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Introduktion
Hirtshals Havn er en virksomhed og et stykke infrastruktur med et stort potentiale og er derfor i en kraftig udvikling. Udviklingen sker kun i kraft af, at
de virksomheder, der har havnen som udgangspunkt samt havnens brugere i
øvrigt, udvikler sig og tilpasser sig fremtidens krav. Dette er baggrunden for
at havnen i 2006 præsenterede "Masterplan 2030", der er planen for udviklingen af arealerne på Hirtshals Havn. Den stadige udvikling er også årsagen
til at vi i 2008 kan offentliggøre en opdateret masterplan - den kalder vi "Masterplan 2030-2".
Formålet med at udarbejde en plan for erhvervsområdet Hirtshals Havn, er at
skabe en plan for udviklingen af de fælles fremtidige rammer. Dermed ligger
der en kendt ramme, som er en af forudsætningerne for at vi kan gøre ting
rigtigt, så hverken virksomhederne eller havnen skal gøre noget om, og dermed spilder investeringer.
På den måde skal "Masterplan 2030-2" være en af hjørnestenene i de planer,
der skal være med til at helheden Hirtshals bevarer sin konkurrencedygtighed.
Alle de, der har deltaget i arbejdet omkring "Masterplan 2030-2" er kommet
med kvalificerede bidrag til planen, og alle har forholdt sig konstruktivt til det
samlede hele. Derfor er "Masterplan 2030-2" udtryk for et fælles mål og den
fælles strategi, der vil være med til at gøre Hirtshals Havn til "Norddanmarks
førende Erhvervshavn".
Evalueringen af "Masterplan 2030" er forløbet over sidste del af 2007 og første del af 2008, hvor der er hentet bidrag fra havnens brugere samt fra havnens administration og bestyrelse. Det er bevidst, at havnen har valgt at lade
arbejdet strække sig over så lang en periode. Den lange proces har givet en
unik mulighed for at få drøftet og vurderet de muligheder og udfordringer
som den fremtidige udvikling indeholder.
Det har været vigtigt for Hirtshals Havn, at havnens brugere har været og
fortsat vil være inddraget i arbejdet omkring udviklingen af havnens planlægning. Brugernes synspunkter og idéer er af fundamental betydning, da
det er brugerne, der bruger havnen til deres aktiviteter, og dermed i den
værdiskabelse, der sker i Hirtshals.
"Masterplan 2030-2" er en dynamisk plan, som skal være en del af en fortsat
udvikling. Planen skal fastholde sit hovedsigte og sin hovedstruktur, men den
skal også løbende tilpasses de fremtidsperspektiver, der ligger for virksomhedernes og havnens udvikling.
At "Masterplan 2030-2" er en dynamisk plan, betyder, at den i sin strategi og
kerne er så robust, at den kan holde til justeringer og samtidig holder fokus
på det helhedsbillede den beskriver og den strategi som den er en del af.
"Masterplan 2030-2" og dermed Hirtshals Havns strategi skal kunne holde til
– og kunne modstå – pludselige idéer og modefænomener. Det er et bevis på
havnens troværdighed, at Hirtshals Havns strategiske valg og kernen i "Masterplan 2030-2" forfølges mod fremtidens udvikling og mål.

Knud Størup
Bestyrelsesformand
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Dialogpartnere
Masterplan 2030 er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem havnens brugere,
havnen og havnens rådgiver Rambøll.
Virksomheder og brugere er i deres daglige aktiviteter afhængige af, at havnen på den bedst opnåelige vis opfylder deres behov, og derfor har alle virksomheder og brugere været inddraget i tilblivelsen af masterplanen.
Inddragelsen har omfattet møder mellem Rambøll og en lang række organisationer og virksomheder. Der ud over er der gennem processen holdt møder
og der har været en løbende dialog mellem havnens administration og brugerne.
Der har i forbindelse med arbejdet med masterplanen været afholdt fire
rundbordskonferencer med deltagelse af repræsentanter for organisationer
og virksomheder:

Første rundbordskonference: 13. december 2004

Anden rundbordskonference: 21. november 2005

Tredje rundbordskonference: 31. august 2006
I forbindelse med evalueringen af masterplanen er denne blevet drøftet på
havnens fjerde rundbordskonference den 13. september 2007.
I arbejdet med den oprindelige masterplanen har følgende deltaget:

Per Christensen
Hirtshals Service Group

Gustav Øglend
Pelagisk Fiskeriforening

Henning Jensen
Pelagisk Fiskeriforening

Erik Jespersen
Hirtshals Fiskeriforening

Eydun Duurhus
Hirtshals Fiskeeksportørforening

Alex Jensen
Hirtshals Fiskeeksportørforening

Georg Jensen
Cosmos Trawl

Lars Jensen
Cosmos Trawl

Uffe Nyborg Johansen
Wärtsilä

Kim Bennedsen
Nyfrost

Leif Nielsen
Claus Sørensen Gruppen

Preben Vestergaard
Nordjyske Jernbaner

Jakob Jensen
Color Line

John Juul Nielsen
Color Line

Lars Pedersen
Color Line

Haldor Frederiksen
Color Line

Jens Hartveit
KystLink

Morten Neve Jensen
Faroe Ship

Jens Pedersen
Faroe Ship

Iver Espersen
Skagerak Fiskeeksport

Niels Espersen
Skagerak Fiskeeksport

Jørgen Marvig
Skagerak Fiskeeksport

Jørn Munk Nielsen
Hirtshals Kommunes erhvervsråd

Ida Balling
Hirtshals Kommune

Helle Lassen
Hirtshals Kommune

Jens August Borg
Hirtshals Kommune

Mogens From
Hirtshals Kommune

Peter Ydesen
Hirtshals Havn

Jan Bruun Pedersen
Hirtshals Havn

Jens Kirketerp Jensen
Hirtshals Havn
Endvidere har Hirtshals Havns bestyrelse deltaget i arbejdet og i rundbordkonferencerne.
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Idé
Hvorfor har Hirtshals Havn besluttet og gennemført den proces, der har ført
til ”Masterplan 2030-2” ? – Begrundelsen skal findes i et behov hos såvel
havnens brugere som havnen selv for at have en planlægningsramme, som
skaber sikkerhed for aktiviteter og investeringer.
Dette betyder, at ”Masterplan 2030-2” er en "kan"-plan og ikke en "skal"plan. Planens formål er at vise, hvor aktiviteter kan placeres og hvor udviklingen af de forskellige aktiviteter på havnen kan lokaliseres i den fremtidige
strukturering. Ved at skelne mellem "kan" og "skal", gør at ”Masterplan
2030-2” udpeger områder, hvor aktiviteter kan udvikles. Modsat ligger der
også i planens grundlag, at Hirtshals Havn ikke investerer i udvikling, hvis
ikke de modsvarende aktiviteter er i udvikling.
Målet med ”Masterplan 2030-2” er at sikre en koordinering af udviklingen af
den mangfoldighed af aktiviteter, der udfolder sig indenfor havnens rammer.
Det er således målet at udnytte arealer og infrastruktur bedst muligt.
”Masterplan 2030-2” er resultatet af en fælles overordnet optimering af eksisterende og nye arealer samt eksisterende og ny infrastruktur.
Idéen med ”Masterplan 2030-2” er således at den enkelte virksomhed og
havnen med udgangspunkt i den fælles ramme fjerner risikoen for fejlinvesteringer.
Havnen er et erhvervsområde med mange aktører. Store som små virksomheder og aktører har mulighed for at se egne planer i relation til den samlede
planlægning.
Endeligt skal ”Masterplan 2030-2” være et væsentligt element i samspillet
med den kommunale planlægning. Dermed skal planen være med til at sikre
en koordinering af de rammebetingelser, der gives havnens område og de
havnenære områder.
”Masterplan 2030-2” rækker ud over 2030, da den sikrer en forberedelse for
den videre udvikling af erhvervsområdet. I ”Masterplan 2030-2” ligger en
planlægning for 25 år – samt en tydelig synliggørelse af den videre planlægning efter 2030.
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Havnens vision og strategi
Som grundlag for at se perspektiverne i ”Masterplan 2030”, og dermed for
realistisk at kunne forholde sig til planen, gengives her uddrag af Hirtshals
Havns strategi. Havnens strategi har naturligvis betydning for planlægningen
af havnens fysiske rammer, da de fysiske rammer skal understøtte de strategiske mål.
Hirtshals Havn har defineret sin overordnede vision: "Norddanmarks førende
Erhvervshavn".
Hirtshals Havn er begunstiget af en unik geografisk placering. Geografien er
forudsætningen for de stærke positioner som såvel fiskeri- som trafikhavn og
dermed for det dynamiske erhvervsområde. Potentialerne i sektorerne er
grundlaget for havnens målsætninger og strategi.
Hirtshals Havns visioner er at være "Nordatlantens HUB-center" og "Fiskeriets centrum", og vil dermed være en væsentlig aktør i den nordjyske erhvervsudvikling. I visionerne ligger dels, at Hirtshals Havn skal være en attraktiv infrastrukturenhed og dels, at Hirtshals skal være et erhvervscenter,
der giver betingelserne for udvikling af fiskerierhvervet.
Fiskeri
Hirtshals Havn skal være Nord- og Vestdanmarks største fiskerihavn målt på
værdien af den landede fisk. Havnen er i dag en af Danmarks absolut største
fiskehavne. Målsætningen betyder, at havnen skal skabe merværdi inden for
fokusområderne; det demersale og det pelagiske fiskeri. Strategien vil udnytte omstruktureringerne i sektoren til værdiskabelse.
Fundamentet for at fokusere på Hirtshals’ stærke position i fiskerisektoren er,
et veludviklet serviceerhverv og en bred flåde af fiskefartøjer. Hertil kommer
en stærk tradition i håndtering og salg af fisk af høj kvalitet. Endelig er der
havnefaciliteterne, som skal underbygge den fortsatte udvikling.
Hirtshals’ position som den absolut betydende fiskerihavn underbygges af
strategisk arbejde med koncepter, kompetencer og helheden i fiskeriet.
Hirtshals’ position skal styrkes ved, at der i fiskerisektoren foregår et fokuseret arbejde med service og kvalitet i alle led.
Transport
Hirtshals' unikke geografiske placering er et naturgivet omdrejningspunkt,
hvor korridorer mellem Skandinavien, Baltikum, Nordatlanten, Syd- og Vesteuropa samt Storbritannien naturligt knyttes sammen.
Geografien omkring Hirtshals, gør havnen ideel til short-sea-shipping og
transport af ro/ro-gods. Udvikling af containertrafikken og stykgodstrafikken
vil naturligt ligge i forlængelse af et hovedfokus på ro/ro-trafikken.
Hirtshals Havn vil udnytte geografien til at forstærke udviklingen af Hirtshals
som drejeskive og en del af de trafikkorridorer for den søværts- og landværtstrafik, der kan udnytte Hirtshals som omladepunkt. Havnen har allerede
et tæt rutenet på Norge, og med det som udgangspunkt, er der grundlag for
at fokusere på funktionen som ro/ro-drejeskive som et vækstområde.
Udviklingen skal understøttes af fortsat forbedring af de landværtsfaciliteter
og muligheder, med hensyn til arealer, vejtransport, banetransport, sikkerhed og sikring.
Havnen vil deltage aktivt i udviklingen af erhvervsklynger. Samtidig har havnen en forpligtelse til at have en sund økonomi, der kan tage udfordringer op
og modstå pres. Det gør havnen gennem "balanceret parathed", der betyder
at havnen er parat til at investere, men kun når det er afstemt med brugerne.
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Evaluering
"Masterplan 2030-2" er synliggørelsen af udviklingen af Hirtshals Havns fysiske rammer frem til 2030. "Masterplan 2030-2" er på en gang det uforanderlige fundament som havnen og brugerne kan forholde sig til, samtidig med at
"Masterplan 2030-2" er en dynamisk plan, der følger med tiden, og som til
enhver tid har hold i den udvikling som brugerne og havnen kan identificere
for fremtiden.
"Masterplan 2030-2" er i sin grundform udtryk for den robusthed i planlægningen som skal give brugere og havn tillid til at kunne planlægge fremtidens
aktiviteter og udvikling.
Samtidig skal dynamikken komme til udtryk i, at planen har hold i virkeligheden og skal derfor holdes op mod den, prøves, evalueres og prioriteres.
"Masterplan 2030-2" skal evalueres en gang årligt af både Hirtshals Havns
bestyrelse og administration, samt på den årligt tilbagevendende rundbordskonference. Rundbordkonferencen er sammensat af en lang række interessenter på og omkring Hirtshals Havn.
Den første evaluering af masterplanen gennemførtes sidst i 2007 og først i
2008, med afsæt i rundbordkonferencen den 13. september 2007. I rundbordskonferencen deltog følgende personer:

Bo Geertsen, Hjørring Erhvevscenter

Jørn Munk-Nielsen, Hjørring Erhvervscenter

Poul Ole Nielsen, Nordsøen Forskerpark Hjørring Kommune

Karsten B. Pedersen, Hirtshals Fiskeauktion

Preben Vestergaard, Nordjyske Jernbaner

Niels Chr. Jacobsen, Jyske Bank

Jens K. Nielsen, Jyske Bank

Jens Otto Størup, Nordsøen Oceanarium

Kjeld Ørum, Nordjyske Bank

Georg Jensen, Cosmos Trawl

Henning Thomsen, MarineShaft

Kim Bennedsen, Skagerak Fiskeeksport

Henning Jensen, Pelagisk Fiskeriforening

Gustav Øglend, Pelagisk Fiskeriforening

Lisa Jørgensen, Pelagisk Fiskeriforening

Morten Sørensen,Hirtshals Fiskeriforening

Trine Jensen, Danske Bank

Peter Jensen, Fiskernes Samlecentral

Jakob Jensen, Color Line

John Juul Nielsen, Color Line

Susanne Majid, Keka Fisk

Dan Andersen, Nyfrost

Karl Kristian Lunden, Hirtshals Handelsstandsforening

Eydun Durhuus, Hirtshals Fiskeeksportørforening

Jørgen Rotbøll, Duusgaards Malerfirma

Alex Jensen, Nordic Seafood

Finn Møller, Chr. Østergaards Fiskeeksport

Tonni Sørensen, Hirtshals TransportCenter

Knud Størup Bestyrelsen for Hirtshals Havn

Peter Ydesen, Hirtshals Havn

Jan Bruun Pedersen, Hirtshals Havn

Jens Kirketerp Jensen, Hirtshals Havn
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Perspektivplan
”Masterplan 2030-2” er en opdateret, samlet og overordnet planlægning for
udviklingen af havnens arealer. Med planen sættes der fysik og form på de
perspektiver, der kan identificeres for udviklingen, og dermed kravene til
arealer og infrastruktur.
Det er således væsentligt at betragte ”Masterplan 2030-2” som rammerne for
den udvikling som brugerne og havnen kan se i fremtiden. Dermed følger
også, at ”Masterplan 2030-2” har en overordnet karakter. Sigtet med planen
er at udpege områder for udviklingen af forskellige typer af aktiviteter – på
den måde kommer ”Masterplan 2030-2” til at bestå af en række relaterede
elementer.
De samlede investeringer, der er indeholdt i ”Masterplan 2030-2” er på i størrelsesorden 500-700 mio. kr. Investeringerne vil i stort omfang skulle afholdes af Hirtshals Havn, mens visse investeringer skal afholdes af aktører på
havnen og igen andre skal afholdes af eksterne samarbejdspartnere.
”Masterplan 2030-2” indeholder en lang række enkeltprojekter med hver sin
aktualitet og tidshorisont for gennemførelse. Nogle projekter er allerede lagt
ind i havnens planlægning for de kommende 2 – 3 år, mens de resterende
delprojekter er forberedt, og kan aktiveres, når udviklingen og aktørerne
viser, at behovet er til stede.
Det er vigtigt at understrege, at ”Masterplan 2030-2” kun indeholder rammeplanlægning. Det betyder, at der ved gennemførelse af det enkelte projekt
skal foretages detailplanlægning og projektering. Detailplanlægningen af et
projekt vil ske i et nært samarbejde med de berørte aktører med henblik på
at sikre funktionelt og økonomisk optimale løsninger.
Fokus i ”Masterplan 2030-2” ligger naturligt på udvikling samt planlægningog strukturering af både eksisterende og nye erhvervsaktiviteter. Samtidig er
det vigtigt at opmærksomheden omkring eksisterende områder og aktiviteter
fastholdes. Arealudlejning vil således forsat ske til:

Fiskeforædlingsvirksomheder

Fisketrading

Produktion i øvrigt

Servicevirksomheder

Infrastruktur
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VVM
Gennemførelse af nogle af de udviklingsprojekter, der indgår i ”Masterplan
2030-2” er betinget af, at der foreligger myndighedsgodkendelser forud for
igangsætning.
En væsentligt parameter i myndighedsgodkendelserne er en VVM-godkendelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) af projekter, der kan forventes at have
indflydelse på havnens omgivelser; hav, luft o fauna med videre. En VVMgodkendelse kræver gennemførelse af en forudgående VVM-procedure. Proceduren indeholder høringsfaser og miljøundersøgelser. VVM-proceduren er
ressourcekrævende, og tager omkring halvandet år.
VVM-proceduren sættes i gang for hvert af de projekter, hvor gennemførelsen forudsætter en VVM-godkendelse. Dette kræver dels en væsentlig planlægningshorisont og samtidig giver det mærkbar dynamik i planlægningsarbejdet, da fremtidsplanerne ikke ligger bundet i en tidligere VVMgodkendelse.
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Havnen i 2007/2008
Hirtshals Havn er en dynamisk og udviklingsorienteret forretning med fokus
på værdiskabelse i dialog med sine brugere.
Hirtshals Havn har som virksomhed fundet sit ståsted, og har defineret sin
rolle. Hirtshals Havn er en kommerciel virksomhed med en lokal forpligtelse
og forankring i lokalsamfundet. Samtidig skal Hirtshals Havn være en dynamo for udviklingen i området.
Den fortsatte udvikling af Hirtshals Havn er nu baseret på vækst og fremsyn i
et tæt samarbejde med brugerne.
For havnens fysiske struktur medfører den klare holdning til samarbejde om
udviklingen, at der nu skal foreligge en planlægning som den eksempelvis
kommer til udtryk i ”Masterplan 2030-2”. Der ligger heri en fokusering på at
havnen gennem planlægning kan rettes mod fremtiden ved at tilpasse de
eksisterende fysiske anlæg, planlægning af udviklingstiltag med basis i en
langsigtet udviklingshorisont.
Hirtshals Havn står på alle områder overfor stadig nye udfordringer. Udfordringerne er en direkte følge af samfundsudviklingen, der omfatter faktorer
som omstrukturering af fiskerisektoren, fortsat stigende behov for godstransport, øget liberalisering samt mere fritid og flere økonomiske ressourcer i
samfundet. Med en fastholdelse af fokuseringen på målsætningerne og en
virkeliggørelse af en altid levende strategi har Hirtshals imidlertid potentialet
til at styrke sin position og udnytte de muligheder der gives. Den fysiske
planlægning er en af hjørnestenene i de strategiske planer.
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Elementer
Planlægningen af et erhvervsområde som Hirtshals Havn på 750.000 m² må
struktureres og nedbrydes i elementer, der kan håndteres alene. Når de enkelte elementer er analyseret og løsningsmodeller er blevet sandsynliggjort,
kan de sættes i relation til andre elementer. På denne måde opnås en samlet
løsning på planlægningsudfordringen.
Der er i valget af elementer taget udgangspunkt i de udfordringer, der er
synlige for hvert af de erhvervssegmenter, der opererer på havnen. For hvert
af segmenterne har der været en dialog om realistiske udviklingspotentialer
og fremtidige behov og ønsker.
Igennem arbejdsprocessen med hvert af elementerne og i drøftelserne med
de enkelte virksomheder, har der været fokus på behov og muligheder. Modsvarende har der måttet tages udgangspunkt i de eksisterende fysiske forhold, og her ud fra er udviklingsmulighederne analyseret.
Ved indarbejdelsen af de enkelte elementer i den samlede ”Masterplan 20302” har det været nødvendigt at træffe nogle strategiske valg. Dette har været
nødvendigt, hvor eksempelvis pladsforhold eller vejforløb har medført begrænsninger for de mulige løsningsmodeller.
De tolv grundlæggende elementer som ”Masterplan 2030-2” er bygget op
omkring, bygger på de perspektiver for udviklingen, der er synlige og realistisk i starten af 2008. Elementerne sætter retningen for udnyttelsen af arealerne på havnen. Karakteristisk for de enkelte elementer, er også, at de ikke
forholder sig til tidsplaner, og at de kun i nogen grad er prioriterede. Heri
ligger naturligt visse modifikationer, idet gennemførelsen af nogle projekter
forudsætter gennemførelsen af andre, ligesom visse tiltag er af midlertidig
karakter, og gennemføres under iagttagelse af at bedre og permanente løsningsmodeller er skitseret.
Projekter, der er indeholdt i den grundlæggende ”Masterplan 2030” er allerede under gennemførelse på baggrund af detailplanlægning.
”Masterplan
Element 1
Element 2
Element 3
Element 4
Element 5
Element 6
Element 7
Element 8
Element 9
Element 10
Element 11
Element 12

2030-2” bygger på denne opdeling følgende tolv elementer:
Vanddybder
Godsjernbane
Servicecentre
Center for pelagisk fisk
Stykgods
Godsterminal
Konsumfiskeriet
Pelagisk fabrik - Central østhavn
Færgeterminal - Central østhavn
Ro/ro og lastvognslogistik
Civile lommer
Industriområde

I ”Masterplan 2030-2” er der som synliggørelse af havnens langsigtede udviklingsbehov og udviklingspotentiale indlagt et langsigtet element F. Element
F indeholder langsigtede løsningsmodeller omkring udviklingen inden for såvel fiskerisektoren som transportbranchen.
”Masterplan 2030-2” udbygningsdel:
Element F Udbygningsperspektiver
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Element 1 - Vanddybder
Udviklingen i fiskeriet, og i særdeleshed det pelagiske fiskeri
er behov for større vanddybder end de vanddybder på 7 –
tidligere har været standarden i havnen. Behovet for stor
tillige betydning for losningen af frysetrawlere, der kommer
omkring Grønland og Canada.

betyder, at der
7,5 meter, der
vanddybde har
fra farvandene

De seneste generationer af fartøjer i det pelagiske fiskeri og fiskeriet i Nordatlanten; det vil sige notbåde og frysetrawlere har dybgange på 8 – 8,5 meter. Dette betyder, at havnen skal udpege bassiner eller dele af bassiner,
hvor der fremtidigt skal kunne tilbydes lossemulighed for fartøjer med dybgangskrav på indtil 9,0 meter. Tilsvarende vil det være en styrkelse af den
samlede serviceindustri på havnen, såfremt havnen har en reparationskaj
med en vanddybde på 9,0 meter. På denne måde vil der også kunne initieres
en synergi mellem servicering og landing, som samlet vil kunne gøre Hirtshals Havn mere attraktiv over for flåden af notfartøjer; hjemmehørende i
Hirtshals, Danmark i øvrigt og i udlandet.
Hirtshals Havn foretog i 2003 og 2004 en uddybning af indsejlingssektoren
og forhavnen samt en ombygning af Notkajen. Havnen råder dermed over
faciliteter, der tilfredsstiller notfartøjernes krav til vanddybde, og disse faciliteter udgør grundkernen i det der skal blive Hirtshals Havns ”Center for Pelagisk Fisk”.
Det allerede uddybede område ved Notkajen og i Østbassin 1 opfylder hovedmålsætningerne i relation til det behov der hidrører fra det pelagiske fiskeri. Der skal således foretages yderligere uddybningsarbejder for at det
samlede behov for kajstrækninger med minimum 9 meters vanddybde er
opfyldt.
Østbassin 1:
Der uddybes med henblik på at øge fleksibiliteten i Center for Pelagisk Fisk.
Uddybningen omfatter den yderste del af Frysehuskajen.
Østbassin 2:
Der uddybes for at forbedre lossemulighederne for frysetrawlere ved Sildekajen og Tværkajen. Endvidere uddybes ved Dokkajen i forbindelse med en
ombygning af denne (se element 3) for at skabe bedre reparationsfaciliteter.

▪
Forud for igangsættelse af uddybningsarbejder skal der foretages numeriske
analyser af konsekvenserne ved etablering af større vanddybde henset til
vurdering af de fremtidige bølgeuroforhold.
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Østbassin 1 med angivelse af område for uddybning til 9,5 meter (rød skravering)

Østbassin 2 med angivelse af område for uddybning til 9,5 meter (rød skravering)
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Element 2 - Godsjernbane
Godstransport på jernbane via Hirtshals Havn har i en lang årrække været
debatteret i relation til driftsgrundlag og faciliteter. Stigende fokus på den
samfundsmæssige CO2-belastning af miljøet samt de voksende trængselsproblemer på det danske motorvejsnet har aktualiseret mulighederne for
udvikling af godsjernbanetrafikken.
Jernbanegodstransporten blev i 2005 indstillet og havnesporet blev fjernet
ultimo 2007. Genoptagelse kræver at tidssvarende fysiske faciliteter etableres.
Nogle af de centrale spørgsmål i vurderingen af jernbanegodstransportens
fremtid i Hirtshals er:

Godstransportbehovet forventes på EU-plan at blive fordoblet til år
2020 eller specifikt for de nord-syd-gående transporter skønnes en
stigning på 45 % over de kommende 10 år.

Kapaciteten på det europæiske vejnet er fuldt ud udnyttet, og transporterne med lastbil er i stigende grad problematisk.

Ro/ro-transporterne af gods med færger og rutebåde er karakteriseret ved en synlig stigning i andelen af løstrailere. Løstrailertrafikken
vil effektivt og konkurrencemæssigt kunne udbygges til transport af
trailere på jernbane ned i Europa.

Etablering af en rentabel godsjernbanetrafik kræver anvendelse af
600 meter lange bloktog med en minimal turn around tid uden rangering på havnen.
Genoptagelse og udvikling af godsjernbanetrafikken forudsætter, at der etableres nyt spor til losning og lastning af jernbanevognene.
Havnen skal fremtidigt kunne medvirke ved udvikling af jernbanegodstrafikken ved Færgeterminalen og på NordsøTerminalen.
Udviklingsplan ved Færgeterminalen:

Der etableres et togvejsspor parallelt med det nuværende hovedspor
på strækningen mellem Lilleheden station og Søndergade. Sporet bliver omkring 650 meter langt.

Langs togvejssporet etableres et 30 meter bred og 650 meter lang
godshåndteringsområde med udkørsel i krydset Ålborgvej-Willemoes
vej.

Området ved godsjernbaneterminalen ligger tillige logistikmæssigt
optimalt mellem havn, transportcenter og godsjernbaneterminal for
opstilling af ventende løstrailere.

Etableringen vil afvente det udviklingsbestemte behov, samt muligheden for en hel eller delvis statslig finansiering.
Udviklingsplan på NordsøTerminalen:

Der etableres godsjernbanespor til NordsøTerminalen gennem Lilleheden Klitplantage.

Godsjernbanesporet skal krydse under Ålborgvej i en niveaufri skæring.
Som et led i etableringen af et logistikcenter i Hirtshals, skabes der rum for
at der på et areal i tilknytningen til godsjernbaneterminalen og transportcentret etableres et lagerhotel.
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Godsjernbaneterminal ved Færgeterminalen med angivelse af togvejsspor (blå streg),
godshåndteringsområde (rød skravering) og areal for lagerhotel (blå skravering)
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Element 3 - Servicecentre
Servicesektoren på havnen er primært tilknyttet fiskeriet og dermed udgør
servicesektoren en af hjørnestene i fiskeriet. En betingelse for, at en levedygtig og konkurrencedygtig fiskeflåde kan have sit udgangspunkt i Hirtshals
Havn er, at det enkelte fiskefartøj kan blive serviceret inden for alle fagområder når det er i havnen.
På samme måde som auktion og samlecentraler er betingelsen for at fisken
kan landes og formidles videre, er servicevirksomhederne betingelsen for at
der kan blive foretaget reparationer og forbedringer på fartøjerne.
Det er nødvendigt for fiskeriet i Hirtshals, at der er en sund og levedygtig
servicesektor. Der skal således skabes rammer for servicevirksomhederne,
som kan underbygge virksomhedernes fortsatte konkurrencedygtighed. Havnen skal her tilvejebringe rammer, hvor servicevirksomhederne får et afsæt
for fortsat samarbejde og udvikling. Tillige skal der skabes rammer for service til fiskeflåden og fiskere i bred forstand; herunder eksempelvis velfærdsog bunkerfaciliteter, samt bødehus.
Antallet af servicevirksomheder har gennem mange år været faldende, og det
fremtidige antal er vanskeligt at skønne. Det er afgørende for Hirtshals Havn
som fiskerihavn, at der på havnen er kvalificerede og stærke virksomheder til
at servicere fiskeflåden. Samtidig er det sandsynligt, at der ikke i den fremtidige flåde er tilstrækkeligt kundegrundlag til at tilvejebringe den nødvendige
minimumsomsætning. Derfor skal servicevirksomhederne søge omsætning
uden for den hjemmehørende flåde med henblik på at sikre levedygtigheden.
Dette betyder, at virksomhederne skal skaffe sig arbejder uden for fiskerisektoren, eller skal tiltrække udenlandske fartøjer.
For at underbygge konkurrencedygtigheden hos de kommercielle servicevirksomheder skal havnen i det omfang det er muligt samle serviceaktiviteterne.
Det kan dels skabe en synergieffekt virksomhederne imellem, og dels kan
virksomhedernes udgifter til transport mellem virksomhed og kaj minimeres.
Med "Masterplan 2030-2" fastholdes en fremadrettet udvikling for to servicecentre på havnen. Begge områder centreres omkring de allerede eksisterende investeringsmæssigt dyre anlæg:

"Servicecenter-vest" indrammer Vesthavnsbassinet med undtagelse
af Sydvestkajen og koncentreres om beddingsanlæggene, hvilket vil
sige arealerne mellem Vestbassinet og Mellembassin 3. Området tilknyttes på sigt en trawlstrækplads og en bødehal ved Tværmolen.

"Servicecenter-øst" koncentreres om Dokkajen og den overdækkede
flydedok. "Masterplan 2030-2" omfatter en forlængelse af Dokkajen
og yderligere uddybning til 9 meters vanddybde på en del af kajen.
Der åbnes mulighed for udvidelse af dokkapaciteten, samt at etablere
servicevirksomheder på opfyldte arealer på østsiden af den nuværende Østmole.
I relation til servicecentrene styrkes de øvrige servicefaciliteter på havnen,
ligesom andre aktiviteter af praktiske årsager flyttes:

Der etableres på kort sigt en trawlstrækplads fra ro/ro-rampen inderst på Sildekajen og vinkelret ind fra kajen i rampens bredde. Etableringen sker under iagttagelse af de aktiviteter der i øvrigt foregår i
området.

Havnen vil sikre at der vil være mulighed for udlevering af is til lastbiler og om muligt også fiskefartøjer ved Østbassin 1.

Bådehuset til den lille redningsbåd, LRB12, placeres for en perioden i
bassinet ved redningsbåden ”Margrethe Gaardboe”. På sigt etableres
bådehus på pierenden ved indsejlingen til Vesthavnsbassinet.

Der placeres bødehus på pieren ved redningsbådene.
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Vesthavnen med angivelse af ”Servicecenter-Vest” inklusiv velfærdsfaciliteter (rød
skravering), fremtidig placering af bådehus for lille redningsbåd (orange skravering),
bødehus (gul skravering) og oliestationer (røde punkter)

Den østligste del af havnen med angivelse af ”Servicecenter-øst” (rød skravering),
arealreservation for dokke (orange skravering) og midlertidig trawlstrækplads (gul
skravering)
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Element 4 – Center for Pelagisk Fisk
Hirtshals Havn vil med "Center for Pelagisk Fisk" fastholde og udbygge havnens position på det pelagiske område.
Indførelsen af individuelle kvoter (IK) og individuelt omsættelige kvoter (IOK)
har over de seneste år medført en omstrukturering af den pelagiske flåde.
Omstruktureringen har betydet færre og større enheder, og dermed følger
strukturen i den danske pelagiske flåde nu den struktur, der kendetegner de
norske, skotske og shetlandske flåder. De krav der, som følge af omstruktureringen naturligt følger til havnen og den pelagiske industri er større vanddybde og effektive lossefaciliteter.
I "Center for Pelagisk Fisk" har forædlingsindustrien og flåden kvalificerede
og fremtidssikrede havnefaciliteter. Med indgangen til 2008 har havnen skabt
kernen i centeret;

Vanddybde på 9,1 meter ved Industrikajen

Vanddybde på 9,5 meter ved Notkajen

Vanddybde på 9,5 meter i forhavnsbassinet

Vanddybde på 9,1 meter i Østbassin 1

Matjeshallen

Fast placering af lossetårne
"Center for Pelagisk Fisk" skal dog fortsat udvikles, og i de fremadrettede
perspektiver ligger:

Flytning af lossetårn til inderste del af Industrikajen ved samtidig
flytning af industrilossepumpe til yderste del af Sildekajen.

Mere fleksible muligheder for at benytte Notkajen til såvel losning
som indkørsel af not til reparation via sliske.

Forøgelse af produktionskapaciteten.
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Notkajen og Østbassin 1 med angivelse af ”Center for Pelagisk Fisk” (rød skravering),
lossetårn for pelagisk fisk (blå markering) og lossekran for industrifisk (gul markering)
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Element 5 - Stykgods
Der er en lang tradition for stykgodstransport over Hirtshals Havn. Trafikken
har primært været relateret til nordatlantiske destinationer, især Færøerne,
samt Nordnorge.
Stykgodsaktiviteterne er lokaliseret i området mellem Sildekajen og Herluf
Trollesvej omkring havnens kølepakhus. Området er mod den yderste ende af
Sildekajen afgrænset mod Matjeshallen og "Center for pelagisk fisk".
Med indgangen til 2008 udgøres stykgodstrafikken af sejladsen med sideportskibe på Nordnorge. Stykgodsaktiviteterne er over de seneste år reduceret,
idet der dog fortsat vil være fokus på at udvikle det potentiale, der er i trafikken på Nordnorge.
Havnen skal råde over rammer, der er i stand til at imødekomme det forventede fremtidige behov for håndtering af stykgods. De rammer som stykgodsaktiviteterne hidtil har udfyldt vil blive fastholdt som de fremtidige rammer,
idet rammerne ikke er fuldt udnyttede, og der ved det nuværende aktivitetsniveau er en betydelig restkapacitet.
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Østbassin 2 og Sildekajen med angivelse af område for håndtering af stykgods (rød
skravering)
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Element 6 - Godsterminal
Hirtshals Havns vækstfokus ligger på godstransporten med udvikling af Hirtshals Havn som drejeskive i short sea shipping ro/ro-trafikken. Hirtshals Havn
har planlagt, at udviklingen af ro/ro-trafikken skal ligge i Færgeterminalen og
på NordsøTerminalen.
Færgeterminalen er blevet omstruktureret og udbygges i perioden 20072009, hvorved kapaciteten forøges væsentligt, ligesom de logistikmæssige
rammer på og omkring terminalen optimeres betydeligt.
NordsøTerminalens udvikling som ét af de to områder på havnen, der samlet
skal gøre Hirtshals Havn til en drejeskive for ro/ro-trafik betyder, at terminalen skal tilbyde de rammer og faciliteter, der sikrer at transportørernes aktiviteter kan afvikles på effektiv og konkurrencedygtig vis. Yderligere er der på
NordsøTerminalen mulighed for at transportørerne kan have supplerende
aktiviteter, herunder passagertrafik, med henblik på at tilsikre bedre forrentning af havnens og aktørernes investeringer og afkast af primæraktiviteten.
Aktiviteterne på NordsøTerminalen struktureres på en sådan måde, at sikkerheds- og sikringsmæssige forhold samt effektivitet er prioriterede med fokus
på godsaktivitet og med respekt for passageraktiviteter og -faciliteter.
En udvikling af NordsøTerminalen er afhængig af, at der skabes et bagland
og en infrastruktur, der har en kapacitet, som er i balance med kapaciteterne
på Trailerkajen og Containerkajen. På det korte sigt planlægges følgende
tiltag:

Etablering af bevægelige broklapper.

Udvidelse af Suensonsvej og forlængelse til Willemoesvej.

Spulefeltets nordligste celle tildækkes og der etableres betonstensbelægning.
På lang sigt skabes rammerne for udvikling af terminalen gennem:

Flytning af Østmolen til ydersiden af spulefeltet, samt flytning af Suensonsvej.

Landudvidelse med en opfyldning 300-500 meter nord for den nuværende Nordmole.
Den fuldt udbyggede terminal skal omfatte:

Godsjernbaneforbindelse samt laste- og lossefaciliteter. Jernbanesporet skal forbindes til hovedsporet mod Hjørring som beskrevet i tema
2.

Der skal etableres opmarcharealer til ro/ro-gods i form af trailere,
flats og lastbiler. Herunder skal der være faciliteter til køletrailere.

Der skal kunne etableres en fragtstation (CFS) for omladning af stykgods mellem trailere under kontrollerede temperaturforhold.
ISPS-sikringen af terminalen skal til stadighed ligge på et niveau, der modsvarer brugernes behov og krav.
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Havnens østlige område med angivelse af Suensonsvejs forlængelse (rød skravering),
Nordlig celle i spulefelt (blå skravering), Forlægning af Østmole med ny vejforbindelse
(grøn skravering) og indikation af landindvinding mod nord (orange skravering)
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Element 7 - Konsumfiskeriet
Konsumfiskeriet har siden havnen officielt blev taget i brug i 1929 været et
omdrejningspunkt for Hirtshals. Fiskeriet skal fortsat have en central placering for aktiviteterne på og omkring havnen. Derfor skal forholdene omkring
konsumfiskeriet forsat udvikles og forbedres, så Hirtshals' position som en af
Danmarks mest betydende og største fiskerihavne kan fastholdes og styrkes.
Hirtshals' kendetegn er et bredt spekter af fiskearter med et højt kvalitetsniveau – og det er et kendetegn, der skal fokuseres på og fastholdes i den videre udvikling af konsumfiskeriet.
Konsumfiskeriet vil fortsat være placeret i den del af havnen, der ligger vest
for Pier 1, hvilket vil sige Vesthavnen, Mellembassin 2 og Mellembassin 3.
Bassinerne vil løbende blive tilpasset de til enhver tid værende behov henset
til den aktuelle størrelsesfordeling af fartøjerne i flåden.
Konsumfiskeriet er centreret om FiskeTerminal Hirtshals, der inden for en
rimelig tidshorisont vil indeholde alle aktiviteter relateret til formidling og
omsætning af frisk fisk. Landing af fisk begrænses til udelukkende at kunne
ske ved FiskeTerminal Hirtshals og ved havnekontoret.
Det er væsentligt, at havnens faciliteter for konsumfiskeriet til stadighed er
tidssvarende og bibringer flåden og den enkelte fisker tidssvarende og stabile
forhold. Forholdene skal tilvejebringes gennem tæt kontakt mellem havnen,
fiskeriorganisationerne og den enkelte fisker. Dette betyder, at den enkelte
fisker gennem såvel kontakten til havnevagten som ved de fysiske forhold,
skal føle tryghed og imødekommenhed i kombination med gode og sikre liggepladsforhold – fiskeren skal føle sig velkommen.
En forbedring af forholdene for flåden af erhvervsjoller opnås ved at etablere
en flydebro til havnens egne fartøjer i bunden af Mellembassin 2, ved oliebådene. Flytning af havnens fartøjer og etablering af flydebroer i jollehavnen
kan give en udvidelse af kapaciteten i jollehavnen, såfremt der viser sig behov for det.
Yderligere er der gennem en udskilning af de ikke erhvervsmæssigt anvendte
joller, sket en forbedring af forholdene for erhvervsjollerne.
Forbedring af forholdene til reparation af fiskeredskaber kan ske ved etablering af en bødehal på pieren ved indsejlingen til Vesthavnen; se i øvrigt
Element 3. Endvidere forbedres faciliteterne ved optimering af Tværmolen i
forhold til anvendelse som Trawlstrækplads.
Hirtshals Havn vil løbende tilpasse liggepladsplanen, så fordelingen af liggepladser svarer til fordelingen af flåden på størrelser mv.
Der skal ske en forbedring af forholdene for fremmede og hjemmehørende
fiskere ved etablering af tidssvarende velfærdsfaciliteter, der efter behov
dækker de krav som det moderne fiskeri sætter.
Der er i Vesthavnen etableret en flydebro til lystsejlere, hvilket betyder, at
lystsejlere kan holdes adskilt fra fiskefartøjerne; se i øvrigt Element 11.
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Vesthavnen med markering af konsumfiskeriområdet (rød skravering).

27:40

NORDDANMARKS FØRENDE
ERHVERVSHAVN

Element 8 – Pelagisk forædling
På den Centrale Østhavn er der gennemført væsentlige areal- og infrastrukturmæssige ændringer. Disse forandringer bringer områdets struktur i overensstemmelse med de fremtidige behov.
Omstruktureringen af den Centrale Østhavn gennemføres i 2007 – 2009 og
består af et samlet projekt, der indeholder to delelementer. Det ene af elementerne er etablering af ét samlet areal til udvikling af moderne pelagiske
forædlingsfaciliteter. Det andet element er beskrevet i Element 9 og vedrører
færgeterminalen.
Etablering af en moderne, effektiv og konkurrencedygtig pelagisk fabrik kræver, at produktionslogistikken kan optimeres. Dette kræver ét samlet areal,
med direkte kajadgang. Det samlede areal etableres ved at lukke Sindalvej
på strækningen nord for Østhavnsvej.
I området vil der ske en absolut prioritering af pelagiske produktionsfaciliteter med henblik på at sikre landing og forædling af sild og makrel.
Den interne havnetrafik, der hidtil har benyttet Sindalvej flyttes til Østhavnsvej, der forlænges til Havnegade. På den måde er der fortsat en kvalificeret
vej til den interne havnetrafik mellem Vesthavnen og Østhavnen.
Projektet omkring udvikling af den pelagiske forædlingsindustri har sammenhæng med både Element 1 og Element 5 om etablering af større vanddybder
og udvikling af "Center for Pelagisk Fisk". Begge elementer indeholder etablering af større vanddybde ved en del af Industrikajen.
I forbindelse med omstruktureringen af den Centrale Østhavn overføres areal
fra gamle produktionsanlæg til færgeterminalformål. Det drejer sig om arealer mellem lukkede dele af Sindalvej og Læssevej.
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Den Centrale Østhavn med markering af området for pelagisk forædling (rød skravering)
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Element 9 – Færgeterminal
Der gennemføres i perioden 2007 – 2009 gennemgribende arealmæssige og
infrastrukturelle ændringer på den Centrale Østhavn. Forandringerne bringer
områdets struktur i overensstemmelse med de fremtidige behov.
Omstruktureringen af den Centrale Østhavn består af et samlet projekt, der
omfatter to delelementer. Det ene element vedrører den pelagiske forædling
og er beskrevet i Element 8, mens det andet element er etablering af en effektiv og moderne færgeterminal for Color Line. Der skabes en effektiv færgeterminal med en kapacitet og logisk, der matcher Color Lines tonnage på
de norske destinationer.
Godstransporten og persontrafikken over havnen har siden etableringen af
den første forbindelse til Norge været stigende, og trafikken har hvert år
siden 2001 sat nye rekorder, idet der er sket en fordobling af godstransporten fra 2001 til 2006. Transportkapaciteten på færgesiden er løbende blevet
forøget og jyllandskorridorens attraktivitet over Hirtshals betyder at der der
er en god kapacitetsudnyttelse. Yderligere viser de officielle prognoser for
godstransporten, at der skal ventes en stigning i den transporterede mængde
gods på 75 % frem til 2025.
Color Line forøger kapaciteten med 190 % i 2008 med indsættelse af to superspeed-færger. Den nye tonnage kræver, at havnen tilvejebringer en forbedret logistik, der kan modsvare skibenes effektivitet.
Omstruktureringen af den Centrale Østhavn betyder, at de gamle rangerområder er fjernet. Havnens planer for godsjernbanetrafikken er beskrevet i
Element 2.
I forbindelse med at der skabes en effektiv færgeterminal skal såvel sikring
og sikkerhed tilsvarende prioriteres.
Omstruktureringen af den Centrale Østhavn omfatter en fuldkommen og
gennemgribende nytænkning af vejforbindelserne i hele området. En central
målsætning ved gennemførelse af omstruktureringsprojektet er at tre forhold
opfyldes:

Forbedringer af trafikforholdene på vejnettet omkring havnen, hvilket
betyder at den rent byrelaterede trafik adskilles fra den interne havnetrafik og færgetrafikken. Dette betyder også en forbedring af forholdene ved indkørslen til byen.

Forbedring af forholdene for den interne havnetrafik, således at denne ofte langsomt kørende trafik holdes adskilt fra bytrafikken og færgetrafikken.

Trafikken til og fra færgerne adskilles fra havne- og bytrafikkerne for
at sikre en effektiv indcheckning og tømning af færgerne.
Terminalområdet rummer mulighed for etablering af et tredje færgeleje.
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Den Centrale Østhavn med markering af Færgeterminal (rød skravering)
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Element 10 – Transportcenter
Der er et væsentligt fokus på udvikling af ro/ro-trafikken over havnen, og
dette udviklingsperspektiv fordrer strømlinede logistiske rammer for lastbilshåndteringen. Effektive rammer til håndtering af ro/ro-trafik skal sikre Hirtshals attraktivitet som godsdrejeskive, og en ledende position i jyllandskorridoren.
Virkeliggørelsen af det vigtige landværts element i udviklingen af jyllandskorridoren er etableringen af ”Hirtshals Transport Center” - HTC. HTC etableres
på et 80.000 m² stort areal ved motortrafikvejen mellem Hirtshals Havn og
motorvej E39.
Det samlede koncept skal bygge på service, One-stop-shopping, effektivitet
og kvalitet.
Første etape af ”Hirtshals Transport Center” omfatter toldkontor, chaufførlounge, speditionskontorer og truckdieselanlæg. Det fuldt udviklede center vil
indeholde samtlige aktiviteter, der er forbundet med godstransport og persontrafik:

Traileryard

Omkoblingsplads for modulvogntog

Scannerplads

Tankanlæg

Konferencelokaler

Fragtcentral

Kiosk

Butik

Cafeteria

Badefaciliteter

Vaskehal

Udslagssted for busser og autocampere
Gennemførelse af projektet skal medvirke til at forbedre logistikken på færgeterminalen, NordsøTerminalen og forædlingsvirksomhederne på havnen, og
dermed være et væsentligt element i at øge effektiviteten i den landværts
trafik til og fra Hirtshals Havn.
Hirtshals Havn etablerer den offentlige infrastruktur på HTC i samarbejde
med lokale, private investorer, der etablerer de kommercielle faciliteter.
Etableringen af HTC sker i tæt samarbejde med Hjørring Kommune og Vejdirektoratet.
Første etape af HTC vil stå færdig til ibrugtagning ultimo 2008.
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Området ved motortrafikvej E39 mellem Hirtshals Havn og motorvej E39, hvor Hirtshals Transport Center – HTC – etableres (rød skravering)
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Element 11 – Civile lommer
Hirtshals Havn har defineret sig som en kommerciel virksomhed med en lokalforpligtelse. Derfor har havnen udpeget ”Civile lommer”, hvor havnen åbner sig mod byen. De civile lommer synliggør havnens valg for så vidt angår
adgangen for ikke-erhvervsmæssige aktiviteter på havnens vand- og landarealer.
Der er udpeget fire civile lommer inden for havnens område, og inden for
disse områder kan ikke-erhvervsmæssige aktiviteter gennemføres efter aftale
med havnen. De fire områder er:

Bådehavn ved indsejlingen i henhold til aftale med ”Hirtshals Bådeklub”.

Flydebro i Vesthavnen i henhold til aftale med ”Foreningen Hirtshals
Marina”.

Jollehavn i henhold til aftale med ”Foreningen Hirtshals Jollehavn”.

Kajstrækning for turbåde efter sæsonaftaler.
Inden for de civile lommer kan foregå ikke-erhvervsmæssige aktiviteter, idet
dog havnens tilgangsvinkel fortsat er kommerciel, henset til at aktiviteterne i
videst muligt omfang skal være eller bliver indtægtsgivende for havnen.
Havnegade betragtes delvist som en civil lomme, idet der planlægges en
renovering af gaden, så den opfylder sin primære funktion som intern arbejdsvej på havnen, samtidig med, at den indrettes, så den tillige tilgodeser
turist- og oplevelseshensyn. I forbindelse med renovering af Havnegade i
forhold til den dobbelte funktion, må der ikke ske indskrænkning af havnens
parkeringskapacitet ved Jollehavnen henholdsvis omkring bygningen på
adressen Sydkajen 2.
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Vesthavnen med markering af civile lommer (rød skravering), samt den delvise civile
lommer – Havnegade (gul skravering)
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Element 12 – Industriområde
Østhavnen er Hirtshals Havns industriområde, og i denne del af havnen synliggøres de arealer, der er udlagt til såvel forædlingsvirksomhed som anden
industri.
På tilsvarende vis skal infrastrukturen til og i området sikres den nødvendige
kapacitet og effektivitet, herunder konkretiseres og synliggøres vejen mellem
Dalsagervej og Suensonsvej.
På Østhavnen udpeges områder til etablering af bulklagre, udvidelse af trailerplads og område, hvor der kan etableres ”rugekasser” for fiskeforædlingsvirksomheder.
Under iagttagelse af de udviklingsperspektiver, der ligger for udviklingen af
aktiviteter i Østhavnen, skal området og de tilstødende land- og skovområder
friholdes for opstilling af vindmøller.
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Indfaldsvej til Østhavnen (rød streg)

Østhavnen med markering af industriområde (rødskravering), bulklager (blå skravering) og rugekasse (gul skravering)

37:40

NORDDANMARKS FØRENDE
ERHVERVSHAVN

Element F – Udbygningsperspektiver
Udvikling af Hirtshals Havn og havnens betydning rækker ud over elemeterne
1 – 12, og derfor skal masterplanen omfatte de perspektiver, der ligger for
udviklingen af Hirtshals Havns fysiske rammer på lang og meget lang sigt.
Investeringer i de fysiske tiltag, der indgår i dette ”Element F” er af et omfang, der umiddelbart ligger uden for Hirtshals Havn nuværende råderum, og
i et vist omfang også udenfor det behov der på indeværende tidspunkt kan
identificeres.
Masterplanes ”Element F” er imidlertid også væsentlig i relation til at synliggøre, at udviklingen af havnen vil fortsætte, samt at der allerede på nuværende tidspunkt foreligger det nødvendige fremtidsperspektiv for Hirtshals
Havn.
”Element F” består af to adskilte planer, der er relateret til henholdsvis fiskeriet og transportsektoren.
Omkring transportsektoren indeholder element F:

Udbygning mod nord med nyt bassin og godspier.

En udbygning af indsejlingen, der modsvarer kapaciteten på godsområdet.
Omkring fiskerisektorerne indeholder element F:

Trawlstrækplads uden på Vesthavnen

Etablering af slæbested

Flytning af bådehavnen

Etablering af reparationskajer
Gennemførelsen af ”Element F” vil implicit medføre at havnen udbygges med
et reelt forhavnsbassin.

38:40

NORDDANMARKS FØRENDE
ERHVERVSHAVN

Havområde med markering af trawlstrækplads (rød markering), Reparationskajer (blå
markering), bådehavn (grøn markering og parkeringsområde mv. (orange markering)

Havområde med markering af udvidelse af NordsøTerminalen (rød skravering) og
dækmoler (rød streg)
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adresse
tlf.
fax

Norgeskajen 11
Postboks 3
9850 Hirtshals
+45 96 56 50 00
+45 98 94 42 93

Havnevagten – Døgnvagt

+45 98 94 14 22

cvr
internet
e-mail
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