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Målsætning

4



Sikre en bæredygtig drift 

og udvikling af den 

eksisterende havn

Sikre en bæredygtig 

havneudvidelse

• Sikre og skabe 

arbejdspladser

Målsætning
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Nøglen til succes
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• Vilje til at sejre – Hanstholms DNA 

• Insisterende på samskabelse –

bestyrelse, ejeren, interessenter, 

brugere, staten

• Ikke sagt eller lovet mere end vi 

kunne holde

Nøglen til succes
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Baggrund
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• Historie

• Den politiske oprustning

• Ejerstrategi

• Lånegaranti

Baggrund
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Udgangspunktet
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Udgangspunktet

• En grundig udarbejdet business case giver budgetrammen –

hvad der er råd til

• Hanstholm ligger på et udsat sted i Danmark, hvilket giver 

adskillige projektmæssige udfordringer; 

• Bølgerne er lange og høje

• Undergrunden består af hård kalk

• Vanddybden varierer kontinuerligt

• En udvidelse af havnen er således et komplekst og vanskeligt 

udbudsprojekt med et nødvendigt fokus på risikostyring
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Udbuddet
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Udbuddet – Udvalgte tiltag og tilpasninger
• Inden udbuddets offentliggørelse blev der gennemført en markedsdialog 

med et bredt udsnit af de største og mest erfarne nationale, såvel som 

internationale, entreprenører inden for vandbyggeri 

• Markedsdialogen har været et essentielt redskab til at trykprøve 

forskellige idéer, vilkår og designparametre ved havneudvidelsen 

• Anslået budget offentliggjort fra begyndelsen for at gøre forhandlinger 

målrettet

• Afholdelse af en prækvalifikation for kun at invitere de allermest 

relevante, erfarne og seriøse entreprenører med i processen

• Gennemførelse af udbuddet som et ”udbud med forhandling” for at 

benytte forhandlingsrunder med alle entreprenørerne, til yderligere at 

justere både tilbud og udbudsmateriale til de særlige forhold i Hanstholm. 
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Udbuddet – Resultater i udbudsprocessen
• Projektet har sikret en optimal udnyttelse af markedets viden gennem tre 

forhandlingsrunder

• Hanstholm Havn har på en konstruktiv måde brugt forhandlingsrunderne til at 
justere materialet undervejs

• Grundet Hanstholm Havns geografiske placering er der udviklet en særlig model 
for vejrligskompensation til entreprenørerne

• Med Hanstholm Havns ønske om at risici lægges hvor de bedst kan håndteres, er 
modellen blevet ændret undervejs således at der ikke betales unødigt for at 
entreprenørerne skal håndtere risici som havnen bedre kan bære

• Undervejs i forhandlingsrunderne blev det klart, at især usikkerheden for kalkens 
hårdhed og beliggenhed i undergrunden blev prissat konservativt af 
entreprenørerne. For at imødekomme dette foretog Hanstholm Havn undervejs i 
processen supplerende geotekniske boringer, som ellers oprindeligt var planlagt 
efter kontraktens indgåelse
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Kontrakten
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Kontrakten

• Projektet er udbudt som en totalentreprise. Totalentreprenøren skal 

opfylde Hanstholm Havns krav til havnens fremtidige funktion og 

holdbarhed, og at entreprenøren har det fulde ansvar for projektet

• Kontrakten præciserer, på hvilke punkter kontrakten er åben for 

entreprenørens eget design, og hvor Hanstholm Havns krav ikke kan 

fraviges

• Eksempelvis er der opsat ufravigelige designformler til sikring af 

minimal bølgeuro og overskyl, mens der i kontrakten er åbnet op for 

større materialefrihed for at gøre det samlede projekt billigere og 

øge konkurrencen uden at give køb på funktionalitet
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Kontrakten

• Hanstholm Havn deltager ikke yderligere i designfasen ud over i 

forbindelse med specifikke godkendelsesprocedurer 

Totalentreprenøren står selv for valg af metoder og materialer

• Der er udarbejdet en særlig vejrligsmodel baseret på bølgehøjder for 

den del af arbejdet, som inkluderer vandbaseret materiel dvs. 

faktiske vejrforhold udover det sædvanlige kompenseres af 

Hanstholm Havn

• I forlængelse af at totalentreprenøren bærer det fulde ansvar, 

herunder også for sine underentreprenører, skal totalentreprenøren 

desuden i henhold til kontrakten tegne alle de fornødne forsikringer i 

forbindelse med anlægget

17



Projektet
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Projektet - Design 135.000 m2 baglandsareal

350 mtr. ny kaj

Dybde i sejlrende 11 mtr. 

Dybde i nyt bassin 10 mtr.

Vestmole stenkastning cubipods

Østmole stenkastning brudsten

Ca. 30.000 m2 arbejdshavn 
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Projektet - Hovedspecifikationer

Cubipods

• 135.000 m2 nyt baglandsareal

• 350 meter ny kaj

• Dybde i sejlrenden 11 meter

• Dybde i nyt havnebassin 10 meter

• Stenkastningsmole mod vest udføres med cubipods

• Stenkastningsmole mod øst udføres med brudsten

• Molehoved på vestmolen udformes som sænkekasse

• Etablering af ca. 30.000 m2 arbejdshavn med to mindre 

bolværker 

• Uddybning af bassin 4 ved kaj 43

• Udføres i totalentreprise af entreprenørselskabet Aarsleff A/S 
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Projektet – 2D & 3D test af moler i bølgelaboratorie 
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Projektet – Besejlingssimulering
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Risikostyring
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Risikostyring

Formål

• Identificere risici og muligheder, som hvis de indtræffer vil have en henholdsvis negativ og 

positiv effekt på projektets mål

• Reducere risikoen og fremme muligheden

• Sætte risiko på agendaen

• Give ejerskab til risikoen

• Risikoaccept
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Risikostyring
Håndtering af risici i udvidelsesprojektet

• Risikostyring har været en del af projektet fra dag 1

• Der er afholdt markedsdialogmøder med førende vandbygningsentreprenører i 

Europa med henblik på at lokalisere risici og ejerskab til disse

• Der er afholdt risiko-workshops blandt særligt inviterede i projektet

• Der er lokaliseret 41 risici i alt omfattende vejrlig, jordbundsforhold, vanddybder, 

finansiering m.m.

• Nogle risici er elimineret ved at gennemføre supplerende undersøgelser. Andre 

håndteres igennem projektet

• Til håndtering af risici anvendes risikostyringsværktøjet RAMRISK

• RAMRISK anvendes til at fastlægge, hvor stort et beløb der skal sættes af til 

uforudsete og dermed, hvor stort rådighedsbeløb, der er for bygherren indenfor 
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Business casen
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Business casen - Baggrund

Baggrund for business casen

• I forbindelse med udvidelsen af Hanstholm Havn er der i samarbejd e med havnens 
bygherrerådgiver Rambøll udarbejdet en business case. Business casen er indledt med en 
markedsundersøgelse, hvor potentialet for hvert af de eksisterende forretningsområder, samt 
forventede nye forretningsområder er blevet evalueret. Resultaterne fra markedsundersøgelsen 
er blevet brugt til udarbejdelsen af en samlet business case til vurdering af om investeringerne 
til udvidelsen af havnen kan tjene sig hjem. Der er ligeledes  udarbejdet en likviditetsopgørelse 
samt en resultatopgørelse for at sikre at havnen fortsat lever op til kravene fra havneloven, 
hvori det årlige resultat inkl. renter og ekskl. afskrivninger på hinanden fem år ikke må være 
negativt.

• Markedsundersøgelsen er udarbejdet på baggrund af interviews med aktører på havnen, havnen 
selv og interne eksperter i Rambøll. Viden herfra er suppleret med data fra forskellige 
statistikbanker og rapporter. 

• Potentialet her undersøgt bredt, men har primært fokuseres på aktiviteter indenfor 6 
forretningsområder: Fiskeri, godstransport, service, vindmøller og arealudlejning inkl. 
akvakultur samt offshore aktiviteter.

• I forbindelse med udvidelsen af Hanstholm Havn er der, i 
samarbejde med havnens bygherrerådgiver Rambøll, udarbejdet 
en business case. Business casen er indledt med en 
markedsundersøgelse, hvor potentialet for hvert af de 
eksisterende forretningsområder, samt forventede nye 
forretningsområder, er blevet evalueret. Resultaterne fra 
markedsundersøgelsen er blevet brugt til udarbejdelsen af en 
samlet business case til vurdering af, om investeringerne til 
udvidelsen af havnen kan tjene sig hjem. Der er ligeledes  
udarbejdet en likviditetsopgørelse samt en resultatopgørelse for 
at sikre, at havnen fortsat lever op til kravene fra havneloven, 
hvori det årlige resultat inkl. renter og ekskl. afskrivninger på 
hinanden følgende fem år ikke må være negativt.

• Markedsundersøgelsen er udarbejdet på baggrund af interviews

med aktører på havnen, havnen selv og interne eksperter i 

Rambøll. Viden herfra er suppleret med data fra forskellige 

statistikbanker og rapporter. 

• Potentialet er undersøgt bredt, men har primært fokuseret på 

aktiviteter indenfor 6 forretningsområder: Fiskeri, 

godstransport, service, vindmøller og arealudlejning inkl. 

akvakultur, samt offshore aktiviteter.

Budgetperiode 2016-2044

Inflationsrate 1,5%

Rente til finansiering af udvidelsen 1,6%

Rente til finansiering af køleauktionshal 2,0%

Lånenes løbetid 25 år

Kassekreditsrente 0,10%

Byggeperiode (2018-2020) 3 år
Andel af investering år 1 40%
Andel af investering år 2 (2019) 35%
Andel af investering år 3 25%

Kapitalomkostning 5,0%

Vækstrate til beregning af terminalværdi 2,0%
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Business casen- Antagelser for indtægter 
Indtægtskategori: Antagelse: Beskrivelse:

Vareafgift:
Pct. over 5 år

(fra 2021 til 2025)

Forventet stigning i landinger af konsumfisk som følge af havneudvidelse 10,00% = 2% gns. vækst pr år Baseret på historiske landinger, udvikling i bestande og kvoter

Forventet stigning i landinger af industrifisk som følge af havneudvidelse 50,00% = 10% gns. vækst pr år Baseret på historiske landinger, udvikling i bestande og kvoter

Samlet vækst i fiskeri som følge af havneudvidelse 15,00% = 3% gns. vækst pr år Baseret på historiske landinger, udvikling i bestande og kvoter

Forventet stigning i godsomsætning 5,00% = 1% gns. vækst pr år Baseret på historisk godsomsætning mv.

Gns. andel af vareafgift fra konsumfisk 75,00%

Gns. andel af vareafgift fra industrifisk 15,00%

Gns. andel af vareafsigt fra gods mv. 10,00%

Skibsafgift:
Forventet stigning i skibsanløb (gods) 5,00% = 1% gns. vækst pr år Afhængig af stigningen i landinger af fisk samt gods

Hal/ kølerumsafgift:

Andel af konsumfisk som sælges på auktionen Pct. andel 80,00%

Forventet stigning i landinger til Fiskeauktionen Pct. over 5 år 8,00% Antagelse afhængig af stigningen i konsumfisk

Arealleje:
Antal m2 til udlejning ved udvidelse 130.000 m2 Baseret på Rambøll beregninger

Andel der ikke kan udlejes (f.eks. veje) 10% Baseret på Rambøll beregninger

Areal til udlejning 117.000 m2 Baseret på Rambøll beregninger

Andel af samlet areal der udlejes år 1 20% Baseret på antagelser

Andel af samlet areal der udlejes år 2 25% Baseret på antagelser

Andel af samlet areal der udlejes år 3 30% Baseret på antagelser

Andel af samlet areal der udlejes år 4 35% Baseret på antagelser

Andel af samlet areal der udlejes år 5 50% Baseret på antagelser

Andel af samlet areal der udlejes år 6 65% Baseret på antagelser

Andel af samlet areal der udlejes år 7 80% Baseret på antagelser

Andel af samlet areal der udlejes år 8 80% Baseret på antagelser

Andel af samlet areal der udlejes år 9 85% Baseret på antagelser

Andel af samlet areal der udlejes år 10 90% Baseret på antagelser
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Business casen – Vækst i omsætningen
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Business casen – Havnelovens krav til resultat 

31

Årets resultat før afskrivninger forbliver positivt alle år og overholder havnelovens bestemmelser

Resultatopgørelse, mio. kr.
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Årets resultat efter afskrivninger

Årets resultat før afskrivninger

Nedgangen i resultatet illustrerer 
udskiftningen af anoderne på bolværker 
på kajen hvert 10. år 

Kommentarer

• Kommunale selvstyrehavne er underlagt 
havneloven, som foreskriver at havne ikke 
må have et negativt driftsresultat inkl. 
renteomkostninger, men ekskl. 
afskrivninger på hinanden  5 følgende år.

• Resultatet for Hanstholm havn forbliver 
positivt under hele budgetperioden.

• Med afskrivningsperiode på 25 år for 
køleauktionshallen, og 50 år for 
havneudvidelsen, er årets resultat efter 
afskrivninger negativt fra 2020 til 2025. 
Resultatet er inkl. havnens øvrige 
afskrivninger.

• Drifts og vedligeholdelses omkostninger for 
den nuværende havn er indeholdt i 
resultatet.

Lån for 
havneudvidelse 
optages i 2020



Forecastmodel
Modellen benyttes til løbende opdatering af bestyrelsen og ejer ved 

væsentlige ændringer i forhold til forudsætninger i business case.

Ændringer i forhold til udgangspunktet:

- Omsætning :

- Areallejekontrakt

- Omkostninger:

- Bemanding

- Afskrivninger (løbende tilgange i eksisterende havn samt perioder)

- Ændring i investeringer

- Renter (tilpasset faktiske lån samt rente af likviditetstræk)

- Diverse:

- Opdateret med realiserede tal 2016

- Budget 2017 danner grundlag for fremskrivning

- Inflationsberegning af omkostninger lig indtægter
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Havnens forretningsstrategiske fokusområder
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Masterplan
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Masterplan 

Fiskeindustri

- Produktion

- Salg

Akvakultur Energi

- Vind  + sol

- Olie

Serviceområde

- Let til tung

Serviceområde

- Proviant

- Elektronik 

Godsområde Bufferzone jf. ny planlov
Afventer politisk behandling

Fiskeindustri

- Produktion

- Salg

Akvakultur Energi

- Vind  + sol

- Olie

Serviceområde

- Let til tung

Serviceområde

- Proviant

- Elektronik 

Godsområde Bufferzone jf. ny planlov
Afventer politisk 

behandling
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Masterplan - Udviklingsscenarie for en fase 2
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Udførelsen
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Sæson 0,5 (vinter 17/18)
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Sæson 1 (sommer 18)
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Sæson 1,5 (vinter 18/19)
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Sæson 2 (Sommer 19)
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Sæson 2,5 (vinter 19/20)
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Opsamling
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Målsætning:

Sikre en bæredygtig drift 

og udvikling af den 

eksisterende havn

Sikre en bæredygtig 

havneudvidelse

• Sikre og skabe 

arbejdspladser

Opsamling

Nøglen er samskabelsen
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Spørgsmål?


