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Tilbageblik fra bestyrelsesfor-
mand Erik Østergaard, som i 
2022 fejrede 10-års jubilæum i 
ADP’s bestyrelse – de sidste 6 år 
som bestyrelsesformand.

Bestyrelsesformand Erik Østergaard ser 
tilbage på de seneste 10 års udvikling af 
ADP, hvor en visionær strategi, professio-
nalisering af virksomheden og igangsatte 
vækstinitiativer og investeringer i kapaci-
teten og infrastrukturen på ADP-havnene 
og udvikling af Taulov Dry Port har været af-
gørende for at fremtidssikre virksomheden. 

Stiftelsen af ADP A/S og sammenlægning-
en af de tre havne i Middelfart, Nyborg og 
Fredericia for 22 år siden var visionært og 
rodfæstet i formålet at drive lokal havne-
virksomhed til gavn for vækst og jobskabel-
se i de tre ejerkommuner. 

I dag er ADP mere end en lokal havnefor-
retning. De seneste års professionalisering 
og markante vækstinitiativer har styrket 
selskabets markedsposition med nye for-
retningsområder, stigende godsmængder 
samt en havneinfrastruktur, som er tænkt 
ind i den grønne omstilling til gavn for ejer-
kommuner og nærmiljøer. Med selskabets 
største havn i Fredericia er ADP på få år 
gået fra at være en traditionel råoliehavn til 
i dag at være et grønt knudepunkt for trans-
port og logistik.

Etableringen af Taulov Dry Port har været 
et afgørende vækstinitiativ, som udvikles 
i joint venture med Danmarks største pen-
sionsselskab PFA. Gennem milliardinveste-
ringer har de to parter på få år skabt én af 

Danmarks største ejendomsporteføljer in-
den for transport og logistik – en udvikling, 
der har bragt selskabet i front i den danske 
havnesektor. Det store fokus på bæredyg-
tighed og klimahensyn i ejendomsinveste-
ringerne indfries i Taulov Dry Ports ejen-
domsporteføljer. Den centrale beliggenhed 
og de grønne energiløsninger imødekom-
mer markedets ønske til forbedringer af kli-
maaftrykket – en styrkeposition, der har po-
tentiale til at række langt ud over Danmarks 
grænser i konkurrencen med internationale 
havne. 

Effekten af selskabets transformation ses i 
de økonomiske nøgletal, hvor selskabet i de 
seneste to år har leveret historiske resul-
tater med tocifrede vækstrater i både om-
sætning og indtjening. På en ansvarlig måde 
har selskabet gennem milliardinvesteringer 

transformeret forretningsmodellen og 
konsolideret selskabets position som ny-
skabende i den danske havnesektor. I nøg-
letallene ses dette som en historisk vækst 
i både omsætning og indtjening, der viser 
havnenes store betydning som drejeskive 
for vækst og udvikling.

For aktionærerne er ADP mere end blot en 
forretning. ADP er en vækstmotor, der ska-
ber arbejdspladser og øget aktivitet ved at 
udnytte den centrale infrastruktur til gavn 
for vækst og jobskabelse både nationalt 
samt for nærområder og ejerkommuner. 

”ADP har aldrig stået stærkere som et 
moderne havne- og infrastrukturselskab. 
Planlagte investeringer i den kommende 
havneudvidelse i Fredericia og skalering 
af dry port konceptet giver et potentiale 
for yderligere vækst i de kommende år. 
ADP-havnene ligger i vækstområder og 
har stor betydning som knudepunkter for 
import og eksport, som katalysator for den 
grønne omstilling og som infrastruktur for 
Danmarks forsyningssikkerhed. Vi har som 
mål, at vores igangsatte vækstinitiativer 
skal binde by og havn sammen til gavn for 
vores ejerkommuner, siger Erik Østergaard 
og fortsætter: 

”Der lyder en stor tak til ADP’s medarbej-
dere og ledelse for en ekstraordinær og 
dedikeret indsats i 2022, og samtidig en 
stor tak til ADP’s aktionærer for det gode 
samarbejde. Sluttelig skal der lyde en stor 
tak for samarbejdet med PFA Pension, som 
har været en meget professionel partner i 
udviklingen af Taulov Dry Port”. 

ADP har aldrig stået 
stærkere som et 

moderne havne- og 
infrastrukturselskab  

ERIK ØSTERGAARD  
BESTYRELSESFORMAND I ADP A/S

Der skal lyde en stor tak til 
bestyrelsen, som igennem 
alle årene har haft et højt 
ambitionsniveau og et fælles 
ønske om at fremtidssikre ADP 
med langsigtede investeringer 
i havneinfrastrukturen og i 
Taulov Dry Port. Selskabets 
historiske udvikling er resultatet 
af et godt samarbejde og 
politisk opbakning fra vores 
ejerkommuner

ERIK ØSTERGAARD
BESTYRELSESFORMAND I ADP A/S

Milliardinvesteringer i en kommende udvi-
delse af Fredericia Havn og udvidelser af 
Taulov Dry Port er en investering i den loka-
le og regionale jobskabelse og vil dermed 
være en gevinst for både ejerkommuner og 
samfundet generelt.

En beskæftigelsesanalyse udarbejdet af 
Incentive A/S i 2021 dokumenterer, at 
ADP og Taulov Dry Port genererer 8.012 
beskæftigede i hele Danmark, hvoraf 3.733 
er beskæftiget i Fredericia og Nyborg Kom-
muner. Det giver skatteindtægter på 1,6 
mia. kr. i hele Danmark og en bruttoværditil-
vækst i virksomhederne på 6,2 mia. kr. Akti-
viteterne genererer årligt skatteindtægter 
til Fredericia og Nyborg kommuner på 0,2 
mia. kr. 

Havneudvidelsen i Fredericia og den fort-
satte udbygning af Taulov Dry Port frem 
mod 2030 vil øge antallet af fuldtidsbe-
skæftigede med 3.082, oveni den nuværen-
de jobskabelse. ADP vil med sine samlede 
aktiviteter dermed generere 11.094 jobs 
direkte og indirekte i Danmark i 2030. 

VÆKST OG JOBSKABELSE
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Endnu et solidt og
HISTORISK GODT  
ÅRSRESULTAT 

I et år med stigende usikkerhed som føl-
ge af krig og energikrise, leverer ADP i 
2022 det bedste årsresultat nogensinde 
med tocifrede vækstrater i omsætning 
og indtjening. Et historisk godt driftsre-
sultat (EBITDA) ender på 94,2 MDKK mod  
88,4 MDKK i 2021. Driftsresultatet er 
eksklusive værdireguleringer af ejen-
domme.

ADP fortsætter dermed væksten og leve-
rer for tredje år i træk det bedste driftsre-
sultat i selskabets historie – og dette i et 
år, hvor organisationen er vokset som føl-
ge af nyansættelser. At vi i 2022 fortsæt-
ter med at levere et historisk godt resul-
tat, skyldes ikke alene en kraftig vækst i 
tonnagen på vores havne, men også effek-
ten af fortsat stigende udlejningsaktivite-
ter i Taulov Dry Port – en ejendomsporte-
følje i hastig udvikling. 

I samarbejde med vores joint-venture part-
ner PFA Pension har vi på rekordtid skabt 
én af Danmarks største ejendomsporte-
føljer inden for logistik. Vores udvikling 
har været begunstiget af langvarige kun-
derelationer. I 2022 har vi med stolthed 
annonceret opførelsen af et 40.000 m2 
stort lav-emissions lager til A.P. Møller- 
Mærsk. Byggeriet opføres ud fra de høje-
ste standarder for lav-emissions logistik-
byggeri og bliver et væsentligt bidrag til 
den grønne omstilling af Mærsks globale 
forsyningskæde.

I 2022 er fremdriften i byggeriet af 
60.000 m2 generiske lagerejendomme 
fortsat. Denne etape står klar til indflyt-
ning i foråret 2023 af én af Taulov Dry 
Ports store kunder – BESTSELLER.  Der-
udover har vi annonceret en ny etape på 
97.000 m2 generisk lagerbyggeri. Når 
byggeriet står færdigt medio 2024 vil 
Taulov Dry Port have en samlet kapacitet 
på næsten 300.000 m2 moderne lager- og 
logistikejendomme. 

I Taulov Dry Port får vi mest mulig ud af 
den samlede kapacitet samtidig med, at 
vi certificerer logistikbygningerne til en 
bæredygtig fremtid med stor-skala sol-
celleanlæg på tagfladerne, så bygninger-
ne bliver selvforsynende med grøn strøm. 
Inden længe får transportsektoren mulig-
hed for at tanke grønne brændstoffer, når 
Everfuel etablerer Danmarks største brint 
tankstation i Taulov Dry Port.

Den nuværende markedssituation med 
stigende inflation og energikrise har givet 
nogle strukturelle ændringer i markedet. 
Vores havnekapacitet, udstyr, oplagsfa-
ciliteter og vanddybde har været efter-
spurgt til især store importlaster af bio-
brændsel til et forandret energimarked. 

Vores samlede kerneforretning har i 2022 
leveret på et historisk højt niveau med to-
cifrede vækstrater på flere forretnings-
områder. Den samlede godsomsætning på 
havnene i Nyborg og Fredericia ender på 
8,2 mio. tons gods mod 7,6 mio. tons i 2021, 
hvilket er en vækst på 7,9 %.

Den samlede omsætning i 2022 ender på 
195,8 MDKK mod 177,7 MDKK i 2021, hvil-
ket er en fremgang på 10,2%. 

Containerforretningen har i gennem hele 
året ligget på et ”all time high” niveau og 
sætter endnu en rekord med 110.646 TEU 
i 2022 mod 104.284 TEU i rekordåret 
2021, hvilket er en stigning på 6,1%. 

Fast-bulk har leveret på et meget højt ni-
veau med en samlet vækst på 22,9% sva-
rende til 270 tusind tons. Agri-bulk leverer 
med en samlet fremgang på 113 tusind 
tons svarende til en vækst på 22,2% et 
væsentligt bidrag hertil.

ADP leverer i 2022 et resultat efter skat på 
106,1 MDKK mod et 2021 resultat på 104 
MDKK. Resultatet efter skat indeholder 
værdiregulering på vores investeringsejen-
domme. 

Antallet af skibsanløb i 2022 udgjorde 
1.484 mod 1.609 i 2021 svarende til et 
fald på 7,8%.

På Nyborg Havn har vi i 2022 budt velkom-
men til Stema Shipping, som har overtaget 
20.000 m2 havneareal til import, oplagring 
og distribution af råstoffer og materialer til 
store anlægsprojekter. Den samlede gods-
omsætning på Nyborg Havn blev i 2022 på 
0,66 mio. tons. 

Langsigtet strategi
De senere års høje vækstrater er skabt ud 
fra en langsigtet strategi med fokus på ud-
vikling af infrastrukturen og kapaciteten 
omkring vores havne og Taulov Dry Port. En 
fortsat accelerering og skalering af vækst-
strategien i de kommende år øger behovet 

for, at vi som organisation har de rette kom-
petencer og ressourcer. I 2022 har vi derfor 
gennemført en organisationsændring, hvor 
professionalisering og klar struktur skal 
geare organisationen til fremtidens vækst.  

I de kommende år vil vi med investeringer 
i havneinfrastruktur og udvidelser af dry 
port konceptet sikre, at vores havne bliver 
knudepunkt og katalysator for den grønne 
omstilling. Dette er dybt forankret i vores 
forretningsstrategi.  

I 2022 fremlægger vi det første kli-
ma-regnskab, og i 2023 vil vi med udarbej-
delsen af en strategi for reduktion af vores 
CO₂-aftryk redegøre for målsætninger og 
indsatser gennem hele værdikæden frem 
mod 2030.

ADP Energy Infrastructure
Med etableringen af ADP Energy Infra-
structure A/S har vi i 2022 taget et stort 
skridt i den strategiske udvikling af ADP, 
hvor især fokus på udvikling af infrastruk-
tur til den grønne omstilling vil blive afgø-
rende for vores udvikling i de kommende år. 
Selskabet er stiftet i januar 2023. 

I samarbejde med områdets store aktø-
rer er vores mål at udvikle den nødvendige 
infrastruktur til at skabe sektorkobling 
og sikre en fuld PtX værdikæde fra CO₂-
fangst og -lagring til produktion af grønne 
brændstoffer. 

Meget af infrastrukturen til produktion, 
distribution og udnyttelse af overskuds-
varme findes allerede i vores område, og 
derfor er Fredericia også udpeget som ét af 
den tidligere regerings seks CCUS-klynge-
samarbejder. 

Vi ser ind i 2023 med forhåbninger til, at 
den kommende havneudvidelse kommer 
et skridt videre en godkendelse efter et år 
med myndighedsbehandling og høringsfa-
ser, borgermøder samt god nabodialog. 

Tak til alle medarbejdere for en ekstraor-
dinær og dedikeret indsats i 2022 og tak 
for samarbejdet til ADP’s bestyrelse, ejere, 
kunder og samarbejdspartnere.

RUNE D. RASMUSSEN
CEO i ADP A/S

10,2 %
OMSÆTNINGSFREMGANG
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 ’22 ’21 ’20
ÅRETS RESULTAT, DKK MIO.   
NETTOOMSÆTNING 195,8  177,7   131,3 
RESULTAT AF ORDINÆR PRIMÆR DRIFT (EBIT) 163,4  127,0   84,7  
RESULTAT AF FINANSIELLE POSTER - 25,3 1,8   - 1,5 
ÅRETS RESULTAT 106,1 104,0   66,6  

BALANCE, DKK MIO.   
BALANCESUM 2.609,2  2.084,6   1.899,4 
INVESTERINGER 283,9  160,0   383,0 
EGENKAPITAL 1.113,4  972,5   863,9   

FINANSIEL UDVIKLING, DKK MIO.   
PENGESTRØMME FRA AKTIVITETER INDEN FOR:   
DRIFT 152,3  21,2   126,8 
INVESTERING - 114,5 - 164,2  - 438,7
FINANSIERING 253,9  142,7   220,7 
ÅRETS FORSKYDNING I LIKVIDER 291,7 - 0,4  - 91,2

NØGLETAL I %   
OVERSKUDSGRAD 83,5  71,5   64,5 
AFKASTNINGSGRAD 6,3  6,1   4,5 
SOLIDITETSGRAD 42,7  46,7   45,5 

NETTOOMSÆTNING RESULTAT GODS INKL. RÅOLIE GODS EKSKL. RÅOLIE
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FESTIVALSTEMNING 
FOR HELE FAMILIEN
Til at skabe ekstra festivalstemning i 
eventområdet var der street sport  
aktiviteter i samarbejde med FHK og  
FC Fredericia, musik, gratis madboder 
og helt ekstraordinært gratis shuttle-
ture mellem havneterminalerne med 
krydstogttoget. 

ÅBEN HAVN  
I FREDERICIA

Havnen er normalt et lukket og sikret om-
råde uden adgang for offentligheden, men 
mere end 1.500 gæster benyttede mulighe-
den for at komme ind bag hegnet og komme 
tæt på havnekraner, kornsiloer, pakhuse og 
havnens store arealer og faciliteter, som til 
daglig holder gang i hjulene for dansk import 
og eksport. 

Fredericia Havn er en travl arbejdsplads 
for havnens medarbejdere, kunder og sam-
arbejdspartnere. I anledning af Åben Havn 
var der helt ekstraordinært mulighed for 
at komme helt tæt på store maskiner, se de 
tonstunge kraner i aktion eller at tage turen 
op i de 35 meter høje kornsiloer i Møllebug-
ten. Derudover var der sejlads på Lillebælt, 
rundvisninger på et Mærsk Supply skib og 
besøg på Marinehjemmeværnets skib.

Lørdag den 10. september åbnede vi Fredericia Havn til en festlig og  
folkelig dag for byens borgere i samarbejde med Fredericia Shipping, 
SDK Shipping, EUC Lillebælt, Maskinmesterskolen, Fredericia Håndbold, 
FC Fredericia og EventC. Høj solskin og et spændende program trak et 
rekordstort antal interesserede borgere ned på havnen. 
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CODE OF 
CONDUCT
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REJSER OG REPRÆSENTATION
I ADP er det vigtigt at holde et kontinuerligt lavt niveau for vores omkost-
ninger, herunder bl.a. rejse- og repræsentationsomkostninger. Forretnings-
rejser gennemføres efter behov, og omkostninger til repræsentation skal 
altid være forretningsmæssigt begrundet. Efter to Corona-år med et me-
get lavt niveau for rejser og repræsentation, har 2022 været et år med sti-
gende aktivitetsniveau og ansættelse af nye medarbejdere – en udvikling, 
der har betydet øget mødeaktivitet.

Det fortsatte arbejde med åbenhed i forhold til vores omverden har med-
ført et væsentligt højere aktivitetsniveau i forbindelse med fyraftensar-
rangementer, rundvisninger og besøg af lokale virksomheder og uddan-
nelsesinstitutioner, hvilket har øget omkostningerne til repræsentation 
væsentligt. Vores samlede omkostninger til rejser og repræsentation har 
af den grund i 2022 været stigende i forhold til 2021. Omkostninger til rej-
ser og repræsentation pr. medarbejder i 2022 er på niveau med 2019, som 
er seneste sammenlignelige år før Corona.
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SPONSORATER TIL DET  
LOKALE FORENINGSLIV
ADP har med en stærk lokal forankring stort 
fokus på at drive en virksomhed, der optræder 
ansvarligt og med stort fokus på sociale forhold 
i relation til kunder, samarbejdspartnere, 
medarbejdere og aktionærer. Vi påtager os et 
medansvar for udviklingen i vores ejerkommu-
ner. Med sponsorater bidrager vi aktivt til det 
lokale erhvervs- og foreningsliv samt kulturliv i 
ADP's nærområder.

Gennem sponsorater får vi aktiveret den lokale 
synlighed, og vi støtter samtidig det fællesskab, 
der følger med foreningsidrætten. I 2022 har vi 
afholdt sponsormøde for det lokale forenings-
liv. Vi har efterfølgende tildelt et stort antal 
tøjsponsorater til lokale idrætsklubber. ADP 
opnår derigennem lokal eksponering i både Ny-
borg og Fredericia.  

I vores sponsorsamarbejder med eliteklubber-
ne FC Fredericia og FHK lægger vi særlig vægt 
på at opnå goodwill og bred opbakning fra lo-
kalsamfundet. I takt med vores udvikling øges 
behovet for lokal accept, opbakning og rekrutte-
ring fra lokalsamfundet. 

I 2022 fik FHK en unik mulighed for at komme 
ind på Fredericia Havns område. Havnen danne-
de ramme for årets holdpræsentation af spillere 
og træner. Havnens industrielle miljø med skibe, 
kraner, store maskiner og containere skabte en 
unik kulisse.

CODE OF CONDUCT
ADP udarbejdede i 2021 et adfærdskodeks Code 
of Conduct, som sikrer, at vores forretning opereres 
etisk ansvarligt samt, at vores medarbejdere har 
klare retningslinjer for efterlevelse af god og an-
svarlig adfærd. Medarbejdere i ADP er forpligtede 
til at overholde ADP’s Code of Conduct, og derfor 
er adfærdskodekset i 2022 blevet en integreret del 
af ansættelse af nye medarbejdere således, at nye 
medarbejdere fra begyndelsen af deres ansættel-
sesforhold er bekendt med vores Code of Conduct. 
Vores Code of Conduct er tilgængelig på ADP’s 
hjemmeside. For yderligere at understøtte arbejdet 
omkring etisk og ansvarlig adfærd vil der i 2023 bli-
ve udarbejdet et særligt Code of Conduct, som skal 
overholdes af vores kunder, leverandører og samar-
bejdspartnere. 

WHISTLEBLOWERORDNING
For at sikre, at vores virksomhed drives med ud-
gangspunkt i gældende lovgivning og høje etiske 
standarder, lancerede vi i 2021 en whistleblower-
ordning. Denne har været tilgængelig på vores 
hjemmeside i hele 2022.  Whistleblowerordningen 
gør det muligt for medarbejdere og samarbejds-
partnere med relation til ADP-havnene anonymt at 
indberette eventuelle overtrædelser af koncernens 
retningslinjer for etisk adfærd eller overtrædelse af 
lovgivningen. Der har i 2022 ikke været nogle indbe-
retninger til whistleblowerordningen. 

ET ÅBENT OG TRANSPARENT 
SELSKAB 
Vi har i 2022 imødekommet nærområdernes store 
interesse for vores virksomhed gennem en række 
events og arrangementer. Vi har afholdt bl.a. Åben 
Havn, fyraftensarrangementer, netværksmøder og 
rundvisninger for studerende og borgere generelt, 
hvor ADP ś aktiviteter er blevet præsenteret. Der 
har været stor tilslutning og lokal opbakning til vo-
res arrangementer. 
Som en del af vores åbenhedspolitik og Code of 
Conduct har vi på vores hjemmeside fremlagt in-
formation om sponsorater, rejse- og repræsenta-
tionspolitik, CSR regnskab samt spørgsmål/svar i 
forbindelse med den kommende havneudvidelse i 
Fredericia. 

EFTERUDDANNELSE AF  
MEDARBEJDERE
I ADP prioriterer vi den faglige udvikling af vores 
medarbejdere og ledere. Vi har i 2022 forbrugt 
161.473 DKK til videreuddannelse af medarbejdere 
i driften og administrationen samt generel lederud-
vikling. I 2021 var forbruget til efteruddannelse på 
258.379 DKK. Det lavere niveau på efteruddannelse 
i 2022 henføres til et meget højt aktivitetsniveau 
på ADP-havnene, hvilket har krævet en stor indsats 
af alle medarbejdere i driften og administrationen. 
Dette har betydet, at en del efteruddannelse er ud-
skudt til 2023.  

 REJSE OG REPRÆSENTATION       

   REJSE OG REPRÆSENTATION/ANTAL ANSATTE

Som ét af Danmarks største havneselskaber har vi 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 
adfærdspolitikker skal følges af alle medarbejdere i deres 
daglige arbejde.

SPONSORATER
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Ansvarlig adfærd og bæredygtig udvikling i relation til vo-
res omverden og det samfund, vi er en del af, er af største 
betydning for ADP. 

De senere års udvikling og professionalisering af virksom-
heden betyder, at ADP i højere grad kan agere endnu mere 
ansvarlig og samfundsbevidst. Vi tager stort ansvar for 
f.eks. unges uddannelse og det lokale samfunds- og for-
eningsliv. Med en række socialøkonomiske og bæredygtige 
bidrag støtter vi udviklingen af vores nærområder. 

ADP har som mål, at vækstinitiativer og udviklingsprojekter 
skal bringe erhvervslivet, by og havn sammen til gavn for en 
fælles grøn fremtid præget af stolthed over de mange loka-
le arbejdspladser, som vores aktiviteter skaber. 

På en ansvarlig måde tænker vi grønne løsninger ind i 
havne driften til gavn for de omkringliggende byrum. Vores 
udvikling gennemføres med den største respekt for nær-
områderne. 

Læs mere om vores CSR-indsatser i rapporten  
for samfundsansvar og bæredygtighed på  
www.adp-as.dk/CSR

I 2022 har der været et fald i arbejdsulykker, 
hvilket påvirker udviklingen positivt i den del 
af sygefraværet, som henføres dertil. I 2022 
har der været 2 arbejdsulykker, som har gi-
vet 38 dages sygefravær, hvilket er et fald på  
63 % i forhold til 2021. 

I 2022 har der været et fortsat stort fokus på 
yderligere reduktion af near-miss hændelser, 
som i sidste ende kan give arbejdsulykker og 
sygefravær. Near-miss hændelser er faldet 
med 15% i forhold til 2021. 

SIKKERHED 
Et sundt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne 
trives, vægtes højt sammen med den højtprio-
riterede sikkerhed, da risikoen for arbejdsulyk-
ker i højere grad anses for at være til stede på 
en havn med stor aktivitet.

I 2022 har der været et rekordhøjt aktivitets-
niveau på vores havneterminaler, hvilket alt an-
det lige  øger risikoen for near-miss hændelser. 
Vi har haft et fortsat stort fokus på håndtering 
og forebyggelse af near-miss hændelser, som 
i sidste ende kan give arbejdsulykker og syge-
fravær. 

Vi har i 2022 gennemført omlægninger af hav-
nearealer og faciliteter på Fredericia Havn for 
at sikre en bedre logistik og dermed en større 
sikkerhed i forbindelse med havneaktiviteter-
ne. Den løbende modernisering af ADP-hav-
nene øger sikkerheden og produktiviteten, 
fordi vores medarbejdere og vores kunders 
medarbejdere kan arbejde smartere og mere 
effektivt uden at gå på kompromis med sikker-
heden. 

SYGDOM SOM FØLGE  
AF ARBEJDSULYKKER 

NEAR-MISS HÆNDELSER
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DEDIKEREDE MEDARBEJDERE  
Det er vores dedikerede medarbejdere, der hver 
dag er med til at sikre ADP’s succes, og at vi når vo-
res fastsatte mål. Medarbejderne er den vigtigste 
ressource i vores virksomhed, der med mange for-
skellige kompetencer skaber de bedste rammer 
for udvikling og vækst. Vi ønsker at være en at-
traktiv arbejdsplads med fokus på trivsel og sunde 
værdier i et uhøjtideligt arbejdsmiljø præget af 
overskud og positiv energi.

TRIVSEL OG FÆLLES VÆRDIER  
Vores medarbejderes trivsel er afgørende for, at 
vi som virksomhed kan fortsætte den positive 
udvikling. I slutningen af 2021 gennemførte ADP 
en trivselsundersøgelse, der blev fulgt op af et 
trivselsarbejde og handlingsplaner i alle afdelinger 
med det formål at pleje de områder, hvor der er 
god trivsel, og at forbedre de områder, hvor det er 
nødvendigt. Trivselsarbejdet vil fortsætte i 2023, 
hvor der i forlængelse af output processen vil bli-
ve igangsat en værdiproces, hvor medarbejderne 
gennem deltagelse i en kulturmåling og workshops 
skal udarbejde ADP’s nye værdisæt. 

PERSONALEFORENINGEN  
PULLERTEN  
Personaleforeningen Pullerten bidrager til et 
stærkt fællesskab i vores virksomhed. 2022 har 
været det første hele kalenderår i flere år uden 
Corona-restriktioner, og derfor har der i årets 
løb været afholdt en lang række arrangementer 
med stor opbakning. Pullerten har introduceret 
fredagsbar den sidste fredag i hver måned, hvor 
medarbejdere ønsker god weekend med hygge og 
samvær på værkstedet. 

Pullerten kunne i 2022 fejre 20-års jubilæum. 
Dette blev markeret med et familiearrangement i 
LEGOHOUSE med stor tilslutning af ADP-medar-
bejdere og deres familie. 

I årets løb har der været afholdt fodboldgolf, ju-
lecafé med pakkespil samt ikke mindst den årlige 
julefrokost. Alle arrangementer har været gen-
nemført med stor tilslutning. 

Tak til Pullerten for de mange gode arrangemen-
ter, som skaber et socialt fællesskab.  

NY BARSELSPOLITIK
ADP ønsker at være en attraktiv arbejdsplads 
og give vores medarbejdere gode vilkår, når de 
skal være forældre. 

I 2022 har vi opdateret vores barselspolitik i 
forlængelse af de nye barselsregler. ADP har 
valgt at ligestille muligheden for fuld løn under 
barselsorlov uanset køn. Det betyder konkret, 
at vi tilbyder muligheden for fuld løn i op til 22 
uger for kvindelige og mandlige medarbejdere. 
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ADP er et visionært, ansvarligt og trans-
parent havne- og infrastrukturselskab, og 
vi har i 2022 hævet vores ambitionsniveau 
inden for klima og miljø, rapportering og 
compliance. 

Vi er bevidste om, at vores bidrag til rege-
ringens målsætning om 70% reduktion i 
CO₂ udledningen frem mod 2030 bliver en 
lang rejse gennem en kompleks værdikæ-
de. Vores mål er, at overgangen til emissi-
onsfri havnedrift bliver så transparent som 
mulig, og derfor vil klima-regnskabet være 
et kompas for vores grønne indsatser i åre-
ne fremover. 

Som en del af vores strategi og i naturlig 
forlængelse af vores ønske om i alle for-
hold at drive en virksomhed, der optræder 
ansvarligt og fremmer en bæredygtig ud-
vikling til gavn for kunder, samarbejdspart-

nere, nærmiljøer, ejerkommuner og med-
arbejdere, har vi i 2022 formaliseret vores 
bidrag til den grønne omstilling igennem en 
række indsatser. 

Det store fokus på bæredygtighed og kli-
mahensyn i ADP's forretningsmodeller 
efterlever vi med nyskabende løsninger i 
vores ejendomsinvesteringer i Taulov Dry 
Port og i udviklingen af havneinfrastruktu-
ren på ADP-havnene.

I 2022 aflægger vi det første klimaregn-
skab baseret på hoved- og nøgletal i Scope 
1 og 2 for regnskabsåret 2021/22. Selska-
bets første klima-regnskab bliver dermed 
baseline og udgangspunkt for indsatser og 
forpligtelser i forhold til efterlevelse af vo-
res sociale samfundsansvar i de kommende 
år. Gennem målsætninger og initiativer vil 
vi nedbringe vores klimaaftryk frem mod 

2030. Herunder vil vi bl.a. arbejde med sel-
skabets samfundsansvar i relation til køns-
diversitet i bestyrelse og ledelse og øvrige 
samfundsmæssige forhold, som det forven-
tes af en moderne virksomhed i den danske 
havnesektor. 

I 2023 vil vi med udarbejdelsen af en klima- 
strategi redegøre for målsætninger og ind-
satser for bl.a. vores sociale samfundsan-
svar i forhold til kønsdiversitet i bestyrelse 
og ledelse samt reduktion af klimaaftryk-
ket gennem havneselskabets værdikæde i 
Scope 1, 2 og 3 frem mod 2030. 

Fremtidige indsatser og målsætninger vil 
vi åbent lægge frem i kommende rappor-
teringer. 

* Korrigeret for langtidssygdom og sygdom som følge af arbejdsulykker er sygefravær i 2022 2,8 dage pr. medarbejder og i 2021 2,4 dage.

SCOPE 2

Indirekte emissioner fra elektricitet, 
vand eller fjernvarme indkøbt og 
brugt af virksomheden.

Vi har implementeret CO₂-bespa-
rende driftsløsninger på vores hav-
neterminaler, herunder udskiftning 
til LED-belysning, som har givet en 
årlig reduktion på 300.000 kwh.   

Vi vil sikre, at havnens maskiner 
bruger fossilefrie brændstoffer, så 
havnene kan blive CO₂-neutrale. 
Vi har i de senere år øget antallet 
af elbiler og hybridbiler i driften. 
Dette har en positiv effekt på vores 
samlede CO₂-udledning.

Frem mod 2030 vil vi arbejde 
på at reducere klima- og miljø-
påvirkninger fra upstream- og 
downstream-aktiviteter.

Alle direkte emissioner fra kilder, 
der ejes eller kontrolleres af virk-
somheden. 

Andre indirekte emissioner fra 
virksomhedens aktiviteter fra kilder, 
som virksomheden ikke selv ejer. 

SCOPE 1 SCOPE 3

INDIREKTE  
EMISSIONER

KØB AF EL,  
VARME OG VAND

BEHANDLING AF 
KØBTE MATERIALER 

OG SERVICES

Brændstof og  
energi relaterede  

aktiviteter

Transport og  
distribution

Affald

Køb af maskiner og  
produktionsudstyr

Vand
Varme

Entrepanør 
maskiner

Kraner

BilerEl

Køb af services  
og ydelser

PROCES/ 
PRODUKTION

HOVED- OG NØGLETAL

DIREKTE  
EMISSIONER

ANDRE INDIREKTE  
EMISSIONER

2022 2021 Index

MILJØDATA    

SCOPE 1 CO2E (TONS) 535 569 94

SCOPE 2 CO₂E (TONS) 31 32 97

TOTAL CO₂E (TONS) 565 601 94

ENERGIFORBRUG (GJ) 5.739.256 5.768.796 99

BRÆNDSTOF FORBRUG (L) 203.225 216.124 94

FJERNVARMEFORBRUG (MWH) 488 584 84

SOCIALE DATA    

FULDTIDSANSATTE (FTE) 70 66 106

SYGEFRAVÆR (DAGE/FTE)* 9,1 8,5 107

MEDARBEJDEROMSÆTNINGSHASTIGHED (%) 8,1% 9,9% 82

ANTAL ARBEJDSSKADER (ANTAL) 2 3 67

LEDELSESDATA    

KØNSDIVERSITET I BESTYRELSEN (%) 0% 0% 100

KØNSDIVERSITET I ØVRIGT LEDELSESLAG (%) 24% 22% 123

SCOPE 1 OG 2
Vores første klima-regnskab er udarbejdet efter Greenhouse Gas (GHG) protokollen, som er den 
førende internationale standard for, hvordan drivhusgasser opgøres og rapporteres som CO2.  
GHG-Protokollen gør det muligt for virksomheden at udregne klimaaftrykket på en ensartet 
måde, som samtidig kan give indblik i, hvilke aktiviteter, der driver klimaaftrykket.

Ansvarlig adfærd og  
bæredygtig udvikling 
KLIMA-REGNSKAB
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EWII bekræfter hermed, at 

Associated Danish Ports A/S
Vendersgade 74
7000 Fredericia 

køber hele sit elforbrug svarende til  kWh/år som grøn strøm. 

Certifikatet er gældende fra 01.01.2022 – 31.12.2022. 

EWII sikrer, at elforbruget baseres 100 % på vedvarende energikilder som for eksempel 
vindmøller, solceller, vandkraft og biomasse. 

Ægtheden af oprindelsesgarantierne dokumenteres af Deloitte A/S, 
statsautoriseret revisionsaktieselskab. 

Anette Holck 
Direktør for Abonnementssalg og kundeservice 

EWII A/S

EWII Energi
Kokbjerg 30

6000 Kolding
70 55 55 55

ewii@ewii.dk

 

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

Vi har et overordnet mål om, at vores vækst initiativer og investeringer skal bringe erhvervslivet,  
by og havn sammen til gavn for en fælles grøn fremtid. I 2022 har vi igangsat investeringer i fremtidssikrede 
løsninger på vores havneterminaler, optimering og elektrificeringen af infrastrukturen samt lav-emissions lager- 
og logistikbyggerier.  Disse investeringer vil være vigtige bidrag til CO₂-reduktion i vores samlede værdikæde. 

I 2022 har vi igangsat opførelsen af 
et 40.000 m² stort lav-emissions la-
ger til A.P. Møller - Mærsk. Byggeriet 
opføres ud fra de højeste standarder 
for lav-emissions logistikbyggeri – 
den såkaldte europæiske BREEAM 
Excellent standard. Lageret bliver et  
lav  - emissions lager i driftsfasen i 
overensstemmelse med Mærsk’ am-
bitiøse klimamål for dekarbonisering 
af deres globale forsyningskæde i 
2040

M 2 LAV-EMISSIONS LAGER

40.000
Den kommende havneudvidelse i 
Fredericia vil være et vigtigt bidrag 
til den grønne omstilling af transport-
sektoren, fordi den øger kapaciteten 
til mere godstransport med skibe, 
som er en mere miljøvenlig transport-
form. Med havneudvidelsen forven-
tes allerede i 2025 besparelser på ca. 
3 mio. kørte kilometer om året på E45 
Sønderjyske motorvej, når stigende 
godsmængder sejles fra Hamburg 
Havn til Fredericia som alternativ til 
lastbiltransport.  

KILOMETER FÆRRE

3 MIO.
I samarbejde med Everfuel har vi 
igangsat etableringen af Danmarks 
største brintstation. Når brintstation-
en er etableret vil den kunne levere 
grøn brint fra Everfuels nærliggende 
PtX fabrik ’HySynergy’, og dermed 
give virksomheder i Taulov Dry Port 
og i hele Trekantområdet mulighed 
for at tanke et brændstof, der ikke 
udleder CO₂, og som er produceret af 
vedvarende energi. 

Omstilling til elbiler
i driften

Køb af certifikater
til grøn strøm

Udskiftning til LED belysning
på havneterminaler

A NOx

Vores samlede strømforbrug i 
2022 kommer fra grønne energi-
kilder, og er købt som grøn strøm 
via certifikater hos EWII 

VEJEN TIL EMISSIONSFRI  
HAVNEDRIFT I 2030

INDSATSER TIL KLIMA- 
REDUKTION I VÆRDIKÆDEN

Gennem miljøforbedrende tiltag på vores havne i Fredericia og Nyborg løfter vi vores samfundsmæssige 
ansvar for at skabe en grønnere fremtid. Vi har i de senere år investeret en større og større andel af  
vores driftsoverskud i klimamæssige tiltag for at forbedre vores miljøpåvirkning af nærmiljøer og naboer.  
Nedenfor fremgår et udvalg af vores indsatser:

GRØN ENERGI OG 
LED-LYSKILDER

EMISSIONSFRI  
HAVNEDRIFT

INFRASTRUKTUR

Udskiftning til LED-lyskilder på hav-
neterminaler giver en årlig bespa-
relse på 300.000 kWh

50% af vores samlede driftsbiler er 
el eller hybrid. Vi har 6 elbiler og 1 hy-
bridbil.

Vi har gennem opsætning af støj-
skærme og beplantning skabt en 
grøn overgang mellem by og havn, 
hvor miljøpåvirkningen reduceres.

ADP gennemfører i disse år sto-
re investeringer i modernisering 
og optimering af arealer, logistik 
og faciliteter på Fredericia Havn. I 
forbindelse med omlægningen af  
Fredericia Havns adgangsveje og 
øvrig infrastruktur, er der etableret 
en ny hovedgate, hvor al trafik til 
havnen fremover bliver ledt ind. Den-
ne udvikling giver en mere effektiv 
logistik og transport af gods hvilket 
mindsker CO₂-udledningen fra hav-
neaktiviteterne.  

Vi er i gang med at energioptimere 
vores havnedrift. I forbindelse med 
den kommende havneudvidelse i Fre-
dericia etablerer vi landstrømsanlæg 
på RO/RO terminaler og forbereder 
til landstrøm på containerterminalen. 
Dette vil reducere skibenes CO₂-ud-
ledning.

I målsætningen for at vores havne 
skal være CO₂-neutrale i 2030 vil vi i 
de kommende år arbejde for, at vores 
udstyr på havnene bruger fossilefrie 
brændstoffer. 

Samlet set udbygger vi 200.000 
m2 tagflader i Taulov Dry Port med 
solcelleanlæg svarende til det årlige 
elforbrug i 4.200 parcelhuse. Anlæg-
gene er banebrydende i sin størrel-
se og viser en ny vej i udviklingen af 
grøn energi til gavn for samfundets 
CO₂-reduktion. De fuldt udbyggede 
solcelleanlæg bliver en grøn energikil-
de til nærmiljøer, Fredericia Havn og 
områdets mange virksomheder, hvor 
behovet for grøn strøm er stigende.

M2  SOLCELLEANLÆG

200.000
Vi har i 2022 etableret ADP Energy 
Infrastructure, hvor vi gennem vide-
reudvikling af infrastrukturen vil bin-
de energiaktørerne sammen og sikre 
udvikling af fremtidens knudepunkt 
for stor skala PtX, med fokus på CO₂-
fangst- og -lagring til produktion af 
grønne brændstoffer. Selskabet er 
stiftet i januar 2023.
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TRIVSEL OG FÆLLES VÆRDIER
ADP ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, og vores med-
arbejderes trivsel er afgørende for, at vi som virksomhed kan 
fortsætte væksten. I 2021 gennemførte vi en trivselsunder-
søgelse, og i 2022 har vi arbejdet med resultatet af undersø-
gelsen med henblik på at øge trivslen hos os.  Dette arbejde 
fortsætter i samarbejde med alle afdelinger i 2023, hvor der 
også vil blive fuldt op med en ny trivselsundersøgelse. 

I 2021 ansatte vi 13 nye medarbejdere. I 2022 er 
der ansat 4 medarbejdere. Vi er samlet set 70 fuld-
tidsmedarbejdere. 

Vi har et stort ønske om at tage socialt samfundsan-
svar i forhold til unges uddannelse. Gennem ansæt-
telse af elever og lærlinge i administrationen og drif-
ten understøtter jobskabelsen i vores nærmiljøer. 

ADP gennemgår i disse år en markant ud-
vikling, der ruster os til fremtidens vækst. 
Udvikling af nye forretningsområder og 
ambitiøse målsætninger om at geare 
ADP-havnene og Taulov Dry Port til en 
grønnere fremtid betyder, at vi vækster og 
ansætter flere medarbejdere.

De seneste års rekordhøje vækstrater er 
leveret som en holdindsats af dedikerede 
medarbejdere i hele ADP-koncernen. Vores 
kranførere på havneterminalerne har leve-
ret en ekstraordinær indsats for at håndte-
re stigende godsmængder og dermed sikre 
Danmarks forsyningskæder døgnet rundt.

I administrationen har ledelse og medarbej-
dere banet vejen for udvikling af nye forret-
ningsområder og nye forretningsmodeller 
– en udvikling, som blandt andet skal bringe 
ADP ind i en grønnere fremtid med en kom-
mende havneudvidelse og yderligere vækst 
i dry port konceptet. 

En fortsat accelerering og skalering af 
vækststrategien i de kommende år øger 
behovet for, at vi som organisation har de 
rette kompetencer og ressourcer – samti-
dig med, at vi værner om vores fælles triv-
sel og det gode arbejdsmiljø. 

ORGANISATIONSÆNDRING
Én af hjørnestenene i udviklingen af ADP er 
vores medarbejdere. For at geare virksom-
heden til fremtiden, har vi i 2022 gennem-
ført en organisationsændring, som både 
skal professionalisere organisationen, men 
også sikre en klar struktur og mere samar-
bejde på tværs.

Med organisationsændringen har vi tilført 
nye ressourcer og sammensat organisatio-
nen på en ny måde for derigennem at skabe 
en bedre organisatorisk sammenhængs-
kraft og ruste ADP til væksten i de kom-
mende år.

ORGANISATIONSÆNDRING,  
TRIVSEL OG FÆLLES VÆRDIER

”Jeg startede som ingeniør i ADP i maj 2021 
og kommer med en lang erfaring som in-
geniør på bygge- og anlægsprojekter fra 
rådgiverbranchen. I forbindelse med orga-
nisationsændringen den 1. november 2022 
blev jeg udnævnt til anlægschef med ledel-
sesansvar for ingeniørerne”, siger Casper, 
og fortsætter: 

”Jeg har altid gerne ville arbejde med ledel-
se, og at jeg nu har fået muligheden for det 
som chef for vores ingeniørafdeling, ser jeg 
som en spændende udfordring. Vi er et lille 
team, men vi sidder med hver vores store 
portefølje af projekter, Derfor er der nogle 
gode synergier ved, at vi nu er samlet i én 
afdeling”.

I anlægsafdelingen er der fire ingeniører, 
som arbejder med alt fra havneudvidelser, 
udbygning af anlæg og infrastruktur på 
havnene, vedligehold af havnearealer, og en 
voksende portefølje af lager- og logistik-
byggerier i Taulov Dry Port.

”Fordelen ved at være en mindre virksom-
hed er, at vi kan arbejde tæt sammen på 

tværs af salg, anlæg og facility, så vi med 
udgangspunkt i kunden leverer de bedste 
løsninger. Vi er gode til at samarbejde på 
tværs af afdelingerne og at inddrage hinan-
den i starten af projektudviklingen. Men det 
er også vigtigt, at vi kan det, så vi tænker 
alle vinkler ind i løsningerne til kunderne”, 
siger Casper og fortsætter: 

”Jeg kan godt lide, at ADP er en meget am-
bitiøs virksomhed, hvilket man også kan se 
på de mange igangværende store projekter. 
Vores styrke i afdelingen er helt klart den 
enkelte medarbejders store viden opar-
bejdet fra egne projekter. Men på grund 
af den voksende projektportefølje samt 
størrelsen og kompleksiteten på de enkelte 
projekter, skal vi kunne dække hinanden af 
og arbejde mere sammen i afdelingen. Der-
for er det godt, at vi er blevet samlet”, siger  
Casper. 

”Det er en meget naturlig udvikling, at der 
bliver behov for mere struktur og styring af 
ressourcer, når man går fra en lille organisa-
tion til en større”, slutter Casper.

I forbindelse med organisationsændringen har vi samlet alle ingeniører i en ny 
anlægsafdeling, der også har fået ny afdelingsleder.  

I forbindelse med organisationsændringen er 
der sat endnu mere fokus på HR med en nyud-
nævnt HR-chef. 

”Jeg kom til ADP 1. nov. 2021 efter 6 år som HR-kon-
sulent i Billund Lufthavn, så jeg bringer god erfaring 
med fra en større virksomhed. I forbindelse med 
organisationsændringen 1. nov. 2022 blev jeg ud-
nævnt til HR-chef”, fortæller Marianne.

”Jeg blev ansat i ADP på et tidspunkt, hvor ledelsen 
havde et ønske om en yderligere professionalisering 
af hele HR-området. Det første HR-projekt, i form af 
en trivselsundersøgelse, lå allerede klar til at sætte i 
gang, og jeg fik derfor mulighed for at starte min an-
sættelse med at udvikle og facilitere trivselsproces-
sen og dermed komme tæt på ledelsen og mine nye 
kolleger i alle afdelinger, siger Marianne.

ADP er på få år gået fra 50 til 70 medarbejdere for-
delt på erhvervshavne i Nyborg og Fredericia samt 
Taulov Dry Port, som har været i hastig udvikling. 

”Når en virksomhed runder et større antal med-
arbejdere, kommer der et helt naturligt behov for 
mere struktur og formalisering på HR-området. Der 
ligger et stort ønske fra ledelsen om at sikre god 
trivsel og udvikling hos medarbejderne, og én af 
mine vigtigste opgaver er derfor at bidrage til, at vi 
gennem høj medarbejdertrivsel og god ledelse har 
de bedste forudsætninger for at skabe udvikling og 
vækst i ADP. Gennem trivselsprocessen, får vi viden 
om, hvordan vi gennem handlingsplaner kan arbejde 
med trivslen og sikre et fortsat godt arbejdsmiljø i 
alle afdelinger”, fortæller Marianne. 

”Et andet større projekt i 2022 var organisations-
ændringen. Det har været en lang og spændende 
proces, hvor jeg bidrog med facilitering, styring 
og koordinering. Processen har ikke bare øget mit 
kendskab til forretningen, men har også udviklet mig 
både personligt og fagligt med den tillid ledelsen har 
vist mig”, fortsætter Marianne. 

”Jeg er stolt over at være ADP’s nye HR-chef, og jeg 
ser meget frem til at jeg via min rolle kan bidrage til 
at geare organisationen til ADP’s fremtidige vækst. 
Og så glæder jeg mig til den kommende værdipro-
ces, som vi skal arbejde meget mere med i 2023, 
fordi det vidner om, at mine kolleger og ledelsen 
gerne vil hinanden og fællesskabet i ADP”, slutter 
Marianne. 

MARIANNE LINDAHL FREDERIKSEN
HR-CHEF 
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I forlængelse af trivselsarbejdet har vi i 2022 igang-
sat en medarbejderdrevet værdiproces kombine-
ret med en kulturmåling. I løbet af 2023 skal vores 
medarbejdere i fællesskab finde frem til vores nye 
værdier, som skal danne grundlaget for vores frem-
adrettede dagligdag i ADP. 

CASPER SUNDSTRUP JENSEN
ANLÆGSCHEF
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Fredericia Havn er én af Danmarks største havne med stor sam-
fundsmæssig betydning for forsyningslinjerne i det danske sam-
fund. Havnen er med til at sikre import og eksport for produktions 
Danmark. Vi har i 2022 mærket effekten af, hvad det vil sige at 
være vigtig dansk infrastruktur. I et år med stigende usikkerhed 
som følge af krigen i Ukraine, stigende inflation og et energimarked 
i forandring har vi med vores havnekapacitet, vanddybde, lagre, ud-
styr og dedikerede medarbejdere på havneterminalerne håndteret 
rekordhøje godsmængder inden for flere forretningsområder som 
containere, RO/RO, korn, foderstoffer og biobrændsel, recycling 
produkter og projektlaster.  

Vi har med vores havneinfrastruktur været med til at opretholde 
dansk forsyningssikkerhed, og Fredericia Havns betydning som kri-
tisk infrastruktur er i 2022 blevet tydelig. 

Fredericia Havn er et vækstcenter
Vores kerneforretning har i 2022 haft et rekordhøjt aktivitetsni-
veau med stigende godsomsætning på flere forretningsområder. 
Fredericia Havn har vist sig som et vækstcenter for konsolidering 
af containergods. Containerforretningen har gennem hele året lig-
get på et ”all time high” niveau og slutter samlet set på 110.646 TEU 
og med en vækst på 6,1 %. 

Fast-bulk har leveret på et meget højt niveau med en samlet vækst 
på 29,8% svarende til 311 tusind tons. Agri-bulk leverer med en 

samlet fremgang på 113 tusind tons svarende til en vækst på 
22,2% et væsentligt bidrag hertil.

Et forandret energimarked har også betydet, at der på råolie har 
været en stigning på 11% svarende til 0,2 mio. tons. Øvrig flydende 
bulk er steget med 10,5%, svarende til 0,2 mio. tons.

Kapacitetsudvidelser og forbedringer af infrastrukturen 
Vi har i 2022 afsluttet flere store projekter med optimering af 
arealer, logistik og udvidelser af pakhuskapaciteten på Fredericia 
Havn. I forbindelse med omlægningen af Fredericia Havns adgangs-
veje og øvrig infrastruktur, har vi i 2022 ibrugtaget et nyt areal på 
32.000 m2 til RO/RO trailere og et 11.000 m² nyt oplagsareal til 
oplag af salt. 

I forbindelse med omlægning af adgangsveje og øvrig infrastruktur 
er der etableret en ny hovedgate, nyt ISPS med scanning af num-
merplader ved gaten samt et større opmarchareal til lastbiler, som 
har forbedret logistikken og trafiksikkerheden på havnen. 

Med den udvidede lagerkapacitet og forbedrede infrastruktur har 
Fredericia Havn et stærkt konkurrencemæssigt set-up til gavn for 
vores kunder og samarbejdspartnere.

Vi annoncerede i 2021 en 70.000 m2 stor 
udvidelse af Fredericia Havn. Havneudvi-
delsen er en opfyldning af det gamle hav-
nebassin i Vesthavnen.  

Havneudvidelsen er efterspørgselsdre-
vet og skal sikre, at vi i takt med virk-
somheders øgede fokus på at forbedre 
klimaaftrykket har kapaciteten til den 
stigende efterspørgsel efter klimavenlige 
transportformer og centralt beliggende 
havneinfrastruktur.  

Transport med skib er 15 gange mere kli-
mavenligt end transport på vej og bidrager 
samtidig til at afhjælpe trængselsudfor-
dringer på det danske vejnet. Havneudvi-
delsen vil derfor være et vigtigt bidrag til 
Danmarks mål om 70% CO₂-reduktion i 
2030. 

Den ny og moderne RO/RO terminal etab-
leres med landstrømstilslutning og contai-
nerterminalen forberedes til landstrøms-
tilslutning til containerskibe. Det vil give 

reduktioner på CO₂-udledningen til gavn 
for nærmiljøet og vil samtidig medvirke til 
en reduktion af støjpåvirkningen.

Kraner og øvrigt driftsudstyr på termina-
lerne vil være tilkoblet strøm, hvilket har 
en positiv effekt på havnens samlede mil-
jøpåvirkninger og samtidig reducere hav-
nens samlede CO₂ udledning.

FREDERICIA HAVN HAVNEUDVIDELSE I FREDERICIA 

UDVIKLINGEN I CONTAINERGODS

MYNDIGHEDSBEHANDLING PÅ HAVNEUDVIDELSE I 2022
Havneudvidelsen har i 2022 været i myndighedsbehandling med to 
høringsfaser på lokalplan 387 og miljøkonsekvensrapporten. Der 
har i høringsperioderne været afholdt to velbesøgte borgermøder, 
hvor borgere, politikere, medier og andre interesserede har kunne 
spørge ind til projektet og dets indvirkninger på det omkringliggen-
de samfund.

ADP har prioriteret en så transparent proces som muligt og har lø-
bende haft adskillige dialoger med naboer, virksomheder og andre 
interessenter om havneudvidelsen. 

Udarbejdelse af lokalplan  
og kommuneplanstillæg

Offentlig høring på  
afgrænsningsnotat + 
evt. borgerinddragelse
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ADP har de senere år leveret historiske 
vækstrater, som skyldes, at vi på rekordtid 
er lykkedes med at realisere strategien om 
at udvikle ét af Danmarks største logistik-
knudepunkter med Fredericia Havn og Tau-
lov Dry Port.  

I samarbejde med vores joint-venture 
partner PFA Pension har vi på rekordtid 
skabt én af Danmarks største ejendom-
sporteføljer inden for logistik. Vi har i vo-
res partnerskab fra starten udviklet dry 
port konceptet ud fra en europæisk mega-
trend, hvor væksten koncentreres om-
kring centrale knudepunkter med adgang 
til flere transportformer. Transportknude-
punktet i Fredericia med adgang til havn, 
motorveje, jernbanen og fly findes ikke 
tilsvarende andre steder i Danmark, og 
området har tiltrukket nogle af Danmarks 
toneangivende virksomheder.  

Vores ejendomsportefølje er i hastig udvik-
ling, og vi har i 2022 hævet barren for logi-
stikbyggerier, ikke mindst når det gælder 

lav-emissionsløsninger i både anlægs- og 
driftsfasen samt elektrificering af infra-
strukturen.

Vores udvikling har været begunstiget af 
langvarige kunderelationer. I 2022 har vi 
annonceret opførelsen af et 40.000 m2 
stort lav-emissions lager til A.P. Møller- 
Mærsk. Byggeriet opføres ud fra de høje-
ste standarder for lav-emissions logistik-
byggeri og bliver et væsentligt bidrag til 
den grønne omstilling af Mærsks globale 
forsyningskæde.

I 2022 er fremdriften i byggeriet af 
60.000 m2 generiske lagerejendomme 
fortsat. Denne etape står klar til indflyt-
ning i foråret 2023 af én af Taulov Dry 
Ports store kunder – BESTSELLER. Der-
udover har vi annonceret en ny etape på 
97.000 m2 generisk lagerbyggeri. Når 
byggeriet står færdigt medio 2024 vil 
Taulov Dry Port have en samlet kapacitet 
på næsten 300.000 m2 moderne lager- og 
logistikejendomme. 

I Taulov Dry Port får vi mest mulig ud af den 
samlede kapacitet samtidig med, at vi elek-
trificerer områdets infrastruktur og certifi-
cerer logistikbygningerne til en bæredygtig 
fremtid med stor-skala solcelleanlæg på 
tagfladerne, så bygningerne bliver selvfor-
synende med grøn strøm. Inden længe får 
transportsektoren mulighed for at tanke 
grønne brændstoffer, når Everfuel etab-
lerer Danmarks største brint tankstation i 
Taulov Dry Port.

Markedet og kunderne i Taulov Dry Port 
efterspørger langvarige distributions- og 
lagerløsninger, og vi har med vores langsig-
tede investeringer mulighed for at tilføre 
markedet et produkt, som ikke kun løser et 
kortsigtet behov for at sikre forsyningskæ-
der, men som også nedbringer klimaaftryk-
ket på langt sigt. 

40.000 M2 LAV-EMISSIONS LAGER FOR A.P. MØLLER - MÆRSK 
I 2022 har vi igangsat opførelsen af A.P. 
Møller – Mærsks første danske lav-emis-
sions lager. Lageret opføres efter den 
europæiske BREEAM Excellent standard, 
hvor lageret bliver et lav-emissions lager 
i driftsfasen i overensstemmelse med 
Mærsks ambitiøse klimamål for dekarbo-
nisering af driften i 2040. 

Lageret opføres ud fra de højeste standar-
der inden for lav-emissions logistikbyggeri 

med bl.a. solceller på tagflader, der forsy-
ner bygningen med grøn strøm og samtidig 
leverer overskudsstrøm til forsyning i nær-
området.  

”Partnerskabet med Taulov Dry Port om 
et nyt dansk lager- og logistikcenter er 
led i, at vi kan lykkes med vores ambition 
om at tilbyde integrerede logistikløsnin-
ger til vores kunder. Vi mærker i stigende 
grad en efterspørgsel i markedet på ægte 

logistik-partnerskaber, der kan tilføre 
langvarige og bæredygtige distributions- 
og lagerløsninger for kunderne – udover 
løsninger på kort sigt. Med Taulov tager vi 
endnu et skridt i den retning”, siger Birna 
Ödefors, Area Managing Director, Nordics, 
A.P. Møller – Mærsk.

BESTSELLER UDVIDER 
LOGISTIK-HUB MED 
60.000 M2 
I 2022 indgik vi en strategisk aftale med 
BESTSELLER om en markant udvidelse af 
virksomhedens logistikcenter i Taulov Dry 
Port, som siden starten af 2021 har været 
et centralt knudepunkt for modekoncernens 
danske logistikaktiviteter. 

Med udvidelsen på 60.000 m2 nyopført la-
ger kan BESTSELLER se frem til fra foråret 
2023 at udvide deres samlede logistikleje-
mål til mere end 85.000 m2, hvilket bliver ét 
af Danmarks største enkeltstående logistik-
lejemål.

DANMARKS STØRSTE BRINT TANK-
STATION OPFØRES I TAULOV DRY PORT
For at understøtte den grønne omstilling af transportsektoren har vi i 2022 indgået 
en aftale med Everfuel om etablering af Danmarks største brintstation i Taulov Dry 
Port. Når brintstationen er etableret, vil den kunne levere grønt brint og dermed 
give virksomheder i Taulov Dry Port og i hele Trekantområdet mulighed for at tanke 
et brændstof, der ikke udleder CO₂, og som er produceret af vedvarende energi. 

Elektrificeringen af infrastrukturen og adgangen til grønne brændstoffer er et vig-
tigt konkurrenceparameter, fordi kunderne i området inden længe vil være klar til 
overgangen til nye grønne brændstoffer.

Partnerskabet med Everful er et element i vores målsætning om at skabe Dan-
marks grønne transportknudepunkt og samtidig sikre, at Taulov Dry Port på sigt 
bliver en del af en PtX-værdikæde.  

TAULOV DRY PORT
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Med etableringen af datterselskabet ADP 
Energy Infrastructure A/S har ADP i 2022 
taget et strategisk skridt i opbygningen 
af et nyt forretningsområde. ADP Energy 
Infrastructure A/S skal på et kommercielt 
grundlag udvikle, eje og drive infrastruk-
turen, der forbinder producenter og afta-
gere af CO₂ i relation til fangst, lagring og 
anvendelse samt infrastruktur relateret 
til produktionen af grønne brændstoffer. 
ADP Energy Infrastructure A/S er stiftet 
1. januar 2023.

ADP Energy Infrastructure understøtter 
ADP’s strategiske målsætninger om at bli-
ve en central aktør i Danmarks grønne om-
stilling frem mod 2045. 

Den centrale geografiske placering i kom-
bination med havne- og vejinfrastruktur 
giver ADP Energy Infrastructure et unikt 
afsæt for at understøtte eksisterende og 
fremtidige virksomheder inden for brænd-
stofproduktion, energiforsyning og grund-
stofforsyning i udviklingen af fremtidens 

grønne forretningsområder. Det integrere-
de samspil vil danne grundlaget for, at Tre-
kantområdet og Fredericia i fremtiden vil 
blive HUB for PtX og dermed for leverancer 
af grønne brændstoffer til den tunge trans-
port som luftfartsindustrien og søfarten.

Gennem etablering af infrastruktur vil ADP 
skabe den grønne værdikæde, der kobler 
områdets CO₂-producenter, CO₂-aftagere, 
forsyningsselskaber og energivirksomhe-
der sammen for derigennem at bidrage til, 
at Fredericia bliver ét af Danmarks seks 
centre for fremtidens grønne brændstof-
fer.

Partnerskaber og sektorintegration
Virkeliggørelsen af et HUB for håndtering 
af CO₂ i konsolideringen mellem fangst, an-
vendelse og lagring vil spille sammen med 
etableringen af produktionen af grønne 
brændstoffer i Fredericia og vil naturligt 
ske i partnerskaber samtidig med, at der 
skabes en sektorintegration i Trekantom-
rådet.

ADP Energy Infrastructure samarbejder 
med en række lokale og regionale aktører 
om konkretisering af infrastrukturprojek-
tet; heriblandt Crossbridge Energy, Ørsted, 
Fjernvarmetransmissionsselskabet TVIS, 
Everfuel og Billund Lufthavn. Yderligere 
indgår ADP Energy Infrastructure i en inno-
vativ dialog med PtX-partnerskabet i Tre-
kantområdet; Triangle Energy Alliance.

Aktiviteterne i ADP Energy Infrastructure 
tager som udgangspunkt afsæt i et identi-
ficeret markedspotentiale i Syddanmark på 
CO₂-fangst på over 3 mio. tons årligt.

I 2022 har ADP Energy Infrastructure via 
Business Fredericia være inviteret til at 
deltage i Energistyrelsens arbejde med 
fremtidsplanerne for CO₂-infrastruktur 
i Danmark. Indspillet til planerne for Dan-
marks CO₂-infrastruktur indgår i en sam-
let national proces, der er forankret i seks 
klynger, som er udpeget af Klima-, Energi- 
og Forsyningsministeriet.

FREMTIDIG  
KERNEFORRETNING
ADP har etableret ADP Energy Infrastructure med 
henblik på organisatorisk at koncentrere ressourcer 
og kompetencer i relation til den grønne omstilling, 
og dermed PtX og håndtering af CO₂. Dermed vil 
ADP positionere sig stærkest muligt i den fremtidi-
ge markedsdannelse for håndtering af CO₂ og grøn-
ne brændstoffer. 

”Vores lokalisering centralt i Danmark bety-
der, at vi ganske eksplicit rummer potentia-
ler for produktion og distribution af grønne 
brændstoffer til den tunge transport, som 
eksempelvis søfarten og luftfartsindustri-
en. At vi som infrastrukturejer kan skabe ny 
infrastruktur til transport af produkter, som 
indgår i processerne omkring fremtidens 
grønne brændstoffer, ligger i direkte for-
længelse af vores eksisterende kerneforret-
ning. Vi ser os på den måde som en fremtidig 
nøgleaktør, når der skal transporteres CO₂, 
brint, teknisk vand og metanol, hvor CO₂ na-
turligt er i fokus i en første udviklingsfase”, 
siger Rune D. Rasmussen, CEO i ADP A/S.

EUROPÆISK  
KNUDEPUNKT
Fredericia og Trekantområdet rummer aktører i hele 
PtX-værdikæden, som i partnerskaber kan fremme 
skaleringen af CO₂-fangst, -anvendelse og -lagring 
samt tilvejebringe den industrielle vækst i den re-
sterende del af PtX-symbiosen.

"Med den infrastruktur vi planlægger at 
etablere, prioriterer vi en overordnet fleksi-
bilitet, som vil understøtte en konsolidering 
af CO₂, der gør det muligt for leverandører 
og aftagere at optimere og udnytte den ak-
tuelle markedssituation i forretningsøjemed, 
samtidig med at klimamålene realiseres. 
Vores indgangsvinkel er, at vi løbende skal 
kunne udvide investeringerne og dermed 
udbygge infrastrukturen, hvormed vi mulig-
gør industriel vækst med udgangspunkt i en 
stigende eksport og import af råstoffer og 
grønne brændstoffer. På den måde kan Tre-
kantområdet og Danmark skabe en interna-
tional positionering" siger Rune D. Rasmus-
sen.

ADP Energy  
Infrastructure A/S  
gør Fredericia til
DANMARKS PTX HUB
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Nyborg Havns centrale beliggenhed tæt 
på E20 motorvejen og jernbanenettet og 
havnens store, åbne arealer direkte ud til 
stor vanddybde giver logistiske fordele 
for shippingselskaber og mange fynske 
virksomheder, som har brug for effektivt 
at betjene deres nærmarkeder med import 
og eksport af f.eks. råstoffer, stål eller pro-
jektlaster.

Den nuværende markedssituation som føl-
ge af krigen i Ukraine, energikrisen og den 
stigende inflation har skabt en større usik-
kerhed i det marked og hos de kunder, som 
Nyborg Havn servicerer. I 2022 har vi haft 
udsving i import af især stål og flydende 
bulk som følge af den globale markedssitu-
ation. 

Den fortsatte store aktivitet på de igang-
værende fynske anlægsprojekter betyder 
dog, at der er et stort markedspotentiale 
for råstoffer på Fyn, hvilket kommer kerne-
forretningen på Nyborg Havn til gode. 

Nyborg Havns centrale beliggenhed, vand-
dybde og faciliteter styrker vores kunders 
konkurrencekraft, fordi der kan optimeres 
på oplagring og distributionen i forhold til 
betjening af det fynske marked. 

Havnens store åbne arealer ud til 11 meter 
vand er ideel for anløb af f.eks. selvlossen-
de bulkskibe, som med egne transportbånd 
losser godset ind på havnearealerne. Hav-
nens mobilkraner anvendes til lastning og 
losning af stål eller projektlaster for hav-
nens kunder.

På Nyborg Havn har vi i 2022 budt velkom-
men til Stema Shipping, som har overtaget 
20.000 kvadratmeter havneareal til im-
port, oplagring og distribution af råstoffer 
og materialer til store fynske anlægspro-
jekter. 

Havnens største force er de mange store 
åbne arealer, som de senere år er blevet 
gjort klar til brug, så der i dag ligger mere 
end 150.000 m² åbent areal ud til 11 meter 
vand. Det gør Nyborg Havn ideel til større 
projekter og projektlaster med specielle 
godstyper, som kræver meget plads.

Den samlede godsomsætning i 2022 blev 
på 0,66 mio. tons.

NYBORG HAVN ADP har i løbet af de seneste år tiltrukket 
flere nye virksomheder til Nyborg Havn, 
og det betyder meget for udviklingen 
af vores havneaktiviteter, at vi i 2022 
har budt velkommen til Stema Shipping. 
Virksomheden vil forventeligt tage store 
mængder af råstoffer ind over kajen med 
skib. Nyborg Havn er netop specialiseret 
i kunder inden for anlægs- og råstofsek-
toren. Vi har naturligvis også mobilkraner 
til lastning og losning af øvrigt gods, 
som mange af vores andre kunder gør 
brug af. Med havnens centrale placering 
direkte ud til den internationale sejlrute 
er der et stort potentiale for yderligere 
vækst og tiltrækning af nye kunder i den 
kommende tid. 

RUNE D. RASMUSSEN 
CEO i ADP A/S

Nyborg Havn servicerer 
virksomheder inden for 
stålindustrien, anlægssek-
toren, råstofvirksomheder, 
én af verdens største destil-
lationsvirksomheder samt 
virksomheder inden for den 
cirkulære økonomi.
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