havn 

af en “åben system model” afslutningsvis bringe nogle bud 

Tidligere litteratur 
Flere af de spørgsmål, der blev rejst i havnerapporten, kun-
ne kun delvist besvares via eksisterende litteratur og stati-
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 Et hovedindtryk af Esbjerg Havns nyere udvikling kunne 
indhentes via en række oversigtsbetonede værker3, som nok 
gav et overblik over havnens udvikling gennem de seneste 
årtier, men ikke rummede den detaljerigdom, der var nød-

 Mere nyttige i denne sammenhæng var en række under-
søgelser og rapporter med snævert fokus på Esbjerg Havn, 

Den første af disse var udarbejdet af Statshavneadministrati
onen i Esbjerg i 1982 og omhandlede Esbjerg Havns place-
ring i en samlet landshavneplan4

5

der fra de senere år tre vægtige rapporter til belysning af 
henholdsvis beskæftigelsessituationen, offhoresektoren og 
havnens fremtidige udvikling6  

udgangspunktet havde haft forskellige mål og interesser, 
indeholdt de alle oplysninger af værdi for den aktuelle un-

-
materiale har således fundet støtte og er blevet suppleret via 

 Metodemæssigt dannede rapporten 
 

forlæg for havneundersøgelsen, som i princippet forsøgte at 
udvide “offshorerap porten”s fokus på en enkelt sektor til 
et overblik over den samlede erhvervsaktivitet på Esbjerg 

der dog også hentet inspiration i den internationale litteratur 

norske forskergruppe publiceret enkelte andre arbejder, som 
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gav inspiration til havneundersøgelsen8

-
ter, som indgik i baggrundarbejdet for havnerapporten, og 
det samme gjorde en række studier om regionale ringeffek-
ter af økonomiske aktiviteter, som var under udarbejdelse 
ved 

Metode og teorier 
Et væsentligt aspekt ved havneundersøgelsen var dels at få 
opbygget den størst mulige mængde af oplysninger om akti-
viteterne på Esbjerg Havn, dels at få sikret den bedst mulige 

 I udgangspunktet var det derfor nødvendigt først at få 
skabt et overblik over virksomheder med beliggenhed på 

KOB og 
Publi-com, dels ved søgning i diverse opslagsværker og te-

opsøgt for ved besøg på adressen at få godtgjort, hvorvidt 
-

nærmere gennemgang af disse navne reducerede yderligere 
antallet af virksomheder med relevans for undersøgelsen til 

med en telefonisk kontakt til samtlige virksomheder, som 

det at få data ind fra ialt 197 virksomheder (169 landbase-
-

hvilket er en betydeligt højere svarprocent end normalt for 
undersøgelser af denne karakter10

besvarende virksomheder, men målt i forhold til den havne-
relaterede omsætning er andelen i virkeligheden højere, idet 
det primært var havnens mindste virksomheder, som ikke 

 Det 
skal dog her bemærkes, at det - eftersom besvarelsesprocen-

absolutte tal, som var udtryk for de informationer, der var 

 I spørgeskemaerne blev virksomhederne spurgt om såvel 

ældre talopgivelser forekom relativt upræcise, og sådanne 
tal for en række virksomheders vedkommende ikke var op-
givet, blev det valgt at fokusere indsatsen omkring datama-
terialet på en status for 2002, mens mere udviklingsmæssige 

 Mange af Esbjerg Havns virksomheder er aktive inden 

spurgt om fordelingen af ansatte og omsætning i forhold til 

virksomhedernes fordeling på sektorer er der i undersøgel-
sen foretaget en rubricering af virksomhederne efter den 

ganske dækkende, idet en række virksomheder ikke har 

 Det indsamlede materiale er efterfølgende blevet data-

af aktiviteterne fordelt på havnens forskellige erhvervssek-
-

givelse af fordelingen af ansatte og omsætning på sektorer 
blevet benyttet som basis for beregningerne og ikke den 

-
kelte virksomheder bedt om komplette lister over underleve-

blev efterfølgende gennemgået i forhold til hver sektor for 
at undersøge, hvor megen omsætning virksomheden sendte 
videre uden for havneområdet og hvor megen omsætning, 
der i virkeligheden blot cirkulerede rundt mellem havnens 

-
teter og samtidig undgå dobbelttælling af omsætning inden 
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 Datamaterialet blev endvidere søgt anvendt til en kort-
lægning af beskæftigelses- og omsætningsfordelingen på 

-
virkedes dog af, at nogle havneafsnit besvarelsesmæssigt 
var bedre repræsenteret end andre, hvorfor beregningen af 

Esbjerg Havn måtte ses som en betydeligt grovere indika-
tion på de faktuelle forhold, end tilfældet var for sektorop-

 Som supplement til spørgeskemaundersøgelsen blev der 
desuden gennemført interviews med en række udvalgte 

 
de tilsendte spørgeskemaer, men fokuserede endvidere på 

 
personer var det afgørende at få et repræsentativt udsnit af 

-
for udvalgt ud fra et ønske om at få en jævn fordeling af re-
præsentanter fra såvel havnens fem sektorer (offshore, pas-

 
somhed) som fra henholdsvis store, mellemstore og min-

 
nå den bredest mulige indsigt i de tanker og krav, der gjorde 
sig gældende i forskellige sektorer og på forskellige niveau-

 Vedrørende det indsamlede materiale skal det afslut-
ningsvis bemærkes, at der er tale om fortrolige oplysnin-

besluttet at holde undersøgelsens arkiv lukket for offentlig 

 Ud over de rent metodiske overvejelser i undersøgelsen 
gjorde også en række overvejelser af teoretisk karakter  sig 

af havne og deres udvikling været i vækst gennem de sid-
ste årtier, hvilket formentligt skal ses i sammenhæng med 
den hastige udvikling, som havnene har gennemgået i netop 

til grund for undersøgelsen, indplacerer havnen i en åben 
-

i første halvdel af 1980’erne, opfattes havnen som dét led 

der forbinder landtransport og søtransport, men havnen ses 
samtidigt også som værende i et symbiotisk forhold med 

-
mere gennemgang af undersøgelsens teoretiske fundament 
fremgår af faktaboks 111

Afgrænsninger

uklarhed, at terminologien “havnevirksomheder” ikke al-
tid betegner de virksomheder, der rent fysisk er placeret på 

således to grupper af “havnevirksomheder”, der faldt uden 
-

heder, der var lokaliseret på Esbjerg bygrunde, men som 

-
somheder, der var placeret længere væk fra havnen - typisk 
i byens industrikvarter - men som trods denne beliggenhed 
formentlig ville blive svækket i deres forretningsdrift uden 
en havn og et maritimt kundepotentiale i deres umiddelbare 

Selvom sidstnævnte gruppe med rette kunne betragtes som 
“havnevirksomheder” blev det i undersøgelsen valgt kun 
at fokusere på de virksomheder, der lå placeret på de hav-
neejede arealer samt de virksomheder, der havde en place-

sammenhæng væsentligt at tilføje, at havnens forskellige 
afsnit af praktiske hensyn i undersøgelsen blev delt op ef-
ter  “1982-inddelingen”, som blev benyttet forbindelse med 

-

tidsmæssige udgangspunkt for undersøgelsen blev sat til 

-
kus var dog de seneste års udvikling med en status for 2002 
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 Også begrebsmæssigt var det nødvendigt med en nær-
 

byggede således på det, der i lov om Det Centrale Virk-
somhedsregister kaldes “produktionsenheder”, som tager 
udgangspunkt i virksomhedens fysiske placering og ikke 

Undersøgelsens konklusioner  
Det vil her føre for vidt med en detaljeret gennemgang af 

Den interesserede læser henvises her til selve rapporten 
, som nærværende 

artikels forfattere publicerede i august 200512

 Esbjerg Havn er én af Danmarks største og mest bred-

par årtier har havnens maritime sektorer udviklet sig vidt 
-
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Faktaboks 1:  Den åbne systemforståelse
Havnerapportens teoretiske udgangspunkt er den “åbne 
systemforståelse”, som blev lanceret af de britiske 

Hilling og Hoyle er behovet for en havn primært skabt som 

politiske, teknologiske, organisatoriske og i stigende grad 

 

En modelteoretisk opstilling af de forskellige indvirkende 

havnen, har som en logisk konsekvens, at hver havn får en 
unik status og herved kommer til at repræsentere unikke 

Kilde: Seaport systems and spatial change



-
forandringer, som har resulteret i en voldsom reduktion af 

-
gerne i begyndelsen af 1980’erne og har i en periode været 
næsten helt stoppet som følge af Triple Nine Fish Protein 

-

indgået nye aftaler, og det må derfor forventes, at der atter 

-

berørt DFDS’ Englandsfærger, hvor søgningen over de sid-

nogen grad kompenseret via stigende passagertal på Fanø-
færgerne, og set samlet har det årlige passagertal på Esbjerg 
Havn siden årtusindskiftet ligget nogenlunde stabilt på godt 

 Efter gode år i begyndelsen af 1980’erne med en årlig 

-

og en offshoresektor i vækst rettede sig og fra slutningen af 
1990’erne gik frem til et niveau, der siden har holdt sig mel-

de forskellige maritime sektorer har den samlede aktivitet 
på Esbjerg Havn imidlertid været stigende gennem de se-
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nere år, idet antallet af skibsanløb i perioden 1994-2004 er 

 Som virksomhed er Esbjerg Havns økonomi naturligvis 
afhængig af aktivitetsniveauet og omsætningen over kajer-

og diverse infrastrukturelle ydelser samt omkostninger ved 

Op gennem 1980’erne og i begyndelsen af 1990’erne betød 
store infrastrukturelle investeringer en anstrengt driftsøko-

staten og overgik til kommunal selvstyrehavn under Esbjerg 
-

ske situation, og Esbjerg Havn er i dag en tilsyneladende 
stabil forretning med en årlig nettoomsætning på omkring 

Disse forhold vil dog kunne påvirkes af såvel fremtidige 
infrastrukturelle investeringsbehov som ændringer i det ge-

 Økonomien i virksomheden Esbjerg Havn kan dog langt 
fra sættes som mål for havnens samfundsøkonomiske be-
tydning, hvis samlede effekt derimod må ses som summen 
af havnens mange virksomheder og de ringvirkninger, som 

denne sammenhæng må Esbjerg Havn ud fra museets un-
dersøgelse siges at være en overordentlig betydende gene-
rator for omsætning og beskæftigelse i Esbjerg Kommune 

 På selve havnen genererede alene de undersøgte virk-
somheder i regnskabsåret 2002 en omsætning på lidt over 

Havnevirksomhedernes aktiviteter medførte herudover be-
-

verandører med fysisk beliggenhed uden for havnen, men 

Amt af aktiviteterne på Esbjerg Havn kan på grundlag af 
tallene fra 2002 således som minimum ansættes til en om-

-

nævnte opgivelser alene omfatter havnens virksomheder og 
disses direkte underleverandører, mens yderligere induce-
ret omsætning og beskæftigelse inden for kommune og amt 
af aktiviteterne på Esbjerg Havn ikke blev søgt opgjort i 

-

13

 Havnevirksomhederne kan som nævnt opdeles i følgen-
de sektorer eller aktivitetsområder: offshore, passagertra-

 
sidstnævnte forstået som aktiviteter, der ikke er direkte af-
hængige af varer, passagerer eller arbejdskraft, som passerer 

-

få et dækkende billede af hver enkelt sektors betydning for 
havnen var nødvendigt at samle sektorerne som summen af 
samtlige enkeltvirksomheders omsætning og beskæftigelse 

 Set på denne baggrund fremstod ikke-havnerelateret 
virksomhed med en årsomsætning i absolutte tal uden mer-
omsætning

-

-

-
gelsen den samme opdeling, som blev anvendt i relation til 
Landshavneplanen af 1982, nemlig Fiskerihavnsområdet og 

Disse var følgende: havneafsnit 1 (området fra Vestkraftkaj 
og Europakaj mod sydøst), havneafsnit 2 (området omfat-
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tende Østerhavn, Dokhavn og Færgehavn) samt havneafsnit 
-

Havn fremkom følgende vægtning: havneafsnit 2 (ca 2,6 

-
-
-

diske årsager ikke var umiddelbart sammenlignelige med 
 

de enkelte havneafsnit udmærket kunne danne ramme om 
aktiviteter, som blev bogført i et andet havneafsnit og der-

Endelig var nogle havneafsnit besvarelsesmæssigt bedre 
repræsenteret end andre, hvilket også påvirkede billedet af 

som derfor fremstod som en betydeligt mindre præcis indi-
kation af de faktuelle forhold, end tilfældet var for sektor-

Havn opererede med planer om udvidelser inden for de næ-
ste 5-10 år, men sådanne ønsker var ikke ligeligt fordelt over 

relativt høj på Fiskerihavnen, hvor 36 virksomheder havde 
-
-

tallet af virksomheder syntes troen på fremtiden betydeligt 
større på de resterende havneafsnit, hvor der i alle tre tilfæl-

-

man disse oplysninger med virksomhedernes udsagn om 
behov for kajnær placering, fremgik det, at en del af de på-
tænkte udvidelser hos virksomhederne på Fiskerihavnen og 
i et vist omfang også havneafsnit 1 og 2 i princippet ville 

Omvendt var der specielt i havneafsnit 2, men i nogen grad 
også havneafsnit 1 og 3, en række virksomheder, hvis af-
hængighed af kajnær placering umuliggjorde udvidelser an-

 Set i forhold til havnens forskellige erhvervssektorer var 
offshoresektoren klart det område med det mest positive 

efterhånden 30 år gamle, hvilket i de kommende år forven-
tedes at ville afføde et øget behov for både service, vedlige-

af borerigge anså sektoren også som et område med vækst-
muligheder, og det samme vurderedes at være tilfældet med 
offshore vindmølleparker, hvor man har hentet nyttige erfa-

fra den danske Nordsø og til mere  målrettet satsning i for-

overvejelser om koncentration af forretningen således, at 
alle typer transport kan koordineres fra samme punkt, som 
ikke nødvendigvis - men dog mest sandsynligt - kunne være 

 Moderate forhåbninger til fremtiden var der også at spore 

vanskelige år mente at have fundet et koncept og niveau, 

 Fiskerisektoren var derimod præget af pessimisme, hvil-
ket set på baggrund af de sidste tre års udvikling syntes for-

mulige udviklingsveje var især værdioptimering af fang-
sterne via dioxinrensning i det anlæg, som Triple Nine Fish 

 Blandt de ikke-havnerelaterede virksomheder var synet 
på fremtiden ikke overraskende præget af stor forskellig-

inkluderede tankerne om fremtiden i høj grad udvidelser, 

-

sektorer ønske om bedret kommunikation med havnen, og 
at man i højere grad blev taget med på råd, når det gjaldt 
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sin fremtidige planlægning burde vægte havnevirksomhe-
dernes trivsel og udviklingsmuligheder frem for rekreative 

 Den fremtidige udvikling på Esbjerg Havn kan imidlertid 
ikke vurderes alene ud fra den øjeblikkelige status og virk-
somhedernes egne ønsker og forhåbninger for de nærmeste 

 Analyserer man situationen ud fra en åben systemmo-
del, kan man se, hvorledes Esbjerg Havn i forhold til såvel 
et internationalt som et natio nalt/regionalt og lokalt niveau 
vil kunne påvirkes af  udefra kommende faktorer, som både 
kan medføre udfordringer og muligheder, der i mange til-

-
deligt, hvis man opstiller scenarier over mulige styrker og 

-

er oplagte satsningsområder, der indgår i Esbjerg Havns 

omfatter aktiviteter tæt på - eller på - kompetenceklyngeni-

 Sikkert er det imidlertid, at Esbjerg Havn i de kommende 

lader sig ikke nødvendigvis alle løse inden for samme ram-
me, fordi en række af de udtrykte fremtidsplaner og -for-

-
sig udnyttelse af kajarealer, erhvervssektorernes forskellige 
behov for infrastruktur og spørgsmålet om, hvordan man - 
ikke mindst på havneafsnit med begrænset plads - vil kunne 
imødekomme den ikke ubetydelige ekspansion, som virk-
somhederne i undersøgelsen har udtrykt ønske om for de 

en række prioriteringer for at fastlægge kursen for Esbjerg 
Havns fremtidige udvikling, og det forekommer vigtigt, at 

-
ringen af kommunikation mellem havneledelse og virksom-
heder og mellem havnens aktører indbyrdes synes at være 
blandt de største umiddelbare udfordringer på Esbjerg Havn, 

hvor også behovet for at afbøde virkningerne af nedgangen 

 Den overordnede konklusion på Fiskeri- og Søfartsmuseets 
undersøgelse er, at selv om de egentlige havneaktiviteter ud 

-
lede effekt af havnevirksomheden være betydeligt større, 

-
de kan det under alle omstændigheder fastslås, at havneak-
tiviteterne for by og egn udgør en overordentlig væsentlig 

vist, at det trods havnens komplicerede struktur kan lade 

Noter
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Base, ESE-Holding A/S, Havnearbejdernes Losseklub, 

Amt, Ribe Amts Museumsråd, Samlos, SID Transport, og 

2. 
3. 
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Havn og Skibe. 
 (Esbjerg 2001) samt Morten Hahn-
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Summary

-
mies of scale in shipping, and steadily increasing pressure 

of activity in many Danish harbours appears to be less than 
-

est in the harbour areas has grown strongly in step with the 
apparent fall in harbour activities, and in many places the 

original maritime interests and various alternative ways of 

In Esbjerg too, the question of use of the harbour areas 
for other than maritime activities has  been a hot topic, not 
least with respect to the so-called “Dokken project” with its 
proposed new hotel and shopping and cultural centre in a 
central harbour area, which has been the subject of vigor-

“Dokken project” has been characterised by the fact that both 
supporters and opponents have been arguing primarily on the 

simple: there was no general overview of what the activities 

This inspired the Fisheries and Maritime Museum to 
propose a study of the knock-on effect of the activities at 

-

questionnaire survey with replies from almost two hundred 
-

August 2005 with the publication of the report 
 (The knock-on effect of ac-

as follows:
Esbjerg harbour is one of Denmark’s biggest and most 

-
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ery
as well as a substantial range of companies which are not 

-

-

Since the transition from state harbour to municipal 
self-governing harbour in 2000, Esbjerg harbour has been 
a stable business with a net annual turnover of around DKK 

-

the 
sum of the harbour’s many companies and the knock-on ef-
fects which these activities create in the surrounding com-

-
nies that the total effect of the activities at Esbjerg harbour 
on the City of Esbjerg and Ribe County can be assumed to 

isolation in relation to the harbour area, the non-harbour-
related activities are Esbjerg harbour’s biggest single sector 
in terms of turnover, followed by the offshore sector, the 

-
bour section 2 (the east harbour, the dock harbour and the 

section 1 (the area from Vestkraft wharf and Europa wharf 

Almost half of the companies at Esbjerg harbour are 

there are relatively more companies with plans for expan-
sion at the other three sections, where the companies rate a 
location close to the wharves more highly than is the case 

the offshore companies, but the attitude to the future is also 
-

the non-harbour-related companies’ vision of the future is 

pessimism, which is understandable given developments 

ery’s situation is an immediate challenge to Esbjerg har-
bour which, given the companies’ opinions, is also a chal-
lenge with respect to communication between the harbour 

question of creating room for company expansions in sec-

 The study’s concluding section illustrates, on the basis of 
an open system model with examples at international, na-
tional/regional and local levels, how Esbjerg harbour may be 
affected by external factors which can lead to both challenges 
and opportunities which in many cases can appear quite sud-

-
tial strengths and weaknesses in relation to food production 

parts are obvious areas of focus and are thus also included in 

activities close to or at the competence cluster level and they 

 The general conclusion of the Fisheries and Maritime 
Museum’s study is that although the actual harbour activi-

-

clear that the harbour activities are an important socio-eco-

also shown that despite the harbour’s complicated structure, 
it is possible to establish a general overview of the activi-


