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Alle gode gange tre på
Skagen Havn
Skagen Havn udvider nu
med 190.000 m2 nyt
landareal og 1.000 meter
ny kaj for at styrke fiskeriet
og fiskeindustrien.
Tredje etape er i fuld gang;
og igen samarbejder
Aarsleff og VG Entreprenør
som et team om havneudvidelsen.

Skagen har overtaget titlen
som Danmarks største fiskerihavn, når man måler på værdi
og antal landende tons fisk.
Sidste år satte havnen omsætnings- og Danmarksrekord
med landede fisk til en værdi
på mere end en milliard kroner. For at styrke erhvervet har
havnen siden 2006 arbejdet
med udvidelserne i flere etaper, så Skagen Havn kan forblive
en generator for væksten i området. Havnen har allerede
skabt dybere sejlrender, der

giver adgang til større skibe
og dermed nye forretningsområder, og forventningen er
at skabe 100 nye arbejdspladser frem mod 2030.
På den tredje etape af havneudvidelsen i Skagen er Aarsleff
og VG Entreprenør endnu en
gang sammen om arbejdet. Det
betyder, at i fremtiden vil faciliteterne byde på næsten 1.000
meter ny kaj, 190.000 kvm baglandsareal og vanddybder på
mellem 11 og 13 meter langs de
forskellige nye kajstrækninger.

Styrke i samarbejdet
på tværs
– Det er en stor og kompleks
opgave at udvide havne, og
opgaverne skal typisk løses på
kort tid. Derfor arbejder Aarsleff og VG Entreprenør efter
One Company principperne,
hvor vi gennem tæt samarbejde som et team koordinerer
opgaverne, forklarer afdelingsingeniør Henrik Rasmussen
fra Per Aarsleff A/S, og administrerende direktør hos VG
Entreprenør A/S, Uffe Larsen
supplerer:

– Samarbejdet styrker fagligheden på tværs, sikrer at opgaverne løses korrekt og afleveres
til tiden. Dette skaber samtidig
også tryghed hos bygherren.
Det stærke samarbejde virksomhederne imellem betyder
alle gode gange tre i Skagen.
Det første spadestik til 3. etape blev taget sidst i juni, og
hele projektet, der samlet set
beløber sig til 500 mio. kr., forventes at stå endeligt færdig
primo 2021.
– Vi kender hinanden rigtigt

godt, og vi er stolte af også
at være med på tredje etape
i Skagen sammen med vores
gode samarbejdspartnere som
Sweco og Rohde Nielsen. Vi
har været med lige siden 2006,
hvor første etape blev påbegyndt, fortæller Henrik Rasmussen.
Arbejde i stor skala
De samarbejdende entreprenørteams håndterer op mod
en million tons sten og 2.8 millioner m3 sand samt bygger
moler, kajanlæg mv. Udfordrin-
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gerne med byggeriet er ikke
blot den store skala, naturen
giver også sit besyv med, blandt
andet har bundforholdene i
havnen være afgørende for tilrettelæggelsen af arbejdet.
– Vi arbejder tillige syv dage
om ugen, fordi vi er meget
afhængige af vejret. Vi skal
blandt andet flytte en hel mole
på ca. 0,5 million ton sten uden
at genere fiskeriet og industrien, som allerede bruger havnen, forklarer Henrik Rasmussen.

Ud over havneudvidelsen i
Skagen samarbejder Aarsleff
og VG Entreprenør tæt sammen om udvidelser af havne
i Hanstholm, Frederikshavn,
Ystad og Rønne – blot for at
nævne nogle få. Samarbejdet
byder også på udvidelse af
lystbådehavne samt etablering af kystsikring.
Læs meget mere om
One Company, projekterne
og samarbejdet på
www.aarsleff.com og
www.vg-e.dk

FAKTA

Skagen Havn er en kommunal selvstyrehavn ejet af Frederikshavn Kommune.
Skagen Havn har fire kerneforretningsområder: Fiskeri & forarbejdning, maritim
service, gods & bunkring samt krydstogt & oplevelsesøkonomi.
Etape 3 i Skagens Havn:
• 130 meter ny kaj i forlængelse af kaj 7 med 11 meters vanddybde
• 625 meter ny kaj med 11 meters vanddybde
• 220 meter ny kaj med 13 meters vanddybde - forberedt til lastede
Handymax tankere
• Større vanddybde i indsejlingen (forøges fra 12 op til 16 meter)
• Forbedrede besejlingsforhold til Østhavnen
• 190.000 kvm landareal heraf 155.000 kvm til udlejning
• Ca. 500 meter forlængelse af den eksisterende sydlige ydermole
• 1.000 meter stenkastning, mole og molehoved ved det nye landareal
• Svajebassin i ydre havnebassin uddybes til 14 meter.

