
Stærk og fleksibel sam
arbejdspartner får din 
projektlast til at lykkes

SUPPORT 
YOUR 
BUSINESS



Grenaa Havn er den ideelle samarbejdspartner for 
virksomheder, der stiller specielle krav til håndte
ring af projektlaster. Vores kaj nære havnearealer og 
tilknyttede faciliteter har den kapacitet, der skal til for 
at gennemføre omfattende projekter. Samtidig til
godeser vi din virksomheds behov for nem adgang 
til sejlruterne i Kattegat og effektiv distribution ind i 
landet. 

Vi har mange års erfaring og tilbyder din virksom
hed optimale betingelser for håndtering af alle 
former for projektlaster. Vores unikke beliggenhed, 
kombineret med stor og fleksibel krankapaci tet og 
kundetilpas sede serviceydelser, sikrer dig en samlet 
transport løsning af højeste kvalitet. 

Effektiv håndtering og sikker 
opbevaring
■ Din virksomheds gods kan oplagres midlertidigt 

på store sammenhængende arealer med direkte 
forbindelse til kajen for at sikre effektiv lastning 
og losning

■ For længere opbevaring af godset er der ledige 
arealer på havnens sikrede område

■ Eksklusive kajarealer opbygget af forstærket 
beton med høj bæreevne muliggør håndtering 
af selv store og tunge projektlaster

■ God afstand til beboelse betyder, at vi kan hånd
tere alle typer af projektlaster  også dem der 
støjer

DANMARKS  
MEST CENTRALE 
DYBVANDSHAVN
Vi har kapaciteten til at udvikle og  
effektivisere dine projektlaster

MOBIL KRANKAPACITET 
OP TIL

140 t
 

KRANKAPACITET  
TWIN-LIFT OP TIL

195 t
 

Har du en kompliceret
opgave?

Vi er fleksible på gængstørrelse, 
kan arbejde 24/7 og har en 
erfaren arbejdsstyrke, som står 
klar til at tage udfordringen  
op og løse din virksomheds 
opgave på bedste vis. 



Gode forbindelser
På havnen gør vi alt for at effektivisere alle aktiviteterne omkring opbeva
ring samt losning og lastning af godset. På projektområdet kan let og tung 
trafik opdeles, for at sikre nem adgang til kajen  også for særtransporter og 
større konstruktioner. En god infrastruktur rundt om havnen, med både en 
nord og sydgående omfartsvej, er med til, at godset effektivt kan fragtes til og 
fra havnen på landsiden. Med en central placering og gode tilkørselsforhold 
kan  Grenaa Havn således være med til at optimere logistikken omkring din 
projektlast. Og de gode forbindelser gælder ikke kun logistikken. Som del af 
et aktivt er hvervsnetværk kan vi inddrage specialister fra omkringliggende 
virksomheder. På den måde løser vi selv de mest komplicerede opgaver, uden 
at projektet forsinkes. Det er nyttigt når godset kræver klargøring eller ekstra 
sikring før afskibning.

Unikke faciliteter og vanddybde 
på 11 meter
■ Særligt område med forstærket havnebund til 

specialskibe, gør det muligt at jacke up og stå 
stabilt under selv meget tunge løft 

■ Vores område er indrettet for at skabe optimale 
arbejdsforhold. Vi har installeret lygtepæle med 
justerbar lysstyrke, så der kan arbejdes døgnet 
rundt, hvis det er nødvendigt   

■ Havnen ligger inden for ISPS sikkerhedsområde 
med permanent hegn og videoovervågning, og 
der er mulighed for at leje og montere mobilt 
hegn 

24.000 m2

20 PAKHUSE PÅ TOTALT



VI GÅR LANGT FOR  
AT UNDERSTØTTE  
DIN FORRETNING

Grenaa Havn er en af Danmarks  
største erhvervs og industrihavne med  
en central placering og god plads til  
udvikling. 

Et stort fokus på kerneseg men terne  
og gode netværks for bin delser gør  
Grenaa Havn til fundamentet for at  
realisere potentialet i din virksomhed.

Ta’ en snak med Grenaa Havn  
 vi har pladsen, netværket og  
viljen til at lykkes 

Grenaa Havn A/S
Havnecentervej 1 · DK8500 Grenaa · Tlf. (+45) 8758 7600 
info@grenaahavn.dk · www.grenaahavn.dk


