


Let at komme videre ...n Modulvogntog er velkomne!

n Effektiv og smidig operatør

n Altid frisk på en ny ide

Næstved Havn er Sydsjællands port til 
hele Europa. Med vores centrale place-
ring på Sydsjælland er det let at kom-
me videre ad vandvejen til havnebyer 
i Europa. Vores beliggenhed i forhold 
til motorvejsnettet til København, Fyn/ 
Jylland og syd over til Femern er også en 
stor fordel, når vores kunder hurtigt skal 
videre over landjorden. 

Organisationen er lille, smidig og altid 
fleksibel i forhold til vores kunders indi-
viduelle ønsker til løsning af deres trans-
port-, laste-, og/eller losseprojekter. 
Vi er altid åbne for nye ideer og løsnings-
forslag i tæt dialog med vores samar-
bejdspartnere. Så tøv aldrig med at kon-
takte os. Vi er altid parate til at fortælle 
mere om alt det, vi kan tilbyde.



Næstved Havn råder over en moderne 
og opdateret maskinpark. 
Vi har to Sennebogen hydrauliske la-
ste- og lossemaskiner med en samlet 
kapacitet på op mod 850 tons i timen. 
To gummihjulslæssere til håndtering af 
gods, lastning af lastbiler m.m.
Desuden har vi alt nødvendigt tilbehør til 
en effektiv losning af individuelle gods- 

typer – og således også til netop dit 
gods.
Vi har 6 pakhuse og en enkelt telthal til 
opbevaring af vores kunders gods.
I alt 10 hektar havneareal. Eller det, der 
svarer til 15 fodboldbaner centralt pla-
ceret i Næstved og mere er på vej. Inden 
længe går vi igang med at skabe mere 
plads ved indsejlingen til kanalen.

Moderne maskinpark
og masser af lagerplads

n Mobile lossemaskiner, der  
kan arbejde på begge sider 
af havnen

n Gummihjulslæssere. 
Traktorer. Gaffeltruck m.m.

n Bugserbåd

n Opsækning af varer

n Oplagspladser til bulkvarer 
(skærver, genbrugsjern m.m.)

n En bred vifte af topmoderne 
laste- og losseudstyr

n Udlejning af pakhuse



Næstved Havn har dybden
– også til store skibe

Indsejlingen til Næstved Havn har en 
dybde langs kajen på 7 meter. Denne 
dybde gør det muligt for skibe med op 
til 6,5 meters dybdegang at lægge til kaj i
havnen. Kajen er også velegnet til kryds-
togtskibe, da den ligger centralt i forhold 
til vejnettet og tæt på utallige turistakti-
viteter.

Næstved Havn har været inde i en riven-
de udvikling de sidste 10-15 år. Gennem
alle årene har vi lagt kræfter i at skabe de
bedst mulige vilkår for vores kunder. Da 
vi har erhvervet et areal på 40-50.000 
m2 ved indsejlingen til kanalen vil vi i de 
kommende år fokusere på at udvikle 
dette areal i forhold til markedets behov.



Næstved Havn har dybden
– også til store skibe

Højt sikringsniveau med 
mange fordele

Næstved Havn er ISPS sikret. Der er op-
sat hegn med porte for at kontrollere 
adgangen til havnen. Almindelige bor-
gere kan ikke færdes frit overalt på hav-
nen. Dette er med til at højne arbejds-
sikkerheden i en travl hverdag blandt 
tonstungt gods og kraftfulde køretøjer. 
Samtidig er det en sikring af kundernes 

gods, som her ligger godt beskyttet, ind-
til det skal videre. 
Trods det høje sikringsniveau er det sta-
dig nemt for vores kunder at komme ind 
på havnen. 



Sammen er vi stærke

GEFION SHIPPING ApS
Vestre Kaj 16, DK-4700 Næstved
Tel. +45 55 77 15 15
Mob. +45 22 53 12 15
info@gefion-shipping.dk
www.gefion-shipping.dk

KARL EM. HANSEN´s EFTF. APS
Vestre Kaj 16, DK-4700 Næstved
Tel.  +45 55 77 50 77
E-mail kehlin@kehlin.dk

Shipping firma etableret i 1928. Vi tilbyder 
vores kunder de mest optimale løsninger 
indenfor shipping, logistik, befragtning og 
dør til dør løsninger. Dette igennem højt 
kvalificeret og erfarne medarbejdere samt 
et stort lokalt, nationalt og internationalt 
netværk.Vi står til rådighed 24/7/365.

Transport af jord, materialer, træpiller, 
korn, foderstoffer, asfalt og meget mere på 
Sjælland og øerne. Vi har alt i kranbiler fra 
27 t/m til 245 t/m og udfører store som 
små kran- og bakseopgaver. Samt trans-
port af alle maskiner i hele Danmark.

H

Næstved Havns styrke er tæt for-
bundet med en række lokale part-
nere, som hver på sin vis bidrager 
med kompetencer fra deres spe-
cialområder. Vores lokale netværk 
af eksperter gør os i stand til at 

hjælpe vores kunder til den bedste 
løsning. Tøv derfor aldrig med at 
kontakte os for en uforpligtende 
snak, så vi sammen kan finde frem 
til det, der passer bedst til dit firma. 
Vi formidler gerne kontakten. 



Samarbejde
– skaber vækst

Næstved Havn yder også service 
i mange andre tilfælde. Blandt an-
det hjælper vi alle, der ønsker at 
etablere firma på Næstved Havn. 
Vi står gerne til rådighed med alt 
det praktiske i forhold til de lokale 
myndigheder. 
Næstved Havns gode samarbejds-
relationer med Næstved Erhverv 
og Ressourcecity giver attraktive 

muligheder, som både nuværen-
de og potentielle virksomheder på 
havnen kan drage utallige fordele 
af. Vi er glade for at kunne sup-
plere med mange flere tilbud fra 
andre samarbejdspartnere, som 
også er parate til at yde den sup-
port, der skal til for at opnå bedst 
mulige resultater. Så kontakt os 
for yderligere informationer. 

Vi bidrager med kompetent vejledning og 
faglig sparring, når du skal videre med din 
virksomhed eller gode idé!

Næstved Erhverv
Teatergade 6, 4700 Næstved
Tlf. 55 88 55 44
E-mail:  ne@naestvederhverv.dk

Ressource City er en grøn klynge med fokus 
på upcycling og recycling af affaldsressour-
cer. I Ressource City kan man blive en del af 
et netværk, sammen med vidensinstitutio-
ner, iværksættere, professionelle i forsynings- 
og affaldssektoren og virksomheder der ar-
bejder med cirkulær økonomi. 

Ressource City
Maglemølle 86, 4700 Næstved
Tlf. 20 15 45 09
E-mail: ressourcecity@naestved.dk
www.ressourcecity.dk

Sammen er vi stærke



Vi er åben med service 24-7

Vores medarbejderes entusiasme og 
fleksible indstilling til at yde en tip-top 
service alle døgnets 24 timer, er et af 
de konkurrenceparametre, vi er meget 
stolte af.  
Driften varetages af 10 dedikerede med-
arbejdere, hvoraf 3 tager sig af admini-
stration, kundekontakt, kommunikation 
og infrastruktur. 

Betjening af Karrebæksmindebroen og 
Svingbroen klares af 3 brovagter, der på 
skift varetager disse opgaver. 4 rutine-
rede specialarbejdere er eksperter i at 
styre kraner og andre maskiner, så tiden 
udnyttes maksimalt og på betryggende 
vis. 
Vores gode og konstruktive samarbej-
de med øvrige virksomheder på hav-

nen medvirker også til, at vi kan tilbyde 
effektiv og gnidningsløs håndtering af 
gods. 
Forståelsen fra vores naboer skal bl.a. ses 
i lyset af, at vi gør en ihærdig indsats for 
at minimere de støj- og støvgener, der 
uvægerligt følger i kølvandet på at drive 
en moderne erhvervshavn.  

n Åben 24-7

n Fleksibel

n Miljørigtig løsning



Vi er alle dem, der er brug for

Næstved Havn beskæftiger 
10-12 medarbejdere afhæn-
gig af sæson og arbejdsop-
gaver. Den lille organisation 
sikrer, at vi hurtigt kan tage 
beslutninger og dermed give 
vores kunder svar, så de straks 
kan komme videre uden 
spildtid.

Jesper Møller Petersen
Direktør
jmp@naestvedhavn.dk
Tlf. 40 11 22 56

Michael Baltzer
Havnefoged
mb@naestvedhavn.dk
Tlf. 40 38 35 04

Lene Thrane Hoffmann
Bogholder
lth@naestvedhavn.dk
Tlf. 55 98 52 00



Rundt på
havnen

Kaj 7,0 meter

Direkte vej
mod Næstved

Proviant

Krydstogt /Bulklast

Mod
Næstved HavnKarrebæksminde



Største skibe der kan besejle havnen:

Næstved:
Længde 120 m, bredde 13 m og dybgang 
5,6 m. Vanddybde ved alle kajer er 6,0 meter.

Karrebæksminde Kaj:
Længde 225 m, bredde 25 m og dybgang 
6,5 m. Vanddybde 7,0 meter.
Bunkring af olie og vand er mulig ved alle 
kajer. Havnen hjælper gerne med at anvise 
bunkringsagent. 
Næstved Havn har i alt 9 kajer. Der er altid en 
ledig kaj til rådighed.

Lossemaskiner:
1 stk. Sennebogen 850, (forhøjet).
1 stk. Sennebogen 835.
Herudover har Næstved Havn det udstyr til 
rådighed, der er nødvendig for alle typer af 
losning og lastning.

Vægt:
Alle vejeopgaver udføres med godkendt vægt.

Andre fordele i og ved Næstved Havn:
Slæbebåd/Isbryder.
Værksteder til skibs- og maskinreparationer 
(24 timers service).
Bunkring af olie og vand ved alle kajer.
Store oplægspladser og pakhuse ved kajerne.
Gode skibsprovianteringsmuligheder.

Lods/bestilling:
Lods er påbudt for alle skibe på 55 meter
og derover. Lods bestilles hos Danpilot:
Tlf. +45 63 24 66 66 eller
e-mail: customer@danpilot.dk.

Bugserbåd/bestilling:
Bugserbåd anbefales for skib uden bowtruster.
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Vestre Kaj 16 · 4700 Næstved · Tlf. +45 55 98 52 00 (vi svarer 24-7) · info@naestvedhavn.dk
www.naestvedhavn.dk


