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2020 blev året, hvor vi på tværs af for-
retningen har set en meget positiv effekt 
af vores store investeringer i udviklingen 
af ét af de førende logistikknudepunkter 
bundet sammen af Fredericia Havn og 
Taulov Dry Port.

Vores strategiske partnerskab med A. P. 
Møller Mærsk kom godt fra start i 2020, 
og vi har i løbet af året set en god effekt 
af vores 360-graders løsninger inden for 
moderne lagerejendomme, logistik og 
havneinfrastruktur. I 2020 har vi indgået 
lejeaftaler med flere store retail-virk-
somheder, som nu placerer deres lager og 
logistik i Taulov Dry Port til gavn for opti-
mering af deres samlede transport.

At vi leverer et tilfredsstillende resultat 
skyldes, at vi nu begynder at se effekten af 
vores transformation fra traditionel hav-
nedrift til et moderne havneselskab med 
nye forretningsområder, som fremadret-
tet skal sikre vores position og vækst. Ef-
fekten af stigende udlejningsaktiviteter i 
både Port House og Taulov Dry Port har til-
trukket nye kunder, hvilket påvirker vores 
resultat positivt.

Årets resultat udviser et overskud på 
DKK 66,6 mio. efter skat mod et 2019 re-
sultat på DKK 74,7 mio. 2019 resultatet 
indeholder overskud fra salg af Middel-
fart Trafikhavn og er desuden korrigeret 
grundet ændring af regnskabspraksis. 

Den samlede omsætning i 2020 var DKK 
131,3 mio. mod DKK 109,6 mio. i 2019.

Rekordstor aktivitet  
på containerforretningen
I kølvandet på Covid-19 nedlukningen har 
vi oplevet en opbremsning i markedet, 
som har ført til udsving og periodefor-
skydninger i kerneforretningen. Men med 

et stærkt kundefokus er vores samlede 
forretning kommet godt igennem året. 
Vi har i 2020 indgået langsigtede aftaler, 
som vil påvirke kerneforretningen posi-
tivt fremover, herunder en ny langvarig af-
tale med Danish Agro, som udvider deres 
aktiviteter og lejemål på Fredericia Havn.

Den samlede godsomsætning i 2020 blev 
på 6,8 mio. tons mod 7,9 mio. tons i 2019 
svarende til et fald på 14,6%. 

For råolien har der været et fald i mæng-
derne på 39% svarende til 1 mio. tons 
som følge af nedlukning af Thyrafeltet i 
Nordsøen. Faldet i råolien kommer ikke 
uventet og opvejes positivt af en meget 
god udvikling inden for andre forretnings-
områder. 

På agribulk har vi oplevet periodefor-
skydninger og specielt de store hvede- og 
bygudskibninger er blevet udskudt pga. 
verdensmarkedspriser. Til gengæld har vi 
på både container og RO/RO oplevet, at 
godsmængderne har trodset alle forvent-
ninger. På RO/RO har vi haft en vækst på 
7,7%.

Fredericia Havn har i 2020 haft en rekord-
stor aktivitet på containerforretningen. 
To nye feederruter er åbnet, og det har 
haft en positiv effekt på volumen, som 
slutter året med en stigning på 11%. 

På Nyborg Havn har vi haft en omsæt-
ningsfremgang på 12% i 2020, som til-
skrives øget aktivitet inden for fast bulk 
samt god aktivitet hos én af havnens 
største kunder, Koppers. Nyborg Havn 
ligger centralt i forhold til de store fynske 
anlægsprojekter, og inden for råstoffer 
har vi haft en vækst på 189%, som tilskri-
ves tilflytningen af en råstofvirksomhed. 

Fremtidens grønne logistikknudepunkt
Vores centrale placering i Trekantområ-
det bliver afgørende for vores fremtidige 
positionering inden for den grønne om-
stilling. I 2020 har vi tiltrukket Danmarks 
førende energiklynge Energy Cluster 
Denmark og Center Denmark til Port 
House, og vi har igangsat arbejdet med 
etablering af et stærkt klimapartnerskab 
i samarbejde med Trekantområdets store 
aktører inden for energi, forsyning, kom-
muner, Billund Lufthavn og branchefor-
eninger.  

Vi ser det helt naturligt, at vores markan-
te position som et førende europæisk 
multimodalt transportknudepunkt i Fre-
dericia vil give os en nøglerolle i udviklin-
gen af et energiknudepunkt til skalering 
af fremtidens Power-to-X løsninger. 

Vi har i 2020 haft et stort fokus på kun-
der og marked, og indgåelse af langvarige 
aftaler med kunder og samarbejdspart-
nere bekræfter os i, at vi går i markedet 
med konkurrencedygtige og innovative 
løsninger, som skaber værdi. 

Vi går ind i 2021 med store forventninger 
til en fortsat høj kundeloyalitet men også 
en glæde over, at vi i årene fremover kom-
mer til at indfri vores ambitiøse vækst-
mål i samarbejde med eksisterende og 
nye kunder. 

Tak for samarbejdet i 2020 til ADPs be-
styrelse, medarbejdere, kunder og sam-
arbejdspartnere.
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 ’20 ’19 ’18
ÅRETS RESULTAT, DKK MIO.   
NETTOOMSÆTNING  131,3   109,6   115,0 
RESULTAT AF ORDINÆR PRIMÆR DRIFT (EBIT)  84,7   76,3   17,0 
RESULTAT AF FINANSIELLE POSTER  -1,5  2,3   -3,9
ÅRETS RESULTAT  66,6   74,7   10,2 

BALANCE, DKK MIO.   
BALANCESUM  1.899,4   1.473,2   876,3 
INVESTERINGER  383,0   348,6   145,7 
EGENKAPITAL  863,9   783,1   720,5  

FINANSIEL UDVIKLING, DKK MIO.   
PENGESTRØMME FRA AKTIVITETER INDEN FOR:   
DRIFT  126,8   23,6   55,5 
INVESTERING  -438,7  -485,3  -142,1
FINANSIERING  220,7   520,8   102,8 
ÅRETS FORSKYDNING I LIKVIDER  -91,2  59,1   16,2  

NØGLETAL I %   
OVERSKUDSGRAD  64,5   69,6   14,8 
AFKASTNINGSGRAD  4,5   5,2   1,9 
SOLIDITETSGRAD  45,5   53,2   82,2  

NETTOOMSÆTNING RESULTAT GODS INKL. RÅOLIE
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ADP gennemfører i disse år markante investeringer, 
som skal sikre udviklingen af havnene i Nyborg og 
Fredericia samt af det multimodale transport- og lo-
gistikcenter Taulov Dry Port. 

Investeringerne skal understøtte den ambitiøse 
vækststrategi om at tiltrække nye virksomheder og 
forretningsområder til havnene samt sikre den fort-
satte udvikling af ét af Danmarks største logistik-
knudepunkter bundet sammen af Taulov Dry Port og 
Fredericia Havn - et knudepunkt, som vil spille en af-
gørende rolle i Danmarks grønne omstilling. 

ADP’s position er blevet væsentligt styrket de sene-
re år. Dette tilskrives en positiv udvikling på havnene, 
men også udviklingen i joint-venture samarbejdet 
med PFA, hvor de to selskaber i fællesskab gennem-
fører milliardinvesteringer i opførelsen af moderne 
og bæredygtige lager- og logistikbyggerier i Taulov 
Dry Port.

Helt i tråd med vores strategi investerer ADP i de 
kommende år trecifrede millionbeløb i markante ud-
viklingsprojekter på havnene i Nyborg og Fredericia. 
Udvidelse og omlægninger af havneinfrastruktur, 
udvidelse af pakhuskapaciteten og optimering af lo-
gistikken skal sikre, at vores havne forbliver konkur-
rencedygtige, samt at vores kunder og samarbejds-
partnere er sikret de bedste løsninger til en effektiv 
godshåndtering. 

Kapacitet og infrastruktur på havnene
En væsentlig forudsætning for at tiltrække vækst til 
ADP’s havne er tilstrækkelig kapacitet på arealer og 
pakhuse til oplag af produkter. Derfor har vi i 2020 
igangsat en markant udvidelse af pakhuskapaciteten 
med opførelsen af 5 nye pakhuse på Fredericia Havn. 
Dette vil styrke Fredericia Havns position som et vi-
talt knudepunkt for de mange virksomheder i Region 
Syddanmark, der benytter Fredericia Havn til import 
og eksport. 

På Fredericia Havn har vi i 2020 igangsat omlægnin-
gen af infrastrukturen og etablering af nye adgangs-
veje samt en pregate, som skal øge sikkerheden og 
sikre en bedre trafikafvikling til og fra havnen. Vores 
investeringer tænkes ind i en bred sammenhæng i 
forhold til vores nære omverden og ejerkommuner. 
Udvikling af infrastrukturen på Fredericia Havn sik-
rer en bedre trafikafvikling fra byens indfaldsveje og 
på havnen til gavn for mobiliteten og miljøet. 

På Nyborg Havn investerer vi i udvidet kapacitet 
tilpasset den stigende efterspørgsel fra det fynske 
erhvervsliv. Et positivt marked inden for anlægs-
projekter og den tilhørende industri på Fyn påvirker 
udviklingen på Nyborg Havn. I 2020 har vi investeret 
i et nyt befæstet areal på 21.000 m² for at imøde-
komme den stigende efterspørgsel fra det fynske er-
hvervsliv til oplag af bulk og projektlaster. I 2021 vil 
store investeringer i havnens infrastruktur sikre ud-
videlse af kajanlæg og uddybning af havnebassinet 
på Avernakke, som vil optimere det logistiske flow 
og understøtte udvidelse af produktionskapaciteten 
hos havnens største kunde, Koppers.

Grøn lånefinansiering
Vi har som havneselskab et stort ansvar for, at vores 
investeringer i havneinfrastruktur og byggerier sæt-
ter et grønt aftryk, så miljømæssige påvirkninger af 
vores nære omverden reduceres. Ambitionerne om 
at sætte et grønt aftryk sker ikke kun i omlægning 
af havneinfrastruktur og i opførelse af lager- og lo-
gistikejendomme i Taulov Dry Port, men også i finan-
sieringen af de mange investeringer. I 2020 har vi på 
investeringssiden igangsat grøn lånefinansiering, 
som kun kan opnås ved byggerier i den bedste energi-
klasse. 

I vækstsammenhæng har vi med den langsigtede in-
vesteringsstrategi sat en ambitiøs retning for udvik-
lingen i vores samlede forretning frem mod 2030. 

Vi har som havneselskab et 
stort ansvar for, at vores  

investeringer tænkes ind  
i en bred samfundsmæssig 

sammenhæng, og at  
vores investeringer i  

havneinfrastruktur og 
 bæredygtige byggerier kan 

understøtte løsningen  
på nogle af vores  

kunders miljømæssige  
udfordringer
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ADP A/S OG DEN  
GRØNNE OMSTILLING
Som ansvarligt havneselskab støtter  
vi op om Danmarks målsætning om  
70% reduktion i CO2 udledningen i 2030.  
Vores mål er at blive CO2 neutrale i 2030. 

Den grønne omstilling sætter i disse år et 
stort aftryk i ADP’s forretningsstrategi. 
Vores transformation fra traditionel havne-
drift til fremtidens havneselskab med især 
udviklingen af Taulov Dry Port har sat ret-
ning for vores position som et grønt og mul-
timodalt transportknudepunkt med fokus 
på at tænke i innovative løsninger, der sikrer, 
at vi får flyttet godstransporten væk fra ve-
jene og over på mere miljø- og klimavenlige 
transportformer. 

Gennem partnerskaber og i tæt samspil 
med vores nære omverden er vi i 2020 kom-
met et stort skridt videre i vores ambition 
om at udvikle 360-graders bæredygtige 
løsninger inden for havneinfrastruktur, logi-
stik og multimodale transportløsninger.

Klimamål
Som ansvarlig virksomhed støtter vi na-
turligvis op om Danmarks målsætning om 
70% reduktion i CO2-udledningen i 2030, 
og derfor tager vi nu det næste naturlige 
skridt i udviklingen af fremtidens havn, hvor 
centralt beliggende havneinfrastruktur skal 
bringes helt i front inden for fremtidens 
Power-to-X løsninger. 

I transformationen fra traditionel havne-
drift ligger omstillingen fra traditionel olie-
havn til fremtidens havn, hvor nye grønne 
løsninger inden for recycling og nye energi-
former i de kommende år vil fylde mere og 
mere. Vi har en helt naturlig forventning til, 
at Power-to-X området vil få en central be-
tydning for udviklingen af ADP’s kernefor-
retning. 

Vi har blikket rettet mod den grønne om-
stilling, og vores fokus bliver via klynger 
og partnerskaber at bidrage til den bære-
dygtige udvikling i vores nærområder, i vo-
res ejerkommuner og hos vores kunder. Vi 
kommer i 2021 til at igangsætte indsatser 
for at styrke vores position og styrke vores 
forretningsmuligheder inden for energiom-
rådet.

Bæredygtig havnedrift
Den langsigtede udvikling af vores havne-
terminaler vil sikre, at vi inden 2030 har 
implementeret CO2-besparende driftsløs-
ninger inden for el, vand, varme og affald, så 
miljømæssige påvirkninger af vores nære 
omverden reduceres.

Vores mål er at blive CO2 neutrale i 2030.

GENANVENDELSE
I Taulov Dry Port har vi nytænkt 

cirkulære løsninger i opførelsen af den 
første store etape på 50.000 m² lager- 
og logistikbyggeri. Vi har genanvendt 
overskudsjord og har dermed sparet 

bortkørsel af jord, hvilket har givet en 
besparelse på 50 tons CO2. 

NOX REDUKTION
Byggeriet i Taulov Dry Port er 
opført med NOx reducerende 
tagbelægning, som reducerer  

NOx udledning svarende  
til udledningen fra  

600 personbiler pr. år.

GRØN  
LÅNEFINANSIERING

Vi har som havneselskab et stort ansvar 
for, at vores investeringer i havneinfra-
struktur og byggerier sætter et grønt 
aftryk, så miljømæssige påvirkninger 

af vores nære omverden reduceres. På 
investeringssiden går vi forrest med grøn 
lånefinansiering, som kun kan opnås ved 

byggerier i bedste energiklasse.  

ENERGIKLASSE A
På Fredericia Havn har vi opført 

et klimavenligt kontordomicil 
Port House. Bygningen er  

klassificeret i energiklasse A. 

EL-BILER
Vi har udvidet antallet af el-biler i 

driften, så vi nu samlet set har  
3 elbiler og 1 hybridbil. Dette giver en 

årlig besparelse på 3,6 tons CO2. 

LED BELYSNING
Vi har iværksat tiltag til at 

energieffektivisere vores for-
brug på havneterminaler, hvor 
vi udskifter til LED belysning 

for at reducere CO2.

KLIMAPARTNERSKAB
ADP indgår i Trekantområdets klima-

partnerskab. I samarbejde med energi- 
og forsyningsselskaber, kommuner, 

Billund Lufthavn og brancheforeninger 
vil vi gennem sektorkobling bidrage til 

udvikling af fremtidens løsninger inden 
for Power-to-X.

VORES  
BÆREDYGTIGE  

UDVIKLING  
TAGER AFSÆT  

I TRE AF FN’S 17  
VERDENSMÅL
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ADP er en visionær virksomhed med fokus på ansvarlighed i alle 
led af vores forretning. Hvad enten det drejer sig om ansvarlig 
drift af vores havne i Fredericia og Nyborg eller nyskabende og 
bæredygtige projekter på vores havneterminaler eller i Taulov 
Dry Port, er det vores mål at være en innovativ samarbejdspart-
ner. Som én af Danmarks største havneselskaber anerkender vi, 
at bæredygtig udvikling og ansvarlig adfærd i relation til vores 
omverden og det samfund, vi er en del af, er af største betydning. 
Med ambitionen om at være en stærk partner i forhold til den 
grønne omstilling i Danmark, er det vigtigt for os kontinuerligt at 
arbejde med at udvikle vores indsatser i forhold til klima, miljø og 
mennesker. 

MILJØ OG KLIMA   
Som nær nabo til by og borgere i Fredericia 
og Nyborg er vi altid opmærksomme på de 
miljø- og klimamæssige påvirkninger, som 
kan opstå i takt med udviklingen af vores 
virksomhed. I ADP går vi derfor gerne i dia-
log med henblik på at finde de løsninger, 
som påvirker vores nærmiljø mindst muligt. 

Vi ved godt, at vores havne påvirker vores 
nærmiljø. Derfor er vi naturligvis til enhver 
tid indstillet på, at miljømæssige påvirknin-
ger skal minimeres mest muligt af hensyn 
til lokalsamfundet i vores ejerkommuner. 
Det samme gælder arbejdet på vores hav-
ne, hvor vi ligeledes sørger for, at vores ak-
tiviteter sker med mest muligt hensyn til 
miljøet. For at sikre dette, samarbejder vi 
konstruktivt med vores kunder og samar-
bejdspartnere om at tage miljøhensyn ved 
aktiviteter på havnene. 

MENNESKER  
Det er vores dedikerede medarbejdere, der 
hver dag er med til at sikre ADP’s succes, og 
at vi når de mål, vi sætter os. Medarbejder-
ne er den vigtigste ressource i vores virk-
somhed, der med mange forskellige kompe-
tencer skaber de bedste rammer for en god 
arbejdsplads. Derfor har vi også et stort fo-
kus på vores medarbejdere og deres trivsel. 
Et godt arbejdsmiljø og sikkerhed er derfor 
højt prioriteret, da risikoen for arbejdsulyk-
ker i højere grad anses for at være til stede 
på en havn med høj aktivitet.

SYGEDAGE SOM FØLGE  
AF ARBEJDSULYKKER 

LÆS VORES REDEGØRELSE 
FOR SAMFUNDSANSVAR PÅ 
WWW.ADP-AS.DK/CSR

NEAR-MISS HÆNDELSER 

I 2020 har der 
været stort fokus 
på yderligere 
reduktion af near-
miss hændelser, 
som i sidste 
ende kan give 
arbejdsulykker  
og sygefravær. 
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UDVIKLINGEN AF BARONESSENS KVARTER IGANGSÆTTES
 
Taulov Dry Port ejer 900.000 m² byggemodnet erhvervs-
jord og har 295.000 m² attraktiv byggeret udlagt til lo-
gistik. I alt er 95.000 m² lager- og logistikbyggerier nu 
opført, hvoraf de første 50.000 m² flerbruger lager- og 
logistikejendomme blev bygget spekulativt. Der er opført 
flere store domicilbyggerier til virksomheder, herunder 
til én af Nordeuropas førende grovvarevirksomheder  
DLG, som har samlet deres lager og logistik i et nyopført 
domicil i Taulov Dry Port.

Da den første store etape på 50.000 m² er stort set 
fuldt udlejet, tager joint-venture selskabet nu det næste 
markante skridt og igangsætter yderligere 60.000 m² 

lager- og logistikbyggeri, som allerede fra efteråret 2022 
vil udvide lagerkapaciteten i området betragteligt. Næ-
ste generiske byggeri på 60.000 m² bliver opført som 
én stor lagerbygning med en længde på 600 meter og en 
indvendig højde på 12,5 m. Dette byggeri vil blive opført 
i Baronessens Kvarter, hvor også DLG’s lagerdomicil er 
beliggende. Byggemodning af Baronessens Kvarter sker 
sideløbende således, at infrastrukturen er på plads sam-
tidig med færdiggørelsen af det generiske byggeri.

Vi er ved udgangen af 2020 i dialog med flere interesse-
rede kunder, som efterspørger både generiske lejemål og 
domicilbyggerier.

Taulov Dry Port er et joint-venture samar-
bejde mellem ADP og pensionsselskabet 
PFA. Siden etableringen af selskabet i ok-
tober 2017 har de to parter taget strate-
gisk vigtige skridt i udviklingen af Taulov 
Dry Port med meget store investeringer i 
erhvervsarealer og i opførelsen af store og 
fleksible lager- og logistikbyggerier til nogle 
af de største virksomheder i Danmark.

I samarbejde med PFA har vi i 2020 reali-
seret de første milepæle i den ambitiøse 
strategi om at skabe markedets mest inno-
vative lager- og logistikbyggerier koblet til 
Danmarks bedst beliggende transportknu-
depunkt, hvor motorveje, jernbane og havn 
mødes. 

Færdiggørelsen af det første store generi-
ske lager- og logistikbyggeri på 50.000 m² 
og indgåelsen af det strategiske samarbej-
de med A.P. Møller Mærsk har i 2020 styr-
ket vores position i markedet. 

Behovet for en effektiv logistikkæde og 
øgede krav til forbedring af virksomheders 
klimamæssige aftryk hos bl.a. de store re-
tailvirksomheder har haft en positiv effekt 
på efterspørgslen efter vores fleksible la-
ger- og logistikkoncept med central belig-
genhed.
 
Forventningen er, at den første store etape 
på 50.000 m² i Taulov Dry Port vil være fuldt 
udlejet i første halvår af 2021. Vi har indgå-

et flerårige lejeaftaler med nogle af de stør-
ste retail-virksomheder, herunder Salling 
Group, som placerer deres lager og brøddi-
stribution i Taulov Dry Port. Flere velrenom-
merede virksomheder har fulgt efter og 
placerer allerede fra starten af 2021 deres 
lager og logistik i Taulov Dry Port, som der-
med cementerer sin position som Danmarks 
største transport- og logistikområde.

Næste etape på 11.000 m² generisk lager- 
og logistikbyggeri, som skal huse bl.a. FSG 
Foods, vil være fuldt udlejet i andet halvår af 
2021.

TAULOV DRY PORT

SAMLET AREAL

TAULOV DRY PORT I TAL

M² GRUNDAREAL M² LAGER- OG  
LOGISTIKBYGGERI

M² LAGER- OG  
LOGISTIKBYGGERI

IDRIFTSATTE UNDER OPFØRELSE

900.000 95.000 60.000
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VÆKST I CONTAINERFORRETNINGEN
I 2020 har der været rekordstor aktivitet på containerforretningen 
med en vækst i volumen på 11%. To nye feederruter er åbnet i 2020, 
og der er allerede nu forventninger til, at den stærke udvikling i con-
tainerforretningen fortsætter ind i 2021, hvor flere rederier har vist 
interesse i enten at genoptage servicen fra Fredericia Havn eller at 
indsætte yderligere anløb i starten af 2021.

En tilsvarende positiv udvikling inden for RO/RO med en vækst på 
7,7% i 2020 peger også i retning af, at Fredericia Havn er et afgørende 
transportknudepunkt, der understøtter, at vi får flyttet godstranspor-
ten væk fra vejene og over på mere miljø- og klimavenlige transport-
former. 

Helt i tråd med vores strategi om at tiltrække vækst til Fredericia 
Havn, så investerer vi nu et trecifret millionbeløb i udvidelse af vores 
infrastruktur og pakhuskapacitet, så Fredericia Havn fortsat bliver et 
vitalt knudepunkt for vores kunder og samarbejdspartnere. 

Med den udvidede lagerkapacitet på Fredericia Havn opnår vi et 
stærkt konkurrencemæssigt set-up som kan forbedre vores samlede 
logistik til gavn for vores kunder og samarbejdspartnere. 

De langsigtede investeringer på Fredericia Havn peger ind i en grøn 
fremtid, hvor udviklingen af nye forretningsmodeller skal understøtte 
den fremtidige vækst inden for grønne transportløsninger og fremti-
dens energiformer. 

ADP A/S har de senere år været i fuld gang 
med transformationen fra traditionel hav-
nedrift til fremtidens havneselskab, hvor 
udviklingen af Fredericia Havn og Taulov 
Dry Port bliver et afgørende multimodalt og 
grønt logistikknudepunkt. I transformatio-
nen fra traditionel havnedrift ligger omstil-
lingen fra traditionel oliehavn til fremtidens 
havn, hvor nye grønne løsninger inden for re-
cycling og nye energiformer i de kommende 
år vil fylde mere og mere.

Fredericia Havn har en vigtig position i for-
bindelse med udviklingen af multimodalitet 
og dermed grønne transportløsninger, og 
med den centralt beliggende havneinfra-
struktur er der en stor forventning til, at Fre-
dericia Havn også får en nøgleposition i ud-
vikling af et førende europæisk knudepunkt 
for fremtidens grønne brændstoffer. 

I 2020 har vi set et fald i råolien på 39% 
svarende til 1 mio. tons som følge af ned-

lukningen af Thyrafeltet i Nordsøen. Denne 
udvikling kommer ikke uventet, og derfor er 
transformationen af Fredericia Havn strate-
gisk afgørende for den fremtidige udvikling 
af havnen.

Potentialet for den fremtidige vækst på 
Fredericia Havn påvirkes også positivt af 
udviklingen af baglandet, hvor især Taulov 
Dry Port trækker virksomheder og mere 
gods til området. Med stigende landbasere-
de logistikaktiviteter i området forventes 
import og eksport fra danske virksomhe-
der at øges med deraf følgende aktivitet på  
Fredericia Havn.

Virksomheder som DLG, Mærsk og Salling 
Group har allerede etableret sig som nye 
kunder i Taulov Dry Port, og for at imøde-
komme den øgede efterspørgsel på grøn-
nere transport er det vores mål at udvide 
faciliteterne på RO/RO og containerarealer 
på Fredericia Havn i de kommende år. 
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Nyborg Havn er med sin centralt beliggen-
de havneinfrastruktur og gode tilkørsels-
forhold til den fynske motorvej og jernba-
nenettet et vigtigt transportknudepunkt 
for mange fynske virksomheder, som har 
brug for hurtigt at kunne betjene deres 
nærmarkeder med import og eksport af 
produkter. Den centrale placering og adgan-
gen til havnens multimodale infrastruktur 
styrker vores kunders konkurrencekraft og 
vækstpotentiale. Nyborg Havn servicerer 
stålindustrien, anlægssektoren, råstofvirk-
somheder, én af verdens førende destillati-
onsvirksomheder samt virksomheder inden 
for den cirkulære økonomi. 

I 2020 har Nyborg Havn haft en omsæt-
ningsfremgang på 12% hvilket skyldes 
tiltrækning af en ny virksomhed og dermed 
øget aktivitet inden for især fast bulk.

Nyborg Havn har i 2020 haft en vækst på 
189% inden for råstoffer, og væksten til-
skrives havnens centrale placering i forhold 
til de store fynske anlægsprojekter. Den 
øgede aktivitet med import af råstoffer 

kommer primært fra én af vores nye virk-
somheder på havnen, som servicerer de sto-
re anlægsprojekter. 

For at understøtte væksten på Nyborg 
Havn har vi i 2020 investeret i udvidelse 
af kajnære arealer. Et nyt befæstet areal 
på 21.000 m² står klar til oplag af projekt- 
laster, byggematerialer, råstoffer eller an-
dre produkter. 

I 2021 igangsætter ADP store investerin-
ger i udvidelse af kajanlægget på Avernak-
ke og uddybning af havnebassinet, som 
skal sikre én af verdens største tjære-
destillationsvirksomheder Koppers Den-
mark ApS de bedste forudsætninger for 
yderligere vækst i deres produktion, oplag-
ring og globale distribution af tjærebasere-
de produkter. 

De store investeringer i havnens infra-
struktur vil både styrke ADP’s kerneforret-
ning og understøtte vores kunders vækst-
muligheder. 

NYBORG 
HAVN
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M2 KONTORLEJEMÅL

PORT HOUSE  
HAR I ALT

8.052 

ADP flyttede i starten af 2020 ind i vo-
res nyopførte kontordomicil Port House. 
Kontorhuset er ét af fyrtårnsprojekterne i 
Fredericia, som er med til at tiltrække nye 
virksomheder og dermed arbejdspladser 
til byen. Port House markerer overgangen 
mellem Fredericia Havn og byens nye klima-
sikre og bæredygtige bydel, Kanalbyen ved 
Lillebælt. 

Fredericia ligger midt i Danmark i ét af lan-
dets største vækstområder, og erhvervs-
mæssigt er byen inde i en meget positiv 
udvikling med tilflytning af flere store virk-
somheder, som sikrer udvikling og vækst.

Fuldt udbygget skal Kanalbyen rumme op 
mod 2.800 arbejdspladser og 1.200 boli-
ger, og området bliver en levende bydel med 
kultur, detailhandel og et maritimt miljø, som 
trækker tråde til byens store industrihavn. 

Port House har i alt 8.052 m² kontorleje-
mål fordelt på 5 etager. Vi har i 2020 til-
trukket markante lejere, og kontorhuset er 
fuldt udlejet. I februar 2020 annoncerede  
Skattestyrelsen, at de åbner et nyt skattecen-
ter i Fredericia med placering i Port House.

Den centrale placering har også været med-
virkende til, at vi i 2020 har indgået lejeaf-

tale med én af Danmarks største klynger 
inden for den grønne omstilling. 

Energy Cluster Denmark og Center Den-
mark, som har åbnet nyt fælles kontor i Port 
House, og klyngevirksomhederne trækker 
en god synergi til ADP’s øvrige udvikling, 
hvor tiltrækningen af nye virksomheder 
inden for den grønne omstilling er et strate-
gisk fokusområde. 

PORT HOUSE
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