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1. Introduktion 
 

Nøgleordet er ”FREMTIDSSIKRING” 

 
Rønne Havn er Bornholms forsyningshavn og derfor en vigtig forudsætning for øens vækst 
og udvikling. Skibsfarten, areallejerne, det bornholmske erhvervsliv og havnens mange 
passagerer - ja hele det bornholmske samfund - stiller krav om en stadig mere effektiv og 
professionel håndtering af de stedse mere komplicerede opgaver, Rønne Havn A/S’ 
ansatte stilles overfor. Rønne Havn A/S’ store udfordring er at fremtidssikre havnen, så 
selskabet i mange år frem kan leve op til sin hovedopgave, nemlig at bringe et stigende 
antal passager og stadigt større godsmængder sikkert til og fra havnen, på større og større 
skibe – hver eneste dag året rundt.  
Det nødvendiggør, at selskabet konstant har fokus på de processer og forretningsgange, 
der kræves for bl.a. at tiltrække nye forretningsområder og udbygge servicen over for 
havnens eksisterende kunder. Rønne Havn A/S’ direktion og bestyrelse er derfor enige 
om, at det er vigtigt allerede nu at kunne stille en betydelig større og tidssvarende 
havneinfrastruktur til rådighed for havnens brugere. 
 

Fremtidssikring af Rønne Havn skal ske ved effektivisering og professionalisering, 
udvikling af nye markedsområder og investeringer i en fremtidssikret infrastruktur 
 
Rønne Havn A/S er meget bevidst om havnens centrale rolle og betydning for erhvervslivet på 
Bornholm, og ikke mindst vigtigheden af løbende at kunne stille en tidssvarende og hensigtsmæssig 
infrastruktur til rådighed for det bornholmske samfund. Selskabet er således meget bevidst om sin 
rolle som en vigtig forudsætningsskaber for udviklingen på Bornholm.  
 
Rønne Havn A/S’ direktion og bestyrelse vil derfor gerne tænke stort – globalt om man vil - og lade 
sig inspirere og række ud efter internationale aktører i den maritime branche, i offshore-branchen 
og til andre forretningsdrivende, der kan bidrage til værdiskabelsen i det bornholmske samfund.  
 
Rønne Havn ligger strategisk placeret i porten til Østersøen. Bornholm passeres hvert år af godt 
60.000 større skibe. Der ligger et kæmpe potentiale i at levere produkter og serviceydelser til de 
skibe, der sejler forbi. 
 
Den centrale placering i Østersøen og tilstedeværelsen af viften af driftige og udviklingsorienterede 
bornholmske virksomheder er - sammen med det faktum, at Bornholms Lufthavn, Bornholms 
hospital og de offentlige kontorer og virksomheder ligger ganske tæt på hinanden - med til i stigende 
grad at gøre øen attraktiv for udenøs aktører, bl.a. fordi disse aktører kan sikre sine medarbejdere et 
trygt ophold - og en hurtig og smidig transport af mandskab ud og ind af Bornholm. 
 
Rønne Havn A/S skal ud over at leve op til sin forpligtelse til at drive Rønne Havn som Bornholms 
forsyningshavn selv være i stand til at skabe den kapital, der er nødvendig for at fremtidssikre 
havnens infrastruktur. Det er grunden til at selskabet til stadighed skal udforske mulighederne for at 
trække nye forretninger til havnen, hvorved at havnens direkte forretning styrkes samtidigt med at 
havnens indirekte forretning løftes ved at aktivitetsniveauet på Bornholm løftes.  
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Ejerstrategi og bestyrelsessammensætning giver Rønne Havn A/S mulighed for udvikling 

 
Det er afgørende for Bornholm, at Rønne Havn A/S evner at tilpasse sig de store forandringer, der 
kendetegner den maritime sektor i disse år. Det er årsagen til, at Bornholms Regionskommune har 
valgt at lade Rønne Havn A/S organisere som et aktieselskab, der fungerer og agerer på et 
kommercielt grundlag. Det er lykkedes at finde politisk forståelse for at give Rønne Havn A/S de 
nødvendige frihedsgrader. Men det har på den anden side også betydet, at selskabet accepterer, at 
dets ageren skal være i overensstemmelse med ejernes interesser og forventninger. Dette forhold 
afspejles i, at der i det daglige er et tæt samarbejde mellem Rønne Havn A/S og Bornholms 
Regionskommune både på det politiske, men også på det administrative niveau. 
 

Bornholms Regionskommune udøver som majoritetsaktionær sin indflydelse primært gennem en 
såkaldt ejer-strategi.  Selskabets aktionærer - som ud over Bornholms Regionskommune er DI 
Bornholm og LO Sektion Bornholm – ønsker, at Rønne Havn A/S skal tjene penge for selv at kunne 
investere i den nødvendige udbygning af havnens infrastruktur. Ejerstrategien indeholder konkrete 
økonomiske krav om selskabets soliditet og opfyldelsen af en række såkaldt corporate governance-
mål.  
Det fremgår desuden af ejerstrategien, at kommunalbestyrelsen ønsker, at Rønne Havn A/S i lighed 
med de øvrige offentligt ejede selskaber i sit daglige virke skal påtage sig et socialt ansvar for på den 
måde at bidrage til det rummelige arbejdsmarked på Bornholm.  
 
Hvis Havnen opererer inden for de i ejerstrategien opsatte mål og rammer, har 
kommunalbestyrelsen besluttet, at der ikke ønskes udbytte af selskabets årlige overskud, såfremt de 
anvendes til at opbygge kapital til udviklingen af havnens infrastruktur og forretninger.  
 

 

Eksisterende havn (2016) 
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Bornholms Regionskommune har besluttet at professionalisere selskabets bestyrelse. Der er fra maj 
2016 nu 5 uafhængige medlemmer med særlige kompetencer i selskabets 10-personer store 
bestyrelse. Hensigten har været at sikre, at Rønne Havn A/S skal have den størst mulige evne til at 
håndtere selskabets potentiale og fremtidige udfordringer. 
 
Rønne Havn A/S har været inde i en god udvikling de seneste år. Selskabets ledelse og bestyrelse har 
formået at løfte lønsomheden i selskabet til et niveau, der gør det muligt for Rønne Havn A/S at 
investere i 1. etape af udbygningen af havnen inden for de kommende år. Hermed åbnes der 
mulighed for at udvikle de forretningsområder, hvor Bornholms geografiske beliggenhed vil kunne 
vise sig at være en fordel. Her tænkes der især på etablering af nye offshore-virksomheder, men 
også på en kraftig vækst i krydstogtturismen, idet udbygningen vil bane vejen for, at fremtidens 
stadigt større krydstogtsskibe og fragtskibe vil kunne lægge til kaj i Rønne. Et forhold som b.la. vil 
øge turismen og råstofindustriens konkurrencedygtighed. 
 

Initiativer der skal medvirke til en fremtidssikring af Rønne Havn 
 
Rønne Havn A/S skal øge sin funktion som vækstmotor - og selskabets kompetencer og investeringer 
skal tænkes ind i nye og større sammenhænge. Der er mange dygtige og initiativrige virksomheder 
på Bornholm, hvis viden og kompetencer er blevet skabt på basis af det forrige århundredes 
bornholmske fiskeris behov for service og vedligehold. Mange af disse kompetencer har i dag vist sig 
at være overordentligt relevante for offshore-industrien. Flere af disse virksomheder vil ved en 
udbygning af havnens infrastruktur kunne få nye og spændende udviklingsmuligheder. 

  
Rønne Havn A/S vil med en tidssvarende havneinfrastruktur kunne indgå i forpligtende samarbejder 
og alliancer med virksomheder uden for øen - og ved sin indsats også lette samarbejdet mellem de 
lokale erhvervsdrivende og internationale virksomheder bl.a., når det drejer sig om de mange 
offshore-jobs, der forventes at blive skabt i den sydlige Østersø i de kommende år. 

 
Rønne Havn A/S har som anført planlagt en etapevis udbygning af havnens infrastruktur, hvilket 
indebærer, at der skal besluttes en kortsigtet, men også en langsigtet dispositionsplan for, hvorledes 
havnens arealer skal udnyttes. På kort sigt skal der gennemføres en havneudvidelse, der giver 
mulighed for anløb af langt større skibe end dem, havnen hidtil har kunnet modtage. En 
havneudvidelse vil sikre, at benzin og olie fortsat vil kunne importeres uden problemer, men også 
sikre at nye drivmidler såsom LNG (Liquified Natural Gas) vil kunne håndteres på de arealer og kajer, 
der bliver etableret ved færdiggørelsen af etape 1.  

På langt sigt ønsker Rønne Havn A/S at samle færge- og turismeorienterede aktiviteter i den nordlige 
del af havnen og samle de tunge havneaktiviteter (røg, støj og møg) i den sydlige del af Havnen. 

Rønne Havn har igangsat en VVM-proces, således at miljøhensyn i forbindelse med den kommende 
udbygning af havnen kan indarbejdes i planerne på et tidligt tidspunkt. Selskabet håber på at kunne 
påbegynde første etape af en havneudvidelse i 2017-2018. 1. etape er planlagt på en sådan måde, at 
den udover at give en sikker besejling og de nødvendige kajer og arealer også vil, som navnet 
antyder, være første skridt på den endelige fremtidssikring af havnen.  
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Tunge havneaktiviteter i Rønne Havn 
 

 

Eksempel på Installationshavn for offshore vindmøller 
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2. Målsætninger og strategiske tiltag 

Foruden visionen om fremtidssikringen af Rønne Havn, bygger Rønne Havn A/S’ Masterplan 2050 på 
følgende overordnede målsætninger og strategiske tiltag. 
 

Rønne Havns rolle 
Rønne Havn har en central rolle som forsyningshavn for hele Bornholm, og har således en stor 
indirekte betydning for hele Bornholms udvikling. Nøglefunktionerne er at:  
 
o være forsyningshavn og indfaldsport til Bornholm – Færger, gods og olie 
o være en central erhvervsøkonomisk operatør og vækstmotor på Bornholm 
o være vært for erhvervsklynger på Bornholm 
o stille faciliteter til rådighed for turistvirksomhederne og for udviklingen af turismen  
 

Målsætninger - FREMTIDSSIKRING AF HAVNEN 
Rønne Havn A/S har både en kortsigtet og en langsigtet målsætning med den etapevise udbygning. 
Den skal bane vejen for en gradvis ændring af disponering af havnens arealer, øge 
anløbssikkerheden for de stadigt større skibe og medvirke til en mere hensigtsmæssig opdeling af 
havnen i en færge/krydstogtshavn og en mere industripræget havn.  
 
Udnyttelse af erhvervskompetencer på Bornholm 
Rønne Havn A/S skal forsat styrke sin rolle som vækstmotor på Bornholm - og selskabets 
kompetencer skal udnyttes i nye og større sammenhænge med baggrund i begrebet ”den dobbelte 
værdiskabelse”, dvs. erkendelsen af, at den værdiskabelse Rønne Havn skaber, medfører en flerfold 
øget værdiskabelse i det omgivende samfund. Der er mange dygtige og initiativrige virksomheder på 
Bornholm, hvis viden og kompetencer er blevet skabt på basis af det forrige århundredes 
bornholmske fiskeris behov for service og vedligehold. Mange af disse kompetencer har i dag vist sig 
at være overordentligt relevante for offshore-industrien. Flere af disse virksomheder vil ved en 
udbygning af havnens infrastruktur kunne få nye og spændende udviklingsmuligheder. En væsentlig 
del af målsætningen for Offshore Center Bornholm (OCB) er at udnytte og udvikle det potentiale 
Bornholms gunstige beliggenhed i den sydlige Østersø udgør.  
 
Udvidelse af havnen for at kunne modtage større skibe og sikrere besejling 
Udvidelse af havnen og etablering af ny multi-purpose terminal med mere kajkapacitet og en 
vanddybde på 11 m vil give mulighed for modtagelse af et bredt udsnit af fremtidens stadigt større 
skibe, og vil medvirke til at øge forbindelse til det europæiske TEN-T (Trans European Transport 
Network). Den nye kraftige ydermole vil sammen med en nordvestlig indsejling til havnen sikre 
havnens aktiviteter mod de forventede vejrmæssige belastninger, de kommende årtier vil byde på. 
 
Forberedelse af havnen for fremtidens energi og drivmidler 
Rønne Havn A/S har som anført planlagt en etapevis udbygning af havnens infrastruktur, hvilket 
indebærer, at der skal besluttes en både kortsigtet, men også en langsigtet dispositionsplan for, 
hvorledes havnens arealer skal udnyttes. På kort sigt skal der gennemføres en havneudvidelse, der 
giver mulighed for anløb af langt større skibe end dem, havnen hidtil har kunnet modtage. En 
havneudvidelse vil også kunne sikre, at de stadigt større olieforsyningsskibe, som i løbet af de næste 
10 år bliver så store, at de ikke længere kan anløbe havnens nuværende oliepier, fremover vil kunne 
anløbe den nye del af havnen, så benzin og olie også fremover vil kunne importeres uden problemer. 
Der vil også blive mulighed for at etablere faciliteter, der kan modtage og videresælge nye drivmidler 
såsom LNG (liquified naturel gas), som flere og flere skibe nu anvender som brændstof.  
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De eksisterende tankanlæg vil på længere sigt blive flyttet bort fra den uhensigtsmæssige placering 
tæt på tætbebyggede boligområder. 
 
Adskillelse af turismeorienterede aktiviteter og tunge erhvervsaktiviteter 
På langt sigt ønsker Rønne Havn A/S at samle færge- og turismeorienterede aktiviteter i den nordlige 
del af havnen og samle de tunge havneaktiviteter (røg, støj og møg) i den sydlige del af Havnen – 
længst væk fra byen. 

 

 

Den gamle Søndre Bådehavn 

 
Strategiske tiltag – FREMTIDSSIKRING AF HAVNEN 
 
Ejer-strategien giver gode muligheder for udvikling af havnen 
Bornholms Regionskommune udøver som majoritetsaktionær sin indflydelse primært gennem en 
såkaldt ejer-strategi. Selskabets aktionærer - som ud over Bornholms Regionskommune er DI 
Bornholm og LO Sektion Bornholm - ønsker at Rønne Havn A/S skal tjene penge for selv at kunne 
investere i den nødvendige udbygning af havnens infrastruktur. Ejerstrategien indeholder konkrete 
økonomiske krav om selskabet soliditet og opfyldelsen af en række såkaldte corporate governance-
mål. Det fremgår desuden, at kommunalbestyrelsen ønsker, at Rønne Havn A/S i lighed med de 
øvrige offentlige selskaber i sit daglige virke skal påtage sig et socialt ansvar for på den måde at 
bidrage til det rummelige arbejdsmarked på Bornholm.  
 
Rønne Havn A/S har igennem de seneste år iværksat en række initiativer, der har effektiviseret og 
professionaliseret driften, så selskabet selv med færre hænder har kunnet sikre, at der leveres de 
services og de ydelser, der efterspørges. 
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Udvikling af erhvervsvirksomhederne på Bornholm 
Rønne Havn samarbejder med flere virksomheder på Bornholm om markedsføring, bl.a. i klyngen 
Offshore Center Bornholm (OCB). OCB tog initiativet til, at konferencen Windforce Baltic Sea 2016 
blev afholdt på Bornholm januar 2016. Det lykkedes på konferencen, som samlede mange af de 
internationale spillere på vindmøllemarkedet, at få åbnet deres øjne op for Rønne Havns potentiale 
som basishavn og for de bornholmske virksomheders professionalisme. De nødvendige kompetencer 
findes på øen, eftersom mange af de lokale virksomheder har en lang erfaring med servicering af 
den maritime branche, og nogle af dem opviser nogle helt unikke kvalifikationer og kompetencer, 
der kan anvendes langt uden for øen. Opgaven er at få alle de relevante virksomheder samlet og 
synliggjort over for offshore-virksomhederne og den maritime branche generelt. 
 
Strategiske alliancer og samarbejde 
Strategiske alliancer og samarbejder er vigtige. Rønne Havn A/S og en række erhvervsvirksomheder 
har som anført samlet sig om en fælles markedsføringsplatform (OCB). Flere lokale virksomheder har 
som følge af samarbejdet i OCB har allerede fået ordrer fra borerigge og vindmølleprojekter uden for 
Danmark. Senest har KPI Bridge Oil indgået en aftale med Rønne Havn om at udvikle salg af bunkers 
fra havnen til deres internationale kunder. 
Det strategiske samarbejde om at udvikle Bornholm som destination, sker i tæt samarbejde med 
Destination Bornholm og i regi af Bornholms Cruise Network (BCN). Arbejdet i BCN er i dag tilpasset 
det krydstogtssegment der har mulighed for at anløbe Bornholm, og dermed de økonomiske afkast 
dette krydstogtssegment giver. En havneudvidelse, der giver mulighed for at alle 
krydstogtssegmenter kan anløbe Rønne Havn, vil medføre, at der skal investeres markant i BCN for, 
at netværket kan igangsætte det langsigtede arbejde, der skal løfte Bornholm til at blive en af 
Østersøens væsentligste krydstogtsdestinationer.  
 
Udvidelse af Havnen – kort sigt 
Udvidelse af Havnen i fase 1 med en ny ydre bølgebryder (1140 m i første fase) og etablering af ny 
multi-purpose terminal (10 ha) med kajlængde 300 m og vanddybde 11 m, vil give mulighed for 
modtagelse af et bredt udsnit af fremtidens stadigt større skibe, og dermed bane vejen for en 
forbindelse mellem Bornholm og det europæiske TEN-T -netværk. Det nye 10 ha store areal vil give 
mulighed for etableringen af nye havneaktiviteter. Her tales ikke alene om krydstogtskibsanløbene, 
men f.eks. også om besejlingen af store fragtskibe, som vil kunne billiggøre de råstofproducerende 
virksomheder transportomkostninger væsentlig – og dermed gøre dem konkurrencedygtige på flere 
markeder. Endelig vil der som anført være mulighed for at placere en fremtidssikret oliepier i 
området.  
 
Udvidelse af Havnen – langt sigt 
I senere faser vil der være mulighed for at forlænge bølgebryderen med yderligere 750 m, hvorved 
den eksisterende sydlige ydermole kan nedlægges og adgangen til havnen bliver den mere sikre 
nordvestlige havneindsejling. Forlængelsen af ydermolen og sløjfningen af den nuværende syd-mole 
vil give bedre manøvreforhold for de helt store skibe. I de senere faser vil det blive muligt at placere 
en egentlig krydstogtskaj i den nordlige del af havnen, såfremt krydstogtsturismen i Østersøen 
fortsat viser sig at udvikle sig, sådan som det for nuværende tegner til.  
 
Omdisponering af Havnen på langt sigt 
Rønne Havn A/S har en langsigtet målsætning om en ændret disponering af havnens arealer. 
Endemålet er en samling af færgedriften og de turismeorienterede aktiviteter i den nordlige del af 
Havnen, og en samling af de tungere havneaktiviteter i den sydlige del af havnen. Ved en sådan 
fordeling imødekommes de forventede stadigt strengere miljøkrav. Frigørelsen af havnearealerne i 
Nordhavnen vil sikre, at der vil kunne etableres den nødvendige landanlægskapacitet til færgedriften 
og de tilhørende logistiske funktioner, samtidig med at logistikken for flere samtidige 
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krydstogtsanløb også vil kunne håndteres. 
 

 

Håndtering af vindmølle vinger i Rønne Havn 
 

  

Krydstogtanløb i Rønne Havn 
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3 Rønne Havn - nuværende aktiviteter 

Nuværende aktiviteter på Havnen 
Rønne Havn er indfaldsporten til Bornholm for færgerne, for Ro-Ro gods og for de mange mindre 
bulkskibe, hvilket er årsagen til, at havnen betegnes som Bornholms forsyningshavn. Rønne Havn 
A/S håndterer import/eksport af sand, grus, sten, kalk, cement, foderstoffer, gødning, korn, kul, flis, 
olie og anden bulk. Havnen rummer i dag kun meget begrænsede fiskeriaktiviteter.  
 
Efter etableringen af den nuværende krydstogtskaj i 1994 er antallet af krydstogtsskibsanløb øget 
frem til for 2 år siden, hvor emissionskrav for Østersøen var årsag til udfasning og omplacering af 
mange af de skibe, der hidtil havde anløbet havnen. Flere af de tilbageværende krydstogtsskibe 
anløber ikke havnen, da indsejlingen kun kan finde sted med en vindstyrke på under 10 m/sek., da 
pladsen til sikre skibsmanøvrer i den eksisterende havn er stærkt begrænset. Uden en udbygning 
forventes det, at krydstogtsskibsanløbene vil blive ved med at dale – især fordi havnen ikke kan 
modtage de store krydstogtsskibe, som nu bygges. 
 
Rønne Havn huser en større klynge af erhvervsvirksomheder, som tilbyder en række maritime 
services af høj kvalitet. Derudover er Bornholms Energi & Forsynings store kraft-varmeanlæg 
placeret på havnen i umiddelbar nærhed af olieterminalen. 
 

 

Eksisterende havn (2016) 
 

  



 

Rønne Havn A/S november 2016 
 

11 

Nuværende kapacitet, vanddybder og arealer 
Rønne Havn har årligt ca. 3200 skibsanløb, fordelt på: færger og Ro-Ro (2000 anløb), Bulkskibe, 
Tankere, Krydstogtsskibe, uddybningsfartøjer samt anløb af f.eks. marinefartøjer, inspektionsskibe 
mm. Der udgår 3 færgelinjer fra Rønne (til Ystad, Køge og Sassnitz). Der omsættes omkring 1,5 
millioner tons gods årligt. Havnens samlede kajlængde er mere end 3000 m. En stor del af disse 
kajstrækninger har dog begrænset vanddybde, og kan kun besejles med mindre skibe og både. Disse 
kajstrækninger er derfor allerede nu urentable og alternative funktionsudnyttelse eller nedlæggelse 
overvejes løbende. 
Havnen kan besejles af skibe med maksimal længde 240 m og dybgang 8,0- 8,5 m. Skibe af denne 
størrelse kan udelukkende anløbe Krydstogtsterminalen (kaj 31,32), hvor vanddybden er 9,0 m. 
Anløb af skibe og færger på over 180 meters længde kan kun gennemføres under særdeles gunstige 
vejrforhold pga. havnens yderst begrænsede manøvrerum. I den indre del af Havnen, i Vesthavnen 
og Sydhavnen, og i færgelejet til Ystad er vanddybden 7 m. 
 
Havnens samlede landareal er ca. 54,3 ha. Heraf udlejes 2 ha til energiselskabet, ca. 14,9 ha til 
erhvervsvirksomheder (primært lokaliseret i Sydhavnen), og 2,2 ha til parkering. 
Herudover er der ca. 8,1 ha øvrige arealer (veje, moler, bufferområder mv.) 
Der er ca. 6,5 ha disponible arealer; men bortset herfra er der ikke mulighed for udvidelse af de 
arealafhængige havneaktiviteter. Arealudlejningsomsætningen i danske havne udgør gennemsnitligt 
30 % af en havns omsætning, mens det for Rønne Havn A/S udgør godt 10 %. Gennemsnittet i de 
europæiske havne ligger omkring 50 %.  
 

 

Eksisterende havn, nuværende kapacitet, vanddybder og arealer (2016) 

Havneområde Terminal / Arealer Areal

[ha]

Areal

[ha]

Skibe Årligt 

antal 

skibsanløb

Design

skibslængde

LOA [m]

Design

skibs 

dybgang [m]

Nordhavnen Færge- og Ro-Ro PAX Terminal

færger til Ystad 5,2    færger 1600 120                 4,0                       

færger til Køge 365 130                 5,6                       

færger til Sassnitz 60 130                 5,6                       

Vesthavnen Bulk Terminal

sand, grus, sten, kalk, cement mv. 3,4    bulk skibe 6,0

vedligeholdsuddybning dredger

Foderstof Terminal

korn, foderstoffer, gødningsstoffer 2,6    bulk skibe 6,2

Sydhavnen Bulk Terminal

Bulk 1,9    bulk skibe 200 6,5

Fiskerihavn

fiskeri 1,9    fiskerbåde - - 3,5

Martime Services og Blandet Gods kajer

maritime services og  blandet gods - diverse fartøjer - 180 6,5

Østhavnen Flydende Bulk Terminal

olieprodukter 1,9    olie tankere 20 120 6,5

Forhavnen Krydstogt Terminal

krydstogt skibe 1,0    krydstogtskibe 20 240 7,0

Andre anløb 300

I alt - Terminaler 20,6 

Andre Arealer

Udlejning til erhverv 14,9 

Energiselskab 2,0    

P-område (bymidte) 2,2    

Øvrige Arealer (veje, moler, bufferzoner) 8,1    

Disponibelt 6,5    

I alt - andre arealer 33,7 

I alt (2016) 54,3 3200

800

2,7    Ro-Ro skibe

130
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 Trafikbetjening 

Den planlagte trafikbetjening af Rønne Havn er beskrevet i Bornholms Regionskommunes trafikplan 
2011-2021. I denne er der beskrevet en nordlig trafikbetjening af Vesthavnen og Nordhavnen fra 
Nordre Kystvej, via den nyetablerede Tysklandsvej og via en omlagt og udbygget Bådehavnsvej. 
Sidstnævnte med direkte forbindelse til Finlandsvej og Munch Petersens Vej.  
Den sydlige trafikbetjening af den østlige del af havnen og Sydhavnen vil primært foregå via 
Zahrtmannsvej. 
 

  

Trafikbetjening af Rønne Havn 

 
Højdebegrænsninger 
Der er i Masterplanen taget højde for indflyvningen til den nært beliggende Bornholms Lufthavn, 
som medfører en højdebegrænsning på 74 meter over havoverfladen for bygninger på Rønne Havn. 
Rønne Havn A/S vurderer, at der vil være et fremtidigt behov for en bygningshøjde på det 
nyetablerede sydlige område på henholdsvis 20, 30 og 40 m. 
 

 

Højdebegrænsninger i Rønne Havn   
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Lastbiler på kajen i Rønne Havn 

 

 

Indflyvning til Rønne Lufthavn   
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4 Rønne Havn - fremtidige aktiviteter 
 
Havnens fremtidige udvikling  
Rønne Havn A/S har kun et begrænset areal til rådighed til den forventede vækst af de nuværende 
aktiviteter på havnen. Hvis selskabet skal udnytte sit fulde potentiale og tiltrække nye 
forretningsområder forudsætter det både flere arealer, større vanddybder og bedre 
manøvreforhold.  
Den gode økonomiske udvikling, selskabet har været igennem de seneste år, har givet et realistisk 
håb om at gøre en havneudvidelse mulig. Det er i det lys, man skal forstå, hvorfor det allerede nu er 
vigtigt at gøre sig overvejelser om, hvorledes fremtidens Rønne Havn skal indrettes. Masterplanen 
angiver, hvorledes ledelse og bestyrelse forestiller sig at udbygningen vil kunne finde sted.  
 
Rønne Havn A/S ønsker at fastholde og videreudvikle de eksisterende aktiviteter på havnen i 
overensstemmelse med havnens rolle som forsyningshavn for Bornholm. Selskabet imødeser en 
betragtelig vækst af færgedriften og af håndteringen af Ro-Ro-gods, bulk og driftsmidler (olie, gas, 
flis). Selskabet forventer en øget udlejning af arealer og et øget samarbejde med 
erhvervsvirksomhederne på Rønne Havn. Erhvervsvirksomhedernes stærke og unikke kompetencer 
skal anvendes i forbindelse med levering af et stigende antal maritime services til offshore-
aktiviteterne i Østersøområdet. 
 
Rønne Havn A/S ønsker at videreudvikle turismeaktiviteterne på havnen, og på lang sigt samle dem i 
Nordhavnen. Der passerer i dag mange krydstogtsskibe forbi Bornholm af den simple grund, at de 
ikke kan anløbe Rønne Havn på grund af for lille vanddybde og for trange manøvreforhold.  
Masterplanen indeholder forslag til en radikal forbedring af disse forhold. 
I Masterplanen lægges der op til en bedre udnyttelse og forskønnelse af havnepromenaden neden 
for Rønne Kirke i området omkring ”Honnørkajen”. Flere af kajfaciliteterne i området er ikke 
tidssvarende og selskabet forventer ikke, at de fremover skal anvendes til skibsanløb, hvorfor de i 
stedet vil kunne anvendes til rekreative formål. Når den eksisterende olieterminal på et tidpunkt 
flytter ud på de nye arealer syd for den nuværende havn, vil området langs med Munch Petersens 
Vej også kunne få et løft. 
 
Endelig ønsker Rønne Havn A/S at tage del i de offshore-aktiviteter, der forventes at udfolde sig i de 
næste årtier i Østersøen - herunder etableringen af Femern-forbindelsen og opstillingen og 
vedligeholdelsen af havvindmølleparker relativt tæt på Bornholm. Den planlagte havneudvidelse vil 
give mulighed for oplagring af vindmølledele og eventuel produktion af mindre enheder i forbindelse 
med opstillingen af vindmøllerne, men der vil som anført også på længere sigt kunne være mulighed 
for, at havnen kunne blive basishavn for vedligeholdelsen af havvindmøllerne.  
 

 
Offshore aktiviteter i Østersøen omkring Bornholm 
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Forventede markedsudvikling 
Rønne Havn A/S har fået udarbejdet et såkaldt feasibility study, der beskriver den forventede 
markedsudvikling for havnens eksisterende forretningsområder og nye potentielle 
markedssegmenter. 
 
Færger 
Mols-Linien A/S overtager færgedriften i 2018 og har som erklæret mål at øge antallet af passagerer. 
Der forventes en markant stigning i antallet af passagerer allerede i 2019, hvorefter der forventes en 
mere jævn stigning frem mod 2050. Det vil betyde, at Rønne Havn A/S skal kunne stille store 
opmarcharealer til rådighed – ligesom det formentlig også vil øge kravene til 
oplægningsfaciliteterne. 
 
Ro-Ro 
Der forventes en jævn stabil stigning af godsomsætningen frem mod 2050, delvist drevet af øget 
turisme og dermed større aktivitet på Bornholm. Det vil kræve større trailerhåndteringsarealer. 
 
Bulk og Flis 
Der forventes en markant stigning i omsætningen frem mod 2030, hvorefter det vurderes, at 
efterspørgslen på Bornholm gradvist flader ud. Der kan forventes besejling med større bulkskibe i 
fremtiden, som gør det nødvendigt at flytte bulk og kul/flis-terminalen ud i den nye del af havnen, 
hvor der er en større vanddybde. 
 
Foderstoffer, Gødning og Korn 
Der forventes ikke nogen væsentlig stigning, men en fastholdelse af den nuværende omsætning. 
 
Fiskeri 
Det forventes, at den yderst begrænsede aktivitet der er i dag på sigt vil ophøre. 
 
Flydende Bulk (Olieprodukter) 
Der forventes ikke nogen stigning, men en fastholdelse af den nuværende omsætning. 
Der kan forventes besejling med større tankere i fremtiden, der gør det nødvendigt at flytte olie- 
terminalen ud til den nye del af havnen, hvor der vil blive større vanddybde. 
 
Krydstogt 
Antallet af anløb af krydstogtskibe langs kaj i Rønne Havn er faldet fra 44 (i 2012) til 17 (i 2015). 
Dette står i modsætning til den generelle stigning i krydstogtstrafikken i Østersøen. 
Faldet skyldes, at de krydstogtsskibe som tidligere kunne besejle havnen er blevet udfaset pga. nye 
emissionskrav i Østersøen. De nybyggede krydstogtsskibe, der nu og i fremtiden vil besejle 
Østersøen, er så store, at de ikke kan lægge til kaj i Rønne. Udvidelsen af Rønne Havn bør derfor 
planlægges, så skibe i klassen Freedom Class (længde 330 m) vil kunne anløbe Havnen. 
Det vil utvivlsomt øge antallet af anløb i Rønne Havn meget markant. 
 
Project Cargo (Offshore projekter, store anlægsprojekter) 
Der forventes væsentlige offshore aktiviteter i Østersøen de næste årtier. Havneudvidelsen vil give 
mulighed for at tilbyde produktions- og lagerarealer i forbindelse med installation og senere 
vedligehold af disse projekter. 
 
Maritime Services 
Rønne Havn A/S vil i samklang med de bornholmske erhvervsvirksomheder sikre de nødvendige 
faciliteter i havnen, så efterspørgslen efter en lang række forskellige maritime services i forbindelse 
med de forventede offshore-aktiviteter i Østersøen vil kunne tilgodeses.  
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Fremtidige funktionskrav 
Rønne Havn skal efter udbygningen kunne betjene større skibe end i dag. Havnen skal endvidere 
kunne modtage de nye og anderledes byggede skibe og fartøjer, som vil blive benyttet ved de 
stigende offshore-aktiviteter i Østersøen. De dimensionsgivende skibe og fartøjer, som udbygningen 
dimensioneres til at kunne servicere, forventes at være af en størrelse, som anført i det følgende: 
 
Færgeterminal – Hurtigfærger 
Længde  120 m 
Dybgang     4-6 m 
 
Ro-Ro PAX terminal – Ro-Ro-skibe 
Længde  225 m 
Dybgang     5-6,5 m 
 
Bulk terminal - Bulk carrier 
Længde  240 m 
Dybgang   10 m 
DWT  30.000 DWT 
 
Olie terminal - Tankskibe 
Længde  +150 m 
Dybgang    10,0 m 
DWT  +10.000 DWT 
 
Krydstogt terminal – Freedom Class Krydstogtskib 
Længde  350 m 
Dybgang   10 m 
GT  165.000 tons 
 
Installationshavn, større anlægsprojekter – Fartøjer 
Længde  150 m 
Dybgang    9,1 m 
DWT  8.000 DWT 
 
Offshore Servicehavn - Servicefartøjer  
Længde  85 m 
Dybgang   6,5 m 
DWT  2.000 DWT 
 
 
Navigations- og besejlingsforhold 
Den grundlæggende forudsætning for at Rønne Havn kan besejles sikkert er, at der etableres en 
solid ydermole og en ny nordvestlig indsejling. Skibe og offshore-fartøjer skal kunne navigere sikkert 
i de planlagte sejlrender og bassiner. Det forudsætter at sejlrenderne, indsejlingen og bassinerne får 
de tilstrækkelige vanddybder og de mest hensigtsmæssige manøvreforhold.  
 
Navigations- og besejlingsforholdene i havnen skal være af en sådan beskaffenhed, at et skib af 
(Freedom Class) krydstogt-klassen og Pan-max bulk carrier skal kunne lægge til kaj selv i hårdt vejr. 
Det medfører følgende minimumskrav til i den del af havnen, der skal modtage skibene: 
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Sejlrende / indsejling: 
Indsejlingsbredde   +200 m 
Dybde      11,0 m 

 
Havnebassin: 
Vendecirkel   +450 m 
Dybde      11,0 m 

 
 Kajanlæg: 
 Kajlængde    250-300 m 
 Dybde      11,0 m 
 
FORCE Technology har gennemført havnestudier dels for den planlagte 1. fase af havneudvidelsen 
og dels for den fulde udvidelse. Besejlingsforholdene er vurderet i en af Force Technologys full-
mission skibssimulatorer med simulatormodeller af de to scenarier.  Skibssimuleringerne er 
gennemført med skibe på op til 330 m længde og på en sådan måde, at anløbssikkerheden er blevet 
vurderet under en række ekstreme vejrforhold.  
 
Der er i udbygningsplanerne taget højde for, at der i dele af havnen vil kunne uddybes helt ned til 13 
m. Spunsjernene vil blive rammet tilstrækkeligt langt ned, så en yderligere uddybning ikke vil være et 
problem.  
 
Nuværende begrænsninger i forhold til Rønne Havns rolle som forsyningshavn  
Det forventes at alle de skibe, der i fremtiden vil skulle anløbe Rønne Havn, vil blive stadigt større.  
Det betyder, at bulkskibe og tankere inden for de næste 1-2 årtier ikke længere vil kunne anløbe de 
nuværende terminaler. Masterplanen indeholder forslag til udflytning af disse terminaler til områder 
med større vanddybde og bedre manøvreforhold. Udbygningen er altså nødvendig for, at Rønne 
Havn fortsat skal kunne leve op til sin rolle som Bornholms forsyningshavn. 
 
Krydstogtskibsanløbene er i dag begrænset af vanddybde og manøvreforhold, og gennemføres der 
ikke en havneudvidelse, må det forventes at besejlingen med krydstogtskibe stort set vil ophøre. 
 
Nuværende begrænsninger i forhold til nye markedssegmenter  
Rønne Havn A/S satser på forretningsudvikling og på at tiltrække nye virksomheder. Skal det lykkes, 
er det nødvendigt at kunne tilbyde sammenhængende velbeliggende arealer. Der er i dag blot 6 ha 
uudnyttet areal, som vil kunne tilbydes de nuværende areallejere eller evt. nye virksomheder. 
Arealet er ikke sammenhængende, men består af flere mindre arealer, hvoraf nogles værdi er 
begrænsede, da de ligger op til utidssvarende kajanlæg, hvis bassiner dels har en for lille vanddybde, 
og dels har begrænsende anløbsforhold, som følge af for snævre manøvrerum.  
 
Masterplanens etape 1 vil, når etapen er gennemført, tilføre 10 ha nyt areal til havnen. Dette areal 
vender ud til den del af havnen, som har den største vanddybde.  
 
Masterplanen har indtegnet en såkaldt Project Cargo Terminal i dette område. Dette vil kunne 
anvendes af de virksomheder, som i de kommende årtier bliver involveret i nogle af de forventede 
offshore-aktiviteter i Østersøen de næste årtier.  
 
Masterplanen opererer endvidere med ombygning af flere af havnens øvrige kajer og 
terminalområder, så det også fra disse områder bliver muligt at forestå serviceringen af de 
forventede nye offshore-kunder. 
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5 Rønne Havns Masterplan 2050 

Funktionsopdeling 
Rønne Havns opbygning afspejler de forudgående århundredes krav om, at havnen skulle leve op til 
tidens krav. Ser man på Rønne Havn er det næsten ikke til at forstå, at havnen langt ind i forrige 
århundrede var en meget lille havn afgrænset af Øernes kaj mod syd - ind mod Søndre Bådehavn - 
og mod vest af en bredere kaj - på hvis spids ”Kongen” det karakteristiske fyrtårn stadig ligger. Der 
blev i forrige århundrede investeret meget store beløb i en løbende modernisering af havnen. 
Havnen, som vi kender den i dag, er opdelt efter funktioner: I Nordhavnen er der primært færgedrift, 
i Vesthavnen både færgedrift / Ro-Ro PAX gods og tunge industrielle aktiviteter (bulk, foderstoffer), i 
Inderhavnen er der en flydende-bulk terminal og en kul/flis-terminal, mens Sydhavnen fortsat bærer 
præg af et aftagende fiskeri og håndtering af mindre bulkskibe med blandet gods. I den nordlige del 
af Sydhavnen byggede man i 90’erne Rønne Havns krydstogtskaj. 
 
Masterplanen beskriver, hvorledes funktionsopdelingen skal være i de forskellige etaper. Der 
tilstræbes en hensigtsmæssig adskillelse og placering af de enkelte terminaler. I Masterplanen 
forslås det, at der forberedes en flytning af den tunge industri f.eks. olieterminalen og bulk-
terminalen væk fra deres nuværende placering ud til arealet i den nye Syd-Vesthavn, når 
terminalernes nuværende faciliteter er udtjente. 
 
Overordnet benævnes havneafsnittene i Masterplanen som ”Vesthavn”, ”Nordhavn”, ”Sydhavn” og 
”Syd-Vesthavn”. 
 
Kortsigtet funktionsopdeling (2020) 
På kort sigt planlægges følgende overordnede funktionsopdeling: 
 
Vesthavn/Nordhavn:  Færgedrift, Ro-Ro PAX trafik, Bulk og Foderstoffer 
Sydhavn:   Maritime Services, Flydende Bulk, Krydstogt, Blandet gods, Fiskeri 
Syd-Vesthavn:  Project Cargo, Krydstogt, Bulk og Flis 
 
Der skal i denne fase træffes forberedelser til at gøre den gamle Inderhavn neden for kirken til et 
rekreativt område med promenade og turismerelaterede aktiviteter. 
 
Mellemlang funktionsopdeling (2030) 
På mellemlangt sigt planlægges følgende overordnede funktionsopdeling: 
 
Vesthavn/Nordhavn:  Færgedrift, Ro-Ro-PAX trafik, Krydstogt, Bulk og Foderstoffer 
Sydhavn:   Maritime Services, Krydstogt, Blandet gods 
Syd-Vesthavn:  Project Cargo, Ro-Ro-PAX trafik, Bulk og Flis, Flydende Bulk 
 
Den gamle inderhavn neden for kirken udvikles til et rekreativt område med promenade og 
turismerelaterede aktiviteter. 
 
Langsigtet funktionsopdeling (2040-2050) 
 
På langt sigt planlægges følgende endelige overordnede funktionsopdeling: 
Vesthavn/Nordhavn:  Færgedrift, Ro-Ro-PAX trafik, Krydstogt 
Sydhavn:   Maritime Services, Blandet gods 
Syd-Vesthavn:  Project Cargo, Bulk og Flis, Flydende Bulk, Foderstoffer 
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Etapevis udvikling (faser) 
Masterplanen foreslår en etapevis udvidelse og udvikling af Havnen som beskrevet i det følgende. 
 
Fase 1 (2020) 
I første fase af havneudvidelsen gennemføres anlæggelsen af en ny 1.140 m afrundet sydlig 
bølgebryder (ydermole), hvorved første del af den nye Syd-Vesthavn kan etableres. Vanddybden i 
den nye Syd-Vesthavn vil blive 11 m, hvilket giver mulighed for f.eks. besejling med store 
krydstogtskibe. Der etableres en Multi-Purpose Terminal i den nye Syd-Vesthavn, der i første 
omgang tænkes at huse Krydstogtfaciliteter (2,5 ha), Project Cargo Terminal (2 ha) samt en 
supplerende terminal for Bulk og Flis (4,2 ha). Arealet består for en stor del af det materiale, der er 
hentet op fra Syd-Vesthavnens bund i forbindelse med uddybningen. I Vesthavnen/Nordhavnen 
gøres forberedelser til udvidelse af Færgeterminalen og Ro-Ro PAX terminalen. I den gamle Søndre 
Bådehavn neden for kirken træffes forberedelser til at gøre dette område til et rekreativt område 
med promenade og turismerelaterede aktiviteter. 
 
 

 

Havneudvidelse og disponering, fase 1 (2020)  
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Havneudvidelse - Visualisering, fase 1 (2020) 

 
Fase 2 (2030) 
I anden fase af havneudvidelsen forlænges den nye sydlige bølgebryder med yderligere 750 m. 
Derefter er det planen at sløjfe den eksisterende sydlige ydermole, de indre moler og molen, der 
huser den nuværende kaj 30. Herved skabes der en svaje-cirkel på 450 m i diameter i havnebassinet, 
hvilket vil bevirke, at store skibe som f.eks. krydstogtskibe i Freedom Class’en kan manøvrere og 
svaje inden for havneindsejlingen. 
Vanddybden i den udvidede Syd-Vesthavns bassin vil blive 11 m. 
Det planlægges endvidere at foretage inddæmning svarende til Nordhavnens sydlige afgrænsning, 
således at der kan anlægges en ny 350 m lang krydstogtskaj med 11 m vanddybde med et 
bagvedliggende 2,5 ha stort areal, der vil kunne huse de landbaserede krydstogtsfaciliteter. 
Færgeterminalen og Ro-Ro PAX terminalen tænkes udvidet med inddragelse af de nødvendige 
arealer. 
 
Multi-Purpose Terminalen i den nye Syd-Vesthavn planlægges udvidet med et yderligere areal, 
således at Project Cargo Terminalen kan udvides (5 ha), ligesom en større Bulk og Flis Terminal vil 
kunne etableres (5 ha). Derudover indtænkes en supplerende Ro-Ro Terminal (2 ha) til at håndtere 
den forventede voksende Ro-Ro gods trafik. 
Flydende-Bulk-terminalen flyttes i perioden 2020-2030 ud i den nye Syd-Vesthavn, hvilket giver 
mulighed for besejling af større tankere, samtidig med at der sikres en mere hensigtsmæssig 
placering af terminalen langt fra bymidten. 
 
I Sydhavnen ændres anvendelsen af den tidligere kul/flis terminal til Maritime Services og blandet 
gods. 
Den gamle inderhavn neden for kirken udvikles til et rekreativt område med promenade og 
turismerelaterede aktiviteter. 
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Havneudvidelse og disponering, fase 2 (2030)  
 
 

 

Havneudvidelse - Visualisering, fase 2 (2030) 
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Fase 3 (2040) 
I 3. fase af havneudvidelsen er det tanken, at den nye Syd-Vesthavn skal udbygges, så Multi-Purpose 
Terminalen skal kunne udvides endnu en gang, så den vil kunne huse en større Bulk og Flis Terminal 
(6,2 ha), en større Ro-Ro Terminal (3 ha) ud over Project Cargo Terminal’en (5 ha) og Flydende Bulk 
Terminal’en (1,5 ha), som begge er planlagt etableret i 2. fase. 
 
Foderstofterminalen (2,5 ha) vil i denne fase kunne flyttes ud i Syd-Vesthavnen. 
 
Det vil give plads i Nordhavnen til en udvidelse af de landbaserede krydstogtaktiviteter, samt en 
eventuel yderligere udvidelse af Ro-Ro PAX terminalen. 
 
Sydhavnen vil kunne udvikles til fortsat at kunne levere Maritime Services og håndtere blandet gods. 
Fiskeribassinet vil eventuelt kunne lukkes, så det opfyldte bassins arealer vil kunne anvendes til 
supplerende aktiviteter. 
 
Langs med den gamle inderhavn neden for kirken videreudvikles promenadearealet med 
turismerelaterede aktiviteter. 
 

 

Havneudvidelse og disponering, fase 3 (2040) 
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Havneudvidelse - Visualisering, fase 3 (2040) 

 
 
 
 
Fase 4 (2050) 
I 4. fase af havneudvidelsen planlægges den endelige udflytning af de grove industrielle 
havneaktiviteter til den nye Syd-Vesthavn at finde sted, idet Bulk Terminalen foreslås flyttet fra 
placeringen i Vesthavnen til Syd-Vesthavnen. Den samlede størrelse af Bulk og Flis terminalen i Syd-
Vesthavnen vil så blive på ca. 10 ha. 
 
De frigjorte arealer i Vesthavnen vil kunne anvendes til at sikre en hensigtsmæssig samling af 
Krydstogtterminalen, Færge- og Ro-Ro PAX terminalen i Vesthavn- og Nordhavnsområdet. Herved 
opnås en god forbindelse ned til Velkomstcenteret og de turismerelaterede aktiviteter i bymidten og 
langs den nye promenade ved Munch Petersens Vej. 
Krydstogtterminalen forventes nu at blive ca. 3,5 ha stor, mens Færge- og Ro-Ro PAX terminalen 
samlet vil være ca. 16 ha. 
 
I Sydhavnen planlægges arealet til aktiviteterne Maritime Services og håndtering af blandet gods 
udvidet til ca. 8 ha. 
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Havneudvidelse og disponering, fase 4 (2050) 

 

Havneudvidelse - Visualisering, fase 4 (2050) 
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Den udvidede havn - kapacitet, vanddybder og arealer 
 
Havnens samlede landareal vokser ved udvidelsen fra ca. 54,3 ha (i 2016) til ca. 76,6 ha (i 2050).  
Heraf udlejes der i 2050 ca. 2 ha til energiselskabet, ca. 17,3 ha til erhvervsvirksomheder (primært 
lokaliseret i Sydhavnen), og 2,2 ha til detail- / bufferzone svarende til overgangen mellem by og 
havn. Endelig udgør øvrige havnearealer (veje, moler, bufferzoner etc.) ca. 4,7 ha. 
 
Der vil være en mulighed for at udvikle de turismerelaterede aktiviteter langs med Munch Petersens 
vej med et ca. 3 ha stort areal, som vil kunne skabes ved opfyldning bassinet ud for 
”Dronningekajen”. 
 
 
 

 

Udvidet havn (2050), kapacitet, vanddybder og arealer  

 

  

Havneområde Terminal / Arealer Areal

[ha]

Areal

[ha]

Skibe Årligt antal 

skibsanløb

Design

skibslængde

LOA [m]

Design

skibs 

dybgang [m]

Vesthavnen/ Færge- og Ro-Ro PAX Terminal

Nordhavnen færger til Ystad 6,4    færger 2500 120                4,0                  

færger til Køge 365 225                6,0                  

færger til Sassnitz 60 225                6,0                  

Krydstogt Terminal

krydstogt skibe 3,5    krydstogtskibe 60 350 10,0

Sydhavnen Martime Services og Blandet Gods kajer

maritime services og  blandet gods 6,2    diverse fartøjer 50 180 6,5

Blandet Gods Terminal

blandet gods 1,8    diverse fartøjer - 240                8,5                  

Syd-Vesthavnen Project Cargo Terminal

offshore cargo 5,1    diverse fartøjer 630 85 9,1

Bulk og Flis Terminal

sand, grus, sten, kalk, cement mv., flis 9,7    bulk skibe 150 130 6,0

Foderstof Terminal

korn, foderstoffer, gødningsstoffer 2,5    bulk skibe 60 70                  6,2                  

Flydende Bulk Terminal

olieprodukter 1,6    olie tankere 20 150 8,0

Andre anløb 300

I alt - Terminaler 46,9 

Andre Arealer

Udlejning til erhverv 17,3 

Energiselskab 2,0    

Detail / bufferzone 2,2    

Turisme - Munch Petersens Vej 2,9    

Øvrige Arealer (veje, moler, bufferzoner) 4,7    

Disponibelt 0,6    

I alt - andre arealer 29,7 

I alt (2050) 76,6 4200

10,1 Ro-Ro skibe
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