VEJLE
erhvervshavn
SØVEJEN ER
MILJØVEJEN

Vejle

Erhvervshavn

”Vejle Erhvervshavn skal sikre
erhvervslivet den nødvendige
konkurrencekraft ved at gods
effektivt og lønsomt kan
ekspederes over havnen.”

Areal

550.000 m2

Kajlængde

1600 m

Vanddybde

Max. 7 m

Byggeklare arealer

55.000 m2 (2018)

Planlagt udvidelse

40.000 m2

Søvejen er miljøvejen

Gods 2010

726 (1.000 ton)

Transport af gods med skib, er den mest lønsomme
og miljørigtige transportform, der findes. Godset
skal sejles så tæt til/fra virksomhederne, som muligt.
Derfor har de mindre regionale havne stor betydning, da godset ellers skal overflyttes til lastbiler på
de allerede overbelastede motorveje.

Gods 2017

787 (1.000 ton)

Anløb 2010

390 skibe

Anløb 2017

372 skibe

Vejle havn er et trafikknudepunkt, hvor der er gode
faciliteter til skibe med 1,6 km kaj. Vejle Erhvervshavn har flere kilometer jernbanespor til transport
af gods, og der er kort forbindelse til motorvejsnettet. Lastbilerne har nemt ved at komme ind på
havnearealet ved hjælp af Brobizz.

Transport og Stevedore

Helge Nielsens Alle 13
8723 Løsning
Tlf. 75 65 0284
klosteras@klosteras.dk
www.klosteras.dk

Med GoZee-appen bliver brochuren levende
GoZee: Sådan kommer du i gang på 30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store eller
Google Play, og download appen på din smartphone
eller tablet.
2. Åbn appen, og brug den på sider med GoZee-ikonet.
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Vi er specialister i:
•
•
•
•
•

C5-Dynamics & Uniconta-Finanssystemer
Office 365 & Microsoft Cloud
Trådløse netværk, Windows Serversystemer
Sikkerhed & BackUp
Og selvfølgelig daglig support – Prøv os!

www.sbs-it.dk
pho@sbs-it.dk
Tlf.: 76 75 80 80

Sameksistens
mellem by og havn
Vejle Erhvervshavn er 100% ejet af
Vejle Kommune, og er i tæt dialog
med kommunen om at fremtidssikre
havnens drift og kapacitet. Vejle er
som den første og eneste by i Norden optaget i Rockefeller Foundations internationale bynetværk 100
Resilient Cities, hvor Vejle samarbejder med byer som Rio de Janeiro,
Rotterdam, New Orleans og New
York om at udvikle byers tilpasningsevne over for fremtidens udfordringer med stigende havvandstande.
Vejle Erhvervshavn samarbejder
med Vejle Kommune i et projekt om
klimasikring af Vejle by og havn ved
mulige oversvømmelser.

Havnens sikre rådgiver
i maritim sikring
 Havnebesigtigelse
 Sårbarhedsvuderinger
 Sikringsplaner

 Øvelser
 Uddannelse, træning og instruktion
 PFSO-kursus

Anerkendt sikringskonsulent Mahilum
Stejlgårdsparken 36 · 6740 Bramming · Tlf.: 76 1000 74 · info@mahilum.com · www.mahilum.com

Damhaven 1 · 7100 Vejle
Vesterballevej 25, Snoghøj · 7000 Fredericia
Kolding Åpark 2 · 6000 Kolding
Torvet 1 · 5500 Middelfart
T: 70 15 15 32 · www.trolle-law.dk

Ledige arealer hos
Vejle Erhvervshavn
Vejle Erhvervshavn råder over store, ledige
arealer, der kan bygges på allerede i morgen. Indenfor de kommende år er yderligere 40.000 m2 klar til at blive befæstet.
Vejle Kommune udarbejder nye lokalplaner
for at sikre, at arealer kan udnyttes effektivt
af virksomhederne samtidigt med, at kommende regler for miljøzoner overholdes.
For kunder, der ønsker at etablere sig på
Vejle erhvervshavns arealer, kan Vejle Erhvervshavn påtage sig opgaven med opførelsen af de nødvendige bygninger.

Vejle Havn har valgt Microsoft Dynamics
365 Business Central / NAV fra Logos Consult.
Vil du også have en løsning til
effektiv administration og økonomistyring?

QR-kode

Det handler om at vækste og drive forretning.

{XXX}

www.logosconsult.dk

YIT Danmark udfører

Projektering og udførelse af afløbsanlæg.
Speciale i rensning af overfladevand fra bl.a. skrot- og
lignende genbrugsvirksomheder, med dokumenteret
effekt, til yderst konkurrence dygtige priser.

• Asfalt til alle formål
• Special asfalt til broer og P-dæk
• Fræsning af asfalt og beton
• Confalt® industrigulve
• Striber og vejmarkering
• Afspærring og trafikregulering
• Levering og opsætning af færdselstavler

Svanevej 39 • 6100 Haderslev • Tlf.: 61 33 02 49 • bn@skandy.dk

Dortheasvej 11-13 • 7171 Uldum • Tlf.: 7567 8355 • www.yit.dk

YIT Danmark A/S

Gode kunderelationer
Vejle Erhvervshavn ønsker en god dialog med alle
kunder, derfor er havnen lydhør, og bevæger sig i
retning af kundernes ønsker. Fokus for Vejle Erhvervshavn ligger på at se muligheder i nye havnerelaterede
projekter, tilpasse sig konkurrencesituationen fra de
nærliggende havne. Desuden at opbygge et gunstigt
samarbejde med kunder og kommunen om nye projekter, f.eks. klimasikring af Vejle by og havn eller opførelse af nye bygninger på havnearealet.

Serviceydelser
– Vejle Erhvervshavn
•

Udlejning af arealer

•

Udlejning af pakhuse

•

Udlejning af sværgodskraner

•

Moderne slæbebåd

•

Pram med graveudstyr

•

Mudderpram med 1.000 tons
kapacitet (split barge)

www.h-daugaard.dk

Kontakt
Vejle Erhvershavn
Sydkajen 16
7100 Vejle

galleri
Stemnings billeder fra havnen

(+45) 7582 0466
vejleport@vejleport.dk
Foto

Vejle

Kamilla har billeder

webikon
https://vejleport.dk/

• 13931 • www.jsdanmark.dk

Erhvervshavn

