NY HAVN NÆSTVED
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NÅR MAN HÆVER BLIKKET
- UDFLYTNING TIL UDVIKLING
”Vi ønsker at styrke Næstveds position som
Sydsjællands hovedstad ved at flytte havnen
fra midtbyen til nye rammer på Ydernæs med
plads til vækst og nye arbejdspladser. En flytning som samtidig skaber nye muligheder for
bosætning og aktivitet, når de nuværende
bynære havnearealer frigøres til byudvikling.”
Sådan bør indledningen lyde til en drøftelse
om havnens fremtid. For det er reelt havnens virkelighed, at den er væksthæmmet på
grund af sin nuværende placering.
Analysearbejdet foretaget i 2020 dokumenterer, at Næstveds havn er et aktiv, hvis fulde potentiale i årevis har været forsømt eller
overset.
Vi vender os mod et nyt kapitel i havnens, byens og kommunens historie. Ny infrastruktur

er på vej i disse år i form af togforbindelser,
Femern Bælt forbindelsen og forhåbentligt
motorvejstilslutning, og det vil styrke Næstveds vækst- og bosætningspotentiale. En
overskudsgivende havn er en oplagt komponent i det transportnetværk, Næstved bliver
en del af. Havnen vil samtidig være et aktivt
positivt bidrag til byens vision om at være en
førende kommune.
Havnen skaber i sig selv over 700 arbejdspladser og skatteindtægter på 63 mio. kr
samt leverer et årligt millionoverskud og bidrager dermed til Næstveds brand som en
erhvervsvenlig og erhvervsduelig kommune.
Det er ikke en tilfældighed, at Næstved altid
har været en havneby. En havn skaber liv, udvikling og vækst, når den drives fornuftigt og
i de rette rammer.

”De danske erhvervshavne udgør en vigtig del af den nationale og
internationale infrastruktur og kan spille en stor rolle i den grønne
omstilling af transport. Vi (red: Vordingborg havn) vil hellere indgå strategiske samarbejder med Næstved havn end at overtage
deres kunder” Citat: Jan-Jaap Cramer. Havnedirektør
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EN STÆRK LØSNING
En moderne havn har brug for mere, end hvad
inderhavnen kan levere af udviklingsmuligheder. Ydernæs derimod tilbyder nye rammer
for optimering, fleksibilitet og vækst, der vil
gavne havnedriften og kommunens udvikling.
Den nye havn placeres i et allerede etableret
industriområde, der rummer til- og frakørselsforhold så al havnerelateret lastbiltrafik
ledes udenom midtbyen, samt sikrer minimale støj- og støvgener af omgivelserne.
Bagarealerne i den nye havn kan udvikles i takt
med, at mulighederne opstår, og væksten kan

skabes inden for de rammer, der behandles i
planfasen for havnens godkendelse. De nye
kajanlæg kan optimeres i højde og længde og
sikre en langt mere effektiv logistik. Pakhuse, lagerfaciliteter og anden bygningsmasse
kan opføres i dialog med havnens kunder og
finansieres gennem samarbejdskontrakter.
Kontakten til byen bevares, idet borgere kan
sikres adgang til de arealer i umiddelbar nærhed til havnen, og anlægsarbejdernes overskudsmaterialer kan anvendes til nye rekreative oplevelsesmuligheder for kommunens
borgere og gæster.

660 m. nye kajanlæg, 70.000 m² bagareal i basishavnen
og mulighed for yderligere 120.000 m²
Basishavnen på 128 mio. kr. kan etableres af havnens formue.
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Etape III
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NYE
MULIGHEDER:
Beslutningen om en ny Næstved havn kan
for alvor sætte gang i den lokale vækst. Havnen er en finansiel dynamo for kommunen
som helhed. Industrien samles og synergier opstår i en i forvejen ikke fuldt udnyttet
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erhvervsfokuseret bydel. Ved at indtænke
bæredygtige løsninger fra starten af planlægningen kan den nye havn også indgå i
kommunens arbejde med Verdensmålene
og bidrage til en grøn profil.
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TIDEN ER INDE TIL FORANDRING
Timingen for en ny havn er optimal. I disse år
oplever Næstved havn vækst på et niveau,
som ikke tidligere er set, og samtidig nyder
havnen anerkendelse blandt kunderne, der
fremhæver god service og markedskonforme aftaleforhold.
Det tager tid at opbygge såvel en stabil og
vækstorienteret drift som gode og tillidsfulde kunderelationer til store omkostningsbevidste virksomheder. Og det kræver arbejdsindsats og ydmyghed at fastholde dette. En
beslutning om en ny Næstved havn vil også
ses som en investering i kundernes vækst
og visioner, hvilket yderligere vil styrke hav-

1950
Gods, T/år

1960

1970

1986

nens position i forhold til nuværende og potentielle kunder.
Godsmængderne, der anløber Næstved
havn dokumenterer denne påstand. I 2020
forventer vi knap 600.000 ton gods af meget forskellig art.
Overskuddet vokser. Havnen opbygger i disse år likviditet til fremtiden. Inden udgangen
af 2021 vil opsparingen have nået 100 mio.
kr. Arbejdsprocesser optimeres dagligt. Det
betyder hurtigere betjening af skibene og en
bedre udnyttelse af maskiner og mandskab.

1997

2000

2010

2015

2019

2020

224.000 274.000 260.000 255.486 255.593 535.000 337.434 392.482 489.962 600.000
Gods, T/år

700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
1950

8

1960

1970

1986

1997

2000

2010

2015

2019

2020

9

EN KONKURRENCEDYGTIG
PLACERING
Næstveds naturlige rolle som
havneby går op mod 1.000
år tilbage i tiden. Havnen har
gennem tiderne altid været et
vigtigt omdrejningspunkt for
byens udvikling. Blandt havnene på strækningen fra Vordingborg til Kalundborg har
Næstved Havn ifølge dens
daglige brugere den korteste
og dermed bedste og billigste
adgangsvej til det sjællandske
opland.
Placeringen inde i landet er
således ikke, som mange tror,
en entydig udfordring på grund
af begrænsningen i skibenes
størrelse. Tværtimod er det
også en styrkeposition for havnen og byen. Således vil der i
mange år fremover blive sejlet
med skibe, der medbringer laster på op til 4.000 ton. Grundet den gode beliggenhed og
spredningen i kundeporteføljen, ses derfor et sundt fremadrettet forretningsgrundlag.

’Vi har valgt Næstved havn som base for vores vækststrategi på
Sjælland, fordi Næstved ligger, hvor den gør’ Citat: Adm. Chef
Henrik N. Mosegaard, Verdo
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I graferne nedenfor illustreres driftsresultatet i 3 forskellige vækstsscenarier. Selv i den mest pessimistiske prognose, viser graferne, at
havnen også under de forhold kan levere et betydeligt bidrag til byens
grundlæggende økonomi.

ØKONOMI OG NØGLETAL
Resultat udvikling
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En ny basishavn kan etableres på Ydernæs
for 128 mio. af havnens formue. Det fremgår
af rapporten: ’Næstved NY HAVN, Masterplan
2020-2050’.
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Havnen understøtter 733 arbejdspladser alene i Næstved
kommune og styrker skattegrundlaget med 66 mio. kr. årligt.
Dermed bliver en investering i havnedrift også en fortsat sikkerhed for indtægter til kommunens generelle serviceniveau.
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UDFORDRINGER OG LØSNINGER
Nedenstående udfordringer kræver en
særlig opmærksomhed:
1. De nuværende brugere af arealet på Ydernæs skal flyttes
Næstved sejlklub, Pouls Vig, strandjægerforeningen og jolleskolen er alle vigtige og velfungerende aktiviteter, som også skal bevares i fremtiden.

Løsningsmuligheder:
Alle interessenter tilbydes finansiering af erstatningsløsninger, og omkostningerne afdrages over de lejeaftaler, som indgås for fremtiden.

2. Jordbalancen i anlægsprojektet
Der er 325.000 m3 jord i overskud efter etableringen af basishavnen.

Løsningsmuligheder:
Jorden placeres på det nuværende lossepladsareal, og der etableres et landskab med
rekreative muligheder – udsigts- og kælkebakke, mountainbikeanlæg, byskov eller andet.

3. Kommunikationen om havnen
Mange udtaler sig om havnen uden at have indsigt i havnens erhvervsmæssige aktiviteter
og reelle betydning for byen. Det skaber utryghed om Næstved som troværdig samarbejdspartner.

Løsningsmuligheder:
I sammenhæng til beslutningen om udflytningen skal der planlægges en strategi for kommunikation. Havnens hjemmeside, pressemøder, informationsmøder og kampagner. Alle
for at skabe den rette forståelse for gevinsterne ved at bevare og udnytte Næstveds havn.
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Næstved by som kraftcenter for cirkulær økonomi
Tunge industrier samlet på Ydernæs kan skabe fundamentet for et tværgående samarbejder
om bedre udnyttelse af ressourcerne og dermed styrket konkurrenceevne.

VÆKST OG MULIGHEDER
En businesscase, som bygger på 100 % egenfinansiering rummer stort potentiale for nye
muligheder. Det gælder i sagens natur for havnens egen udvikling, men i særdeleshed også
for de sekundære påvirkninger af byen og
kommunen i øvrigt, som en succesfuld havn
kan tilskrives æren for. Her angives nogle få
eksempler, som kunne blive til virkelighed i kølvandet på etableringen af en ny havn:

Næstved by som det nye turistmekka
En fokusering på Ydernæs som lokalitet for en ny havn, kan skabe mulighed for frasalg af
resten af havnens grunde i Karrebæksminde. Dermed kan arealer frigøres til nye og endnu
ikke definerede byudviklingsprojekter i områder med stor tiltrækningskraft på turister.

Næstved by med international profil
Danmark er en cykelnation, og alle nuancer af cykelsporten vinder frem. Ydernæs rummer perspektiv til opbygningen af et cykelbaneanlæg til mountainbikere med international profil. Her
kan der afvikles både worldcup-afdelinger og internationale mesterskaber.

Næstved by som eksempel på den gode kommunale planlægning
Real Dania har offentliggjort beregninger, hvor det dokumenteres, at der i succesfulde byudviklingsprojekter først kan forventes en tilbagebetaling af investeringen efter 16 år. Det er
uvist om der er tilbagebetaling i projekter, der møder modstand undervejs. Med en fælles vision for byudvikling og drift af havn kan der skabes finansielt grundlag for kortere processer
og større provenu.

Næstved som den foretrukne lystbådehavneby
Der er allerede et stort antal lystbåde i havnene, både i kanalen og i Karrebæksminde. Realiseres beslutningen om en vision for NY Havn, skal vigtige interessenter flyttes, og i det lys
kunne nye spændende muligheder måske se dagens lys, så der også her blev tænkt i vækst
og ikke blot beskyttelse af de nuværende forhold.

NY Næstved havn med nyt landmark fra søsiden
Med en ny havn ved indsejlingen til Næstved by skabes der en helt ny præsentation fra vandsiden. Et motiv, der viser, at vejen til centrum går gennem et aktivt og sundt erhvervsliv.
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TIDSPLANEN Oversigt over projektets milepæle:
		Basishavnen
2021 - 2023
Dialog med myndigheder og relevante ansøgninger udarbejdes og
		
indsendes. Der skal bl.a. udarbejdes en VVM konsekvensvurdering.
2022-2023
Projektering og gennemførelse af en udbudsforretning inkl.
		forhandling.
2024 – 2026
Entreprenøren bygger basishavnen med indvielse ultimo 2025,
		
det kan overvejes at indbygge 1 ekstra år i forløbet, da indvielsen skal 		
		
koordineres med flytningen af lystbådehavnene.
		
		Tilpasninger
2021 - 2023
I dialogen med myndigheder og VVM konsekvensvurderingen indarbejdes
		
rammerne for udviklingsmulighederne
2025 - ??

Nye aftaler indgås og der opføres faciliteter svarende til de aktuelle behov

		Interessenter
2021 – 2022
		

Nye løsninger defineres i dialog med de berørte parter. Aftaler indgås og
beslutningerne indarbejdes i VVM redegørelsen for den nye havn

2023 		

Erstatningshavne projekteres og udbydes i konkurrence

2024-2025
De nye erstatningshavne etableres og Ydernæs rømmes for de
		nuværende brugere
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2030-2040

Udvidelsesfasen Etape 2

2040-2050

Vækstfasen Etape 3
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Design: Celcius360 • Fotograf: Steen Knarberg (Forside og side 2. 5. 7.)
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NÆSTVED HAVN Havnekontoret
Vestre Kaj 16 · DK 4700 Næstved
Tlf: +45 5598 5200
E-mail: info@naestvedhavn.dk

