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2021 blev et år med rekordhøj vækst i omsætning og indtjening. 
Driftsresultatet følger med og ender for 2021 på et historisk højt 
niveau på 88,4 MDKK, hvilket er 53 % højere end i 2020. Driftsre-
sultatet er eksklusive værdireguleringer på ejendomme.

ADP leverer i 2021 det bedste årsresultat nogensinde med et hi-
storisk godt driftsresultat (EBITDA). Væksten på det globale logi-
stikmarked kombineret med en styrket markedsposition som følge 
af de senere års igangsatte vækstinitiativer på ADP-havnene og i 
Taulov Dry Port har betydet, at ADP i 2021 har leveret den højeste 
vækst i både omsætning og indtjening i havneselskabets historie. 

ADP har i de seneste to år lagt sig i spidsen i den danske havnesek-
tor med høje vækstrater i både omsætning og indtjening – og de 
meget høje vækstrater i 2021 skal holdes op i mod 2020, som også 
var et rekordår for ADP. 

De høje vækstrater på tværs af hele forretningen skyldes, at vo-
res position inden for transport og logistik er blevet væsentligt 
styrket i de senere år. Udviklingen af Taulov Dry Port og Fredericia 
Havn som Danmarks grønne transportknudepunkt er blevet et fore-
gangsprojekt, som ikke alene tiltrækker stor opmærksomhed, men 
som i høj grad også bidrager til vækst, jobskabelse og den grønne 
omstilling af transport- og logistiksektoren.    

Markedets krav til effektive logistikkæder og forbedringer af virk-
somheders klimamæssige aftryk har øget efterspørgslen efter cen-

tralt beliggende havneinfrastruktur med dertil hørende lager- og lo-
gistikfaciliteter. ADP-havnene har i 2021 haft tocifrede vækstrater 
på de fleste forretningsområder, som container, RO/RO færgegods, 
agribulk, projektlaster, stål og recycling produkter. Årets højde-
springer bliver dog containerforretningen, der med 104.284 TEU 
giver en stigning i containertonnagen på 32,5 % i forhold til 2020. 

I takt med udviklingen af Taulov Dry Port ser vi nu, at en stigende 
andel af den samlede omsætning kommer fra udlejningsaktiviteter-
ne. I starten af 2021 kunne vi melde om fuld udlejning af de første 
100.000 m2 generisk lager- og logistikbyggeri. Det næste store 
byggeri på 60.000 m2 er igangsat og forventes klar til udlejning i 
foråret 2023. 

ADP leverer i 2021 et meget tilfredsstillende resultat efter skat på 
104,0 MDKK, mod et 2020 resultat på 66,6 MDKK. Resultatet efter 
skat indeholder værdiregulering på vores investeringsejendomme. 

Den samlede omsætning i 2021 var 177,7 MDKK, mod 131,3 MDKK 
i 2020, hvilket er en fremgang på 35 %. 

Den samlede godsomsætning i 2021 blev på 7,6 mio. tons mod  
6,8 mio. tons i 2020 svarende til en stigning på 12,5 %. 

Antallet af skibsanløb i 2021 udgjorde 1.609 mod 1.447 i 2020  
svarende til en stigning på 11 %.

ADP A/S LEVERER ET 

HISTORISK GODT 
DRIFTSRESULTAT

Havneudvidelse i Fredericia
I 2021 annoncerede vi en kommende havneudvidelse på 70.000 m2 

ny containerterminal og en ny RO/RO terminal, som skal sikre  
Fredericia Havn til en grønnere fremtid. Havneudvidelsen er i myn-
dighedsbehandling i 2022.

Den ny og moderne havneterminal etableres med landstrømstilslut-
ning til container- og RO/RO-skibe. Den kommende havneudvidelse 
vil ikke alene være et vigtigt bidrag til den grønne omstilling, men 
også være afgørende for vækst og jobskabelse lokalt, regionalt og 
ikke mindst nationalt. 

I 2021 har færgetrafikken med RO/RO trailergods været positivt 
påvirket af stigende import og eksport til og fra Baltikum, og der er 
indsat større færgekapacitet. På RO/RO enheder har vi i 2021 haft 
en vækst på 15,8 %. 

I 2021 har vi med kapacitetsudvidelser på pakhuse til oplag af 
korn og foderstoffer styrket Fredericia Havn som knudepunkt for 
den danske grovvarebranche. Agribulk har i 2021 haft en vækst på  
105 tusind tons, svarende til en stigning på 26,1 % 

På Nyborg Havn har vi haft en omsætningsfremgang på 21,5 % i 
2021, som tilskrives en øget aktivitet inden for især fast bulk og 
projektlaster. Nyborg Havns centrale beliggenhed i forhold til store 
anlægsprojekter har betydet stigende godsmængder på jern- og 

stålprodukter samt projektlaster. Jern- og stålprodukter har haft en 
vækst på 84,7 tusind tons, svarende til en stigning på 125 %. 

Den grønne omstilling
Trekantområdet tog i 2021 et stort skridt i arbejdet med at reali-
sere områdets vision om at blive Danmarks centrum for CO2-fangst 
og lagring samt grønne brændstoffer. I foråret etablerede ADP 
sammen med Trekantområdets store aktører inden for energi, for-
syning, kommuner, Billund Lufthavn og brancheforeninger et klima-
partnerskab. Trekantområdet kan blive en afgørende brik i realise-
ringen af Danmarks mål om 70 % CO2 reduktion i 2030.

Vi ser ind i et 2022 med store forventninger til det fortsatte arbej-
de med den strategiske udvikling af vores forretning, hvor især den 
grønne omstilling, samt udviklingen af Taulov Dry Port og en kom-
mende havneudvidelse vil blive afgørende for indfrielse af vores 
vækstmål. 

Tak for samarbejdet i 2021 til ADP’s bestyrelse, medarbejdere, 
kunder og samarbejdspartnere.

RUNE D. RASMUSSEN
CEO I ADP A/S

ERIK ØSTERGAARD
BESTYRELSESFORMAND I ADP A/S

Efter 9 år i ADP’s bestyrelse, de sidste 6 år som for-
mand, har Erik Østergaard præget ADP’s udvikling, 
hvor professionalisering og markante vækstinitiativer 
har banet vejen for ADP’s historiske vækst og styrke-
de konkurrenceevne.

”ADP er et andet sted i dag end for 9 år siden. Det 
historisk gode årsresultat med den kraftige s tig-
ning i omsætning og indtjening bekræfter mig i, at vi 
har igangsat den rigtige langsigtede udvikling med 
styrkelse af infrastrukturen og kapaciteten omkring 
vores havne samt ikke mindst udviklingen af Taulov 
Dry Port. Det er effekten a f e t g odt e rhvervssam-
arbejde og politisk opbakning i vores nærområder, 
hvor vi binder erhvervsliv, by og havn sammen og 
sikrer vækst og arbejdspladser til gavn for vores 
ejerkommuner. Der skal således lyde en stor tak til 
ADP’s medarbejdere og ledelse for en ekstraordinær 
og dedikeret indsats i 2021”, siger Erik Østergaard, 
som samtidig takker for det gode samarbejde med 
ADP’s aktionærer.
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 ’21 ’20 ’19
ÅRETS RESULTAT, DKK MIO.   
NETTOOMSÆTNING  177,7   131,3   109,6 
RESULTAT AF ORDINÆR PRIMÆR DRIFT (EBIT)  127,0   84,7   76,3  
RESULTAT AF FINANSIELLE POSTER 1,8   - 1,5  2,3 
ÅRETS RESULTAT 104,0   66,6   74,7 

BALANCE, DKK MIO.   
BALANCESUM  2.084,6   1.899,4   1.473,2 
INVESTERINGER  160,0   383,0   348,6 
EGENKAPITAL  972,5   863,9   783,1   

FINANSIEL UDVIKLING, DKK MIO.   
PENGESTRØMME FRA AKTIVITETER INDEN FOR:   
DRIFT  21,2   126,8   23,6 
INVESTERING - 164,2  - 438,7  - 485,3
FINANSIERING  142,7   220,7   520,8  
ÅRETS FORSKYDNING I LIKVIDER - 0,4  - 91,2  59,1  

NØGLETAL I %   
OVERSKUDSGRAD  71,5   64,5   69,6  
AFKASTNINGSGRAD  6,1   4,5   5,2 
SOLIDITETSGRAD  46,7   45,5   53,2 

NETTOOMSÆTNING RESULTAT GODS INKL. RÅOLIE GODS EKSKL. RÅOLIE
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MIO. TONSMIO. KR.
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SPONSORATER 
 
En væsentlig del af ADPs samfundsansvar er at sikre en ba-
lance og en fortsat accept af havnerelaterede aktiviteter nær 
bykernen. 

Vores sponsorstrategi bygger på et fundamentalt ønske om 
at påtage sig et medansvar for udviklingen i de kommuner, 
hvor vi driver havne. Gennem sponsorater fremstår ADP som 
en væsentlig og samfundsbevidst aktør, der aktivt bidrager til 
udviklingen i vores nærområder. 

Vi ser nogle værdifulde synergier i koblingen af lokale sponso-
rater med udviklingen af ADP’s lokale og regionale synlighed, 
men også i rekrutteringen af medarbejdere, som understøtter 
den lokale og regionale jobskabelse. 

Vi anvender vores sponsorater som en integreret del af vores 
lokale kommunikation og synlighed i arbejdet med kontinu-
erligt at sikre havnenes drift via opbygning af goodwill og op-
bakning i lokalområdet.

CODE OF CONDUCT
 
ADP har et adfærdskodeks ”Code of Con-
duct”, som medarbejdere er forpligtede til at 
overholde, ligesom vi forventer, at retnings-
linjerne overholdes af vores samarbejds-
partnere. 

Vores Code of Conduct skal sikre, at vores 
forretning opererer etisk ansvarligt samt, at 
vores medarbejdere har klare retningslinjer 
for efterlevelse af god og ansvarlig adfærd.

For at sikre, at vores virksomhed drives med 
udgangspunkt i gældende lovgivning og høje 
etiske standarder, har vi i 2021 arbejdet på 
lanceringen af en whistleblowerordning. 

Whistleblowerordningen gør det muligt for 
medarbejdere eller personer, med tilknyt-
ning til vores havne, anonymt at rapportere 
enhver alvorlig og følsom hændelse. 

Whistleblowerordningen og vores opdatere-
de Code of Conduct er fra starten af 2022 
tilgængelig på vores hjemmeside.

REJSER OG REPRÆSENTATION
 
I ADP er det vigtigt at holde et kontinuerligt lavt niveau for 
vores omkostninger herunder bl.a. rejse- og repræsentations-
omkostninger. Forretningsrejser gennemføres efter behov, og 
omkostninger til repræsentation skal altid være forretnings-
mæssigt begrundet. Vores samlede omkostninger til rejser og 
repræsentation har været faldende i de seneste tre år. 

EFTERUDDANNELSE  
AF MEDARBEJDERE
 
I ADP prioriterer vi den faglige udvikling af 
vores medarbejdere og ledere. Vi har i 2021 
forbrugt 258.370 DKK i videreuddannelse 
af vores medarbejdere i driften og admini-
strationen, samt i generel lederudvikling.

ADP har som ét af Danmarks største havneselskaber en forpligtelse over  
for samfundet. Vi tilstræber i alle forhold at drive en virksomhed, der optræder 
ansvarligt og som fremmer bæredygtighed i overensstemmelse med vores 
værdier og med hensyntagen til kunder, medarbejdere og aktionærer.

Vi har fokus på ansvarlighed i alle dele af vores forretning, og vores adfærds-
politikker skal følges af alle medarbejdere i deres daglige arbejde.

ADP er en visionær og udviklingsorienteret virksomhed, og med erhvervs-
havnene i Nyborg, Fredericia samt Taulov Dry Port er det en vigtig del af  
vores værdigrundlag at tage samfundsansvar og gøre en positiv indsats for  
den nære omverden.  

Vi har som mål, at vores initiativer 
og udviklingsprojekter skal bringe 
erhvervslivet, by og havn sammen 
til gavn for en fælles grøn fremtid 
præget af stolthed over de mange 

lokale arbejdspladser, som skabes på 
vores havne og i Taulov Dry Port.  

RUNE D. RASMUSSEN 
CEO I ADP A/S
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ADP’s havne og Taulov Dry Port er strategisk vigtige knudepunkter for dansk 
import og eksport. Vækst og udvikling på ADP-havnene vil ikke alene gavne 
vores nærområder, men vil også gavne hele samfundet og bidrage positivt til 
jobskabelse og værditilvækst direkte og indirekte i hele Danmark.

En beskæftigelsesanalyse udarbejdet af Incentive A/S i juni 2021 har kortlagt 
effekten af ADP’s virke i forhold til den direkte og indirekte jobskabelse samt 
værditilvæksten for samarbejdspartnere og underleverandører til ADP-hav-
nene og Taulov Dry Port. 

Forventninger til en fortsat stor vækst i volumener af gods til vores havne 
i Nyborg og Fredericia samt en fortsat tiltrækning af nye virksomheder til 
Taulov Dry Port betyder, at ADP har igangsat milliardinvesteringer i udvikling 
af havneinfrastrukturen og i udvidelser af lagerkapaciteten i Taulov Dry Port. 
Disse investeringer vil ikke alene sikre kapaciteten til fremtidens vækst, men 
vil også skabe endnu flere arbejdspladser frem mod 2030. 

Aktiviteterne giver 8.012 beskæftigede i 2021
Aktiviteterne i ADP og Taulov Dry Port medfører 8.012 beskæftigede (års-
værk) i hele Danmark, hvoraf 3.733 er beskæftiget i Fredericia og Nyborg 
kommuner. Det giver anledning til skatteindtægter på ca. 1,6 mia. kr. i hele Dan-
mark og en bruttoværditilvækst i virksomhederne på 6,2 mia. kr.  0,2 mia. kr. af 
skatteindtægterne tilfalder Fredericia og Nyborg kommuner; de 3.733 ansat-
te i de to kommuner bidrager til en bruttoværditilvækst på 3,0 mia. kr.

Udvidelsen af Fredericia Havn og Taulov Dry Port  
giver yderligere 3.082 beskæftigede i 2030
Udvidelsen af Fredericia Havn medfører yderligere 3.082 beskæftigede (års-
værk) i hele Danmark i 2030. Heraf er 1.420 beskæftiget Fredericia Kommune. 

ADP SKABER VÆKST 
OG ARBEJDSPLADSER 

2030
0,3
MIA. KR

4,1
MIA. KR

HELE DANMARK

BESKÆFTIGELSE SKATTEINDTÆGTER BRUTTOVÆRDI-TILVÆKST 

FREDERICIA OG NYBORG KOMMUNER
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For vores aktionærer er ADP mere 
end blot en forretning – ADP er, og 

skal være, en vækstmotor, der ska-
ber arbejdspladser og øget aktivitet 
ved at udnytte vores centrale belig-

genhed og optimale infrastruktur, til 
gavn for vækst og aktivitet både for 

hele Danmark og lokalt for Fredericia 
og Nyborg. Det er derfor glædeligt, 

at beskæftigelsesanalysen doku-
menterer vores store betydning 

for jobskabelse og værditilvækst, 
– både nationalt samt for vores 
nærområder og ejerkommuner

ERIK ØSTERGAARD
BESTYRELSESFORMAND I ADP A/S  

2,12
MIA. KR
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ADP gennemgår i disse år en markant 
udvikling, der ruster os til fremtidens 
vækst. Udvikling af nye forretnings-
områder og vores mål om at geare 
ADP-havnene og Taulov Dry Port til en 
grønnere fremtid betyder, at vi vækster 
og ansætter flere medarbejdere. I 2021 
har vi ansat 13 nye medarbejdere – her-
under 1 elev i administrationen og 3 
kranførerlærlinge. 

Havnesektoren er generelt en branche kendeteg-
net ved en høj anciennitet, og det gælder også for 
ADP. På vores havneterminaler er de ansatte tæt 
forbundne til havnen igennem flere årtiers ansæt-
telse, og det har en stor styrke i forhold til kulturen 
og historien på vores havne. Vi har i 2021 markeret 
flere jubilæer med både 10 års, 25 års og 40 års an-
sættelse. Det er et meget stort aktiv for vores virk-
somhed og for den service, vi til dagligt yder vores 
mange kunder og samarbejdspartnere, at medar-
bejderne har mange års tilhørsforhold til havnene.

Som innovativt havneselskab har vi dog også et 
særligt ansvar for at uddanne fremtidens arbejds-
kraft og sikre, at vi står godt rustet til at imødegå 
f.eks. det generationsskifte, som inden for en år-
række vil indtræffe blandt vores kranførere. I 2021 
har vi ansat 3 nye kranførerlærlinge, og vi har der-
udover 2 lærlinge, som i 2021 har afsluttet deres 
kranføreruddannelse.

I ADP ønsker vi at tage socialt samfundsansvar 
i forhold til ungdomslivet og unges uddannelse i 
vores omverden. Gennem ansættelse af elever og 
lærlinge i administrationen og i driften understøt-
ter vi den lokale og regionale jobskabelse.

Mød her to af vores unge medarbejdere, som begge 
er startet i ADP i 2021. 

HAVNEN SOM  
ARBEJDSPLADS 

FREDERIKKE  LÆSER TIL KONTOR
ELEV MED SPECIALE I ØKONOMI
Frederikke begyndte i efteråret 2021 som elev i 
ADP’s økonomiafdeling, hvor hun til daglig har be-
røring med økonomifunktionens mange arbejds-
områder.

”Mine kolleger har taget rigtig godt imod mig, og 
jeg er hurtigt blevet integreret i virksomheden. I 
min afdeling er der en god blanding af både unge 
og ældre, og det skaber en rigtig god dynamik, at 
vi arbejder sammen på tværs af generationer”,  
siger Frederikke.

Et godt arbejdsmiljø er højt prioriteret i ADP, og der 
er et stort fokus på at understøtte medarbejdernes 
trivsel og udvikling. Det giver øget engagement, 
sammenhold og en høj kvalitet i arbejdet. 

”Vi har det rart sammen både på og uden for 
arbejdet. Vi er gode til at lave sociale aktivite-
ter sammen, og det skaber en god stemning på 
arbejdspladsen og styrker sammenholdet. Der-
udover er det et stort plus, at arbejdstiderne er 
fleksible, da jeg bor i Esbjerg. I min elevtid hos 
ADP har jeg fået bekræftet, at min uddannelse 
er den rette og at det er dét, som jeg vil arbejde 
med i fremtiden – og det er en fed følelse” slutter  
Frederikke.

FREDERIKKE ELGAARD JOHANSEN
22 ÅR OG STUDERENDE PÅ  

RYBNERS I ESBJERG

KRISTIAN ER I GANG MED  
KRANFØRERUDDANNELSEN
Som kranførerlærling hos ADP er Kristian blevet 
en del af et team på 13 erfarne kranførere og 3 
lærlinge. 

”Man kan tydeligt mærke et stærkt sammenhold 
blandt mine kolleger, og stemningen er rigtig 
god i kantinen såvel som på kajen. Der bliver jo-
ket en del, men når en opgave skal udføres, er 
der fuld fokus – den balance kan jeg godt lide”, 
siger Kristian.

I ADP er der et stort fokus på at uddanne fremti-
dens arbejdskraft, så vi som branche og virksom-
hed får tilført ny og kvalificeret arbejdskraft. Vi 
uddanner løbende nye kranførerlærlinge, da de bli-
ver næste generation af kranførere på vores havne, 
som dermed kan videreføre ADP’s professionelle 
og fleksible serviceniveau, som vores kranførere er 
kendte for.  

”I løbet af en arbejdsdag er jeg tæt knyttet til én 
af de mere erfarne kranførere, og han deler gerne 
ud af sine egne erfaringer og kommer med tips og 
tricks. Det er en god måde at blive oplært på, og 
jeg er blevet hurtigt integreret i afdelingen”.

Kristian nævner også en stor fordel i at have en fast 
base på havnen, fremfor at være på skiftende byg-
gepladser:

”Arbejdsforholdene på havnen er rigtig gode med 
fine faciliteter i forhold til bad og kantine samt en 
god madordning. Arbejdstiderne er fleksible, og 
det er et stort plus, at man som kranførerlærling 
på en havn har en fast base fremfor skiftende lo-
kationer, som man f.eks. ofte har, når man kører 
kran på byggepladser”.

KRISTIAN AHMT
20 ÅR OG  STUDERENDE PÅ  

EUC LILLEBÆLT I FREDERICIA

UDVIKLING I ANTALLET  
AF FULDTIDSMEDARBEJDERE 
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I 2021 annoncerede vi en historisk havne-
udvidelse på Fredericia Havn, som om få år 
vil udvide containerkapaciteten og dermed 
sikre Fredericia Havn til fremtidens stigen-
de container- og RO/RO mængder. Havne-
udvidelsen vil være en vigtig bidragsyder til 
den grønne omstilling i transportsektoren, 
og vil samtidig bringe havnen ind i en grøn-
nere fremtid, hvor målet er at blive CO2 neu-
tral senest i 2030. 

Havneudvidelsen ligger i naturlig forlæn-
gelse af den fortsatte udvikling af Taulov 
Dry Port og Fredericia Havn som Danmarks 
multimodale knudepunkt, hvor koblingen af 
transportformer spiller en væsentlig rolle i 
at skabe en grønnere transportsektor.

Fredericia Havn er en strategisk vigtig 
havn for produktion Danmarks import og 
eksport. I takt med samfundets grønne 
omstilling og virksomheders øgede fokus 
på at forbedre klimaaftrykket, vil efter-
spørgslen efter klimavenlige transport-
former og centralt beliggende havneinfra-
struktur stige. Havneudvidelsen vil ikke 
alene være en miljørigtig gevinst for lokal-
samfundet, men vil også reducere den tun-
ge lastbiltransport regionalt og nationalt. 
Med havneudvidelsen forventes allerede 

i 2025 besparelser på ca. 3 mio. kørte km 
om året på E45 Sønderjyske motorvej, når 
stigende godsmængder sejles fra Ham-
burg Havn til Fredericia som alternativ til 
lastbiltransport. I 2030 er besparelsen på 
4 mio. km.

Havneudvidelsen vil derfor være et vigtigt 
bidrag til Danmarks mål om 70 % CO2 re-
duktion i 2030. 

Den ny og moderne container- og RO/RO 
terminal etableres med landstrømstilslut-
ning af container- og RO/RO-skibe, hvilket 
understøtter den grønne omstilling af skibs-
farten. Kraner på terminalerne vil være til-
koblet strøm, hvilket har en positiv effekt 
på havnens samlede miljøpåvirkninger og 
samtidig reducere havnens samlede CO2 
udledning.

Havneudvidelsen er i myndighedsbehand-
ling i 2022. Processen indeholder VVM 
(Vurdering af Virkninger på Miljøet), hvor de 
miljømæssige konsekvenser af havneud-
videlsen undersøges og vurderes. Udover 
miljøvurderingen indeholder den samlede 
VVM-redegørelse også plangrundlaget, 
som er den tilhørende lokalplan og kommu-
neplantillæg.

HAVNEUDVIDELSE 
I FREDERICIA 

UDVIDELSE CONTAINERTERMINAL 

UDVIDELSE RO/RO TERMINAL

MYNDIGHEDSBEHANDLING PÅ HAVNEUDVIDELSE I 2022

HVORFOR  
ER HAVNE- 
UDVIDELSEN  
EN GOD IDÉ?

Havneudvidelsen ska-
ber 1.420 nye arbejds-
pladser i Fredericia 
frem mod 2030.

Havneudvidelsen øger 
med 100 millioner kr. til 
samlet set 300 mio. kr. 
årligt i skatteindtægter 
til kommunen.

Havneudvidelsen gør 
verden til et grønnere 
sted, med en betrag-
telig reduktion på 615 
tons CO₂ pr. år, svaren-
de til 4 millioner færre 
kørte lastbilkilometer 
om året i 2030.

Containerterminalen etableres 
som en CO2 neutral terminal 
med landstrømstilslutning. 
På den udvidede terminal vil 
man kunne håndtere større 
containerskibe og to samtidige 
containerskibe. 

Den ny containerterminal vil 
være en fremtidssikret løsning, 
der understøtter den grønne 
omstilling af transportsekto-
ren og skibsfarten. 

Ny RO/RO terminal etableres som en brokaj med plads til to skibe i stedet 
for den nuværende RO/RO terminal med plads til kun et skib. De ny RO/
RO ramper placeres i umiddelbar nærhed til ny trailerplads, så der skabes 
en optimeret logistik til håndtering af trailere. Den ny RO/RO terminal 
forberedes til fremtidig landstrømstilslutning af RO/RO skibe.

Den udvidede RO/RO terminal er en fremtidssikring til stigende mæng-
der af RO/RO trailergods, som forventes at stige i takt med markedets 
øgede efterspørgsel efter klimavenlige transportformer.

NUVÆRENDE KAJANLÆG 
FORLÆNGES MED

TERMINALEN UDVIDES MED

AREAL UD TIL 15 METER 
VANDDYBDE

TIL EN SAMLET  
KAJLÆNGDE PÅ

230 m

70.000 m2

485 mVi står stærkt i konkurren-
cen om vækst og tiltrækning 
af mere gods til vores havne. 

Vi har logistikken og belig-
genheden, så vi kan flytte 

gods fra veje, til skinner og 
vand. Ved at udvikle havnen 

til fremtidens stigende 
efterspørgsel efter mere 

bæredygtige transportløs-
ninger, kan vi både under-

støtte den grønne omstilling 
og samtidig stå stærkt i den 

nationale og internationale 
konkurrence. Havneudvidel-

sen er tænkt ind med stor 
respekt for havnens nærom-

råder og naboer, samtidig 
med at den vil skabe vækst 

og sikre arbejdspladser

RUNE D. RASMUSSEN 
CEO I ADP A/S

Udarbejdelse af lokalplan  
og kommuneplanstillæg

2022

2023

Offentlig høring på  
afgrænsningsnotat + 
evt. borgerinddragelse

Offentlig høring og  
evt. borgermøde

Politisk behandling i byråd, 
2. udvalg og byråd

Endelig vedtagelse  
af lokalplan og  
kommuneplanstillæg
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BÆREDYGTIG  
HAVNEDRIFT
Den langsigtede udvikling af vores 
havneterminaler vil sikre, at vi inden 
2030 har implementeret CO2-be-
sparende driftsløsninger inden for el, 
vand, varme og affald, så miljømæssi-
ge påvirkninger af vores nære omver-
den reduceres.

Vores mål er at blive CO2 
neutrale i 2030.

GRØN STRØM FRA 
SOLCELLEANLÆG 

Den næste store etape i Taulov Dry 
Port bliver opført med et fuld-skala 

solcelleanlæg på 45.000 m2 på 
taget. Det betyder, at vi i driftsfasen 
kan tilbyde vores kunder grøn strøm 

til forsyning af de enkelte lejemål, 
men også at Taulov Dry Port på sigt 
vil blive en fremtidig energikilde til 

vores nære omverden. 

GRØN  
LÅNEFINANSIERING

Vi har som havneselskab et stort 
ansvar for, at vores investeringer 
i havneinfrastruktur 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.

Omstilling til elbiler
i driften

Køb af certikater
til grøn strøm

Udskiftning til LED belysning
på havneterminaler

A NOx

LED BELYSNING
Solceller og LED-belysning 

forbedrer vores miljøregnskab 
i form af CO2 reduktion i 

havnedriften. I 2021 har vi 
brugt 2,3 MDKK på udskiftning 

af lyskilder til LED på alle 
havneterminaler på Fredericia 
Havn. Udskiftning til LED giver 

en årlig reduktion på  
300.000 kwh.

Omstilling til elbiler
i driften

Køb af certikater
til grøn strøm

Udskiftning til LED belysning
på havneterminaler

A NOx

SIKKERHED
På Fredericia Havn har vi i 2021 

gennemført kapacitetsudvidelser 
og omlægning af adgangsveje samt 

tilsluttende infrastruktur. Dette 
øger sikkerheden og sikrer en bedre 

trafikafvikling til og fra havnen til gavn 
for mobiliteten og miljøet. 

KLIMAPARTNERSKAB
I 2021 etablerede vi sammen med 

Trekantområdets aktører inden for energi, 
forsyning, kommuner, Billund Lufthavn og 
brancheforeninger et klimapartnerskab. 
Sammen med aktørerne inden for energi 

og forsyning arbejder vi på at udvikle 
en sammenhængende infrastruktur- og 

logistikmodel til fremtidens grønne 
brændstoffer og CO2-fangst og -lagring. 

Omstilling til elbiler
i driften

Køb af certikater
til grøn strøm

Udskiftning til LED belysning
på havneterminaler

A NOx

GRØN OVERGANG  
MELLEM BY OG HAVN 

I 2021 har vi på Fredericia Havn investeret 
10 MDKK i en ny klimaskærm mod 

Strandvejen og Holstensvej i Fredericia, 
som sikrer, at overgangen fra by til havn 

opleves interessant og mere grøn samtidig 
med, at miljøpåvirkningen reduceres. 

EL-BILER
Vi har i 2021 udvidet antallet 
af elbiler i driften med 1 elbil, 

så vi samlet set har 5 elbiler og 
1 hybrid. Dette har en positiv 

effekt på vores samlede  
CO2-udledning

Omstilling til elbiler
i driften

Køb af certikater
til grøn strøm

Udskiftning til LED belysning
på havneterminaler

A NOx

BÆREDYGTIGE  
INDSATSER  

2021 

 ADP A/S OG DEN

GRØNNE  
OMSTILLING

Vores investeringer i den grønne omstilling 
er godt for samfundet, for vores ejerkom-
muner og nærmiljøet samt for ADP’s kon-
kurrencekraft, hvor udvikling og vækst ska-
ber arbejdspladser.  

I ADP støtter vi op om Danmarks målsæt-
ning om 70 % reduktion i CO2 udledningen 
i 2030. Vores mål er at blive CO2 neutrale i 
2030.

Vi har i de seneste år markeret os som en 
aktiv spiller med fokus på mulighederne for 
at tænke alternativt og gennem nyskabende 
løsninger at bidrage væsentligt til den grøn-
ne omstilling af transport- og logistiksekto-
ren. 

Etableringen af Taulov Dry Port, som vi 
udvikler i et joint venture med pensionssel-
skabet PFA, har bragt os i front i den klima-
fokuserede indsats og betyder, at ADP i dag 
står stærkt i forhold til at imødekomme den 
stigende efterspørgsel efter grønne trans-
portløsninger. Flere og flere virksomheder 
vælger at placere deres transport- og logi-
stikaktiviteter i Danmarks grønne trans-
portknudepunkt.

Den kommende havneudvidelse i Fredericia 
er efterspørgselsdrevet og matcher den 
samfundsmæssige udvikling til en grønnere 
fremtid, hvor stigende volumener på con-
tainere og færgegods naturligt følger med 
markedets øgede fokus på grønne trans-
portløsninger. 

Den kommende havneudvidelse i Fredericia 
er et eksempel på, at vi som ét af Danmarks 

største havneselskaber løfter vores sam-
fundsmæssige ansvar for at skabe en grøn-
nere verden. 

Vi har samlet set investeret 12,6 MDKK i 
miljøforbedrende tiltag, som vil reducere 
vores samlede CO2 udledning på vores hav-
ne. I årene fremover vil vi investere en stør-
re og større andel af vores driftsoverskud i 
klimamæssige tiltag. Fra 2023 vil vi udar-
bejde et akkrediteret klima- og miljøregn-
skab over nuværende og fremtidige grønne 
investeringer. 

Bæredygtig havnedrift reducerer  
vores miljøpåvirkning
I de kommende år vil vi investere i grønne 
tiltag på vores havneterminaler, som skal 
sikre, at vores vækst sker i en god balance 
med havnens naboer og de omkringliggende 
byrum. 

ADP gennemfører i disse år en række tiltag, 
der rykker på miljøregnskabet. Vi vil over 
de kommende år investere 30 mio. kr. i støj-
dæmpende foranstaltninger, forskønnende 
beplantning som afgrænsning for havne-
området samt forskellige grønne tiltag som 
solceller og LED-belysning, som vil være 
med til at rykke vores miljøregnskab i form 
af CO2 reduktion i havnedriften.

I 2021 har vi på Fredericia Havn investeret 
10 MDKK i en ny klimaskærm mod Strand-
vejen og Holstensvej samt 2,3 MDKK i LED 
belysning på havneterminaler, som sikrer, at 
overgangen fra by til havn opleves interes-
sant og mere grøn samtidig med, at miljøpå-
virkningen reduceres. 

Vi har derud over øget antallet af el-biler i 
driften med 1 ny elbil, hvilket har en positiv 
effekt på vores samlede CO2-udledning. 

VORES BÆREDYGTIGE  
UDVIKLING TAGER  
AFSÆT I TRE AF  
FN’S 17 VERDENSMÅL

I de kommende år vil vi investere 
en stigende andel af vores 
driftsoverskud i grønne tiltag 
på ADP-havnene for at sikre en 
god balance mellem havnene og 
de naboer, der bor tæt på. Vi har 
allerede taget mange initiativer 
i den grønne omstilling i form 
af investeringer i klimaskærm, 
beplantning, LED belysning og el-
biler i driften. Gennem bæredygtig 
havnedrift vil vi reducere vores 
miljøpåvirkning til gavn for en fælles 
grønnere fremtid mellem havn og by

RUNE D. RASMUSSEN 
CEO I ADP A/S
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Taulov Dry Port er et foregangsprojekt, som er skabt på visionen 
om at realisere Danmarks grønne og multimodale transport- og 
logistikcenter, hvor transport via bane, vej og havn understøtter 
vores kunders ønske om at forbedre klimaaftrykket til gavn for 
Danmarks grønne fremtid. 

Taulov Dry Port har siden 2017 skabt genlyd i markedet, da PFA 
og ADP A/S indgik et nyskabende joint-venture partnerskab, der 
tidligt fangede markedets ønsker til generiske og fleksible lager- 
og logistikdomiciler med central beliggenhed i Danmarks logistik-
centrum. 

I 2021 kunne vi således melde om fuld udlejning på de første 
100.000 m2 domicilbyggerier og generiske lagerejendomme. Vo-
res kunder er toneangivende danske virksomheder inden for bl.a. 
retail, fødevarer, recycling samt transport og logistik. 

De seneste års vækst på det globale logistikmarked har øget ef-
terspørgslen efter centralt beliggende lager- og logistikfacilite-
ter, fordi mange virksomheder stiller krav til en fleksibel logistik-
kæde og et forbedret klimaaftryk.

NY STOR ETAPE  
PÅ 60.000 M2

 
I 2021 igangsatte vi det næste store 
byggeri på 60.000 m2 i Baronessens 
Kvarter. Byggeriet bliver opført som én 
stor lagerbygning med en samlet læng-
de på 600 meter og en indvendig højde 
på 12,5 meter. Byggeriet bliver inddelt 
i enheder á 5.000 m2 og med 9 porte pr. 
enhed. 

Det kommende byggeri bliver opført 
med cirkulære løsninger i både anlægs- 
og driftsfasen. I anlægsfasen indtænker 
vi smarte løsninger, der reducerer vores 
miljømæssige påvirkninger. Vi genan-
vender f.eks. overskudsjord på stedet og 
sparer dermed bortkørsel, hvilket er en 
klimamæssig gevinst for samfundet. 

Byggeriet bliver opført med et fuld-skala 
solcelleanlæg på 45.000 m2 på taget. Det 
betyder, at vi i driftsfasen kan tilbyde vo-
res kunder grøn strøm til forsyning af de 
enkelte lejemål, men også at Taulov Dry 
Port på sigt vil blive en fremtidig energi-
kilde til vores nære omverden. Udlejnin-
gen vil ske på fleksible vilkår og med et 
attraktivt servicekoncept, som vores nu-
værende lejere har taget godt imod.

TAULOV 
DRY PORT

SAMLET AREAL

TAULOV DRY PORT I TAL

M² GRUNDAREAL M² LAGER- OG  
LOGISTIKBYGGERI

M² LAGER- OG  
LOGISTIKBYGGERI

IDRIFTSATTE UNDER OPFØRELSE BEBYGGELSESPROCENT

900.000 100.000 60.000 35 %

Behovet for en effektiv logistik-
kæde, varelagre placeret tættere 

på hjemlige markeder og ønsker 
til et lavere klimaaftryk i trans-

port- og logistikkæden har aldrig 
været større hos virksomheder og 

transportører. Derfor er timingen 
af vores næste store byggeri 

afgørende. Vores lagerejendomme 
dækker markedets ønsker til belig-
genhed, fleksibilitet og indretning, 

og vi mærker en meget stor inte-
resse for vores lagerkoncept, så vi 

forventer hurtig udlejning af den 
næste store etape. Byggeriet bliver 

opført i den absolut højeste kvali-
tet med bæredygtige løsninger

JESPER GEMMER
CEO I TAULOV DRY PORT A/S
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Vi har i 2021 taget initiativ til en partnerskabsmodel, som kan give Fredericia og 
Trekantområdet et grønt forspring i forhold til CO2-fangst og -lagring samt pro-
duktion af fremtidens grønne brændstoffer. 

Kombinationen af en stærk, multimodal havneinfrastruktur, Danmarks største 
virksomheder inden for energi og forsyning, et raffinaderi og en kommende brint-
fabrik samt aftagere af grønne brændstoffer inden for luftfart og skibsfart giver 
Trekantområdet gode forudsætninger for at tage en førertrøje i realiseringen af 
en sammenhængende værdikæde inden for fremtidens PtX-løsninger.  

I 2021 etablerede vi sammen med Trekantområdets aktører inden for energi, for-
syning, kommuner, Billund Lufthavn og brancheforeninger et klimapartnerskab. 
ADP kan som den neutrale infrastrukturpartner binde aktørerne sammen og ska-
be en sammenhængende infrastruktur, der gavner den grønne omstilling.

GRØNT  
FORSPRING  
I FREDERICIA 

FREDERICIA HAVN 
Fredericia Havns position er blevet væsentligt styrket igennem 
de seneste år. Væksten i forretningen i 2021 overstiger rekord-
året 2020 med en meget stor fremgang i tonnagen inden for RO/
RO, projektlaster, recycling produkter og især en historisk vækst 
i containerforretningen. Fredericia Havn har i det sidste år taget 
markedsandele fra primært lastbiltransporter til og fra Hamburg 
Havn. Havnens centrale placering og korte sejltid fra f.eks. Hamburg 
betyder, at flere virksomheder ser Fredericia Havn som et særdeles 
attraktivt knudepunkt for import og eksport.  

Fredericia Havn ligger nu fast på alle de store containerrederiers 
rutenet, og vi har i 2021 haft rekordhøje containermængder på 
104.284 TEU svarende til en vækst på 32,5 % i forhold til 2020. 

Færgetrafikken har også tilsvarende været positivt påvirket af den 
generelle højkonjunktur i samfundet. Stigende import og eksport 
til og fra Baltikum har i 2021 givet en vækst på RO/RO enheder på 
15,8 % sammenlignet med 2020.

Vi har i 2021 gennemført kapacitetsudvidelser på arealer og op-
lagsfaciliteter på Fredericia Havn for at sikre, at havnen fortsat er 
attraktiv for de stigende volumener af gods og containere.

I 2021 har vi opført 3 nye pakhuse med en samlet kapacitet på 
6.000 m2. Fredericia Havn står dermed styrket som knudepunkt for 
den danske grovvarebranche. Agribulk har i 2021 haft en vækst på 
105 tusind tons, svarende til en stigning på 26,1 % 

I slutningen af 2021 har vi afsluttet etableringen af et nyt sammen-
hængende areal på 31.000 m2 til RO/RO trailere. Det nye areal er 
en væsentlig modernisering af vores RO/RO-område og vil sikre en 
optimeret logistik i håndteringen af stigende mængder af RO/RO 
trailere. 

Med den udvidede lagerkapacitet og forbedrede infrastruktur har 
Fredericia Havn et stærkt konkurrencemæssigt set-up, som kan 
forbedre vores samlede logistik til gavn for vores kunder og samar-
bejdspartnere. 

De langsigtede investeringer på Fredericia Havn peger ind i en grøn 
fremtid, hvor udvidelse af kapaciteten med den kommende havne-
udvidelse og udviklingen af nye forretningsmodeller skal understøt-
te den fremtidige vækst inden for grønne transportløsninger og 
fremtidens energiformer.  

   CONTAINERGODS I TEU

    CONTAINERGODS I TONS

UDVIKLINGEN I CONTAINERGODS
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Nyborg Havn er med sin centralt beliggende havneinfrastruktur og 
gode tilkørselsforhold til den fynske motorvej og jernbanenettet et 
vigtigt transportknudepunkt for mange fynske virksomheder, som 
har brug for hurtigt at kunne betjene deres nærmarkeder med im-
port og eksport af produkter. Den centrale placering og adgangen til 
havnens multimodale infrastruktur styrker vores kunders konkur-
rencekraft og vækstpotentiale. Nyborg Havn servicerer stålindu-
strien, anlægssektoren, råstofvirksomheder, én af verdens førende 
destillationsvirksomheder samt virksomheder inden for den cirku-
lære økonomi. 

Nyborg Havn har i 2021 haft en omsætningsfremgang på 21,5 % 
hvilket tilskrives en øget aktivitet inden for især fast bulk og pro-
jektlaster. Nyborg Havns centrale beliggenhed i forhold til store 
fynske og sjællandske anlægsprojekter har betydet stigende gods-
mængder på jern- og stålprodukter samt projektlaster. 

Nyborg Havn har igennem mange år været maritimt knudepunkt for 
én af Nordeuropas førende leverandører af stålløsninger. Havnen 
har med sin vanddybde og centrale beliggenhed tæt på E20 motor-
vejen nogle logistiske fordele for virksomheden, som hurtigt og ef-
fektivt leverer det importerede stål til deres fabrik på Fyn. 

I 2021 blev der håndteret rekordhøje mængder af jern- og stålpro-
dukter, som samlet set har haft en vækst på 84,7 tusind tons, sva-
rende til en stigning på 125 %. 

Nyborg Havn udvidede i 2021 med endnu en operatør, da Blue Wa-
ter Shipping lejede sig ind i kontormiljøet på havnen og dermed fik 
fast base i Nyborg. Blue Water Shippings tilstedeværelse på havnen 
giver en styrkelse i forhold til at tiltrække yderligere gods og aktivi-
teter. 

NYBORG HAVN UDVIKLINGEN I JERN-  
OG STÅLPRODUKTER

Nyborg Havn 
servicerer i dag 
virksomheder inden 
for stålindustrien, 
anlægssektoren, 
råstofvirksomheder, 
én af verdens største 
destillationsvirksom-
heder samt virksom-
heder inden for den 
cirkulære økonomi
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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. 

Stigningen i sygefravær 
henføres til 3 hændelser, 
som desværre har medført 
langtidssygemelding.

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 gennemfører vi også i dis-
se år en række tiltag, som på sigt gør vores 
havnedrift bæredygtig til gavn for vores 
miljømæssige påvirkninger. Vi opfører kli-
maskærme, etablerer beplantning, skifter 
til LED belysning og udskifter til el-biler i 
driften. Vi tænker grønne løsninger ind i 
havnedriften til gavn for de omkringliggen-
de byrum. Vi samarbejder også konstruk-
tivt med vores kunder og samarbejdspart-
nere om at tage miljøhensyn ved aktiviteter 
på havnen. Vores havne har gennem gene-
rationer være stolte arbejdspladser for lo-
kalområdet, og i vores udvikling går vi ikke 
på kompromis med miljøet eller vores 
ejerkommuners ambitioner for bosætning 
i nærområdet. Vores havne er vigtige for 
vækst, jobskabelse og den grønne omstil-
ling.

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.

SYGDOM SOM FØLGE AF 
ARBEJDSULYKKER 

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

NEAR-MISS HÆNDELSER 

I 2021 har der været 
et fortsat stort 
fokus på yderligere 
reduktion af near-
miss hændelser, som 
i sidste ende kan give 
arbejdsulykker og 
sygefravær. 
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