
 

 GRENAA NORDHAVN, 
BYGHERRERÅDGIVNING 
  

 
 

 

 ÅR:  
2008 – igangværende 
 

 KUNDE:  
Grenaa Havn A/S 
 

 KUNDE KONTAKT:  
Henning Laursen 
Kirsten Schmidt (VVM) 
 

 KONTRAKTSUM:  
1.000.000 DKK (Div.) 
3.320.000 DKK (VVM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BYGHERRERÅDGIVNING/PROJEKTERING: 

Grenaa Havn A/S ønskede i 2008 at færdiggøre Nordhavnen med kajer og 

bagland. De ydre moler var etableret omkring 2005 sammen med det Miljø-

bassin der er vist nederst til venstre på fotoet.  

 

Havneplanen tillod 495 m kaj med 15 m vanddybde samt et bagland på ca. 

200.000 m
2 
etableret ved opfyldning med sand fra sejlrenden samt materialer 

fra kystskrænten. Bag kajen etableredes en 40 m bred kajgade med fiberbeton 

belægning beregnet for 75 kN/m
2
. Havnebassinet blev udvidet væsentligt ved 

at fjerne den indre dækmole og genanvende stenene i 470 m forlængelser af 

Nordre og Søndre Mole. Herved fik havnen et beskyttet svajebassin med dia-

meter 375 m. Sejlrenden blev samtidig uddybet og forlænget. I alt 1.000.000 

m3 uddybning/opfyldning. 

 

NIRAS vandt konkurrencen, da vi kunne tilbyde den bedste pris og den bedste 

løsning til at dæmpe bølgeuroen i det tidligere etablerede Nordhavns bassin. 

Dette skete ved netop at fjerne Indre Dækmole og forlænge specielt Søndre 



 

 YDELSER:  
 Bygherrerådgivning, 
 Projektering 
 Byggeledelse, 
 Tilsyn, 
 VVM, 
 Lokalplan,  
 Kommune-plantillæg,  
 SMV,  
 Myndighedskontakt. 

 

Mole. Herved kunne alle kajer i Nordhavnen bruges til enhver tid uafhængig af 

vejret. 

 

I forbindelse med udbuddet er der af NIRAS lavet bølgemodellering for den 

udvidede havn samt besejlingssimulering ved FORCE Instituttet. 

 

Kajerne blev udbudt i totalentreprise med NIRAS som bygherrerådgiver. Moler 

og uddybning/opfyldning blev udbudt i hovedentrepriser efter NIRAS detailpro-

jekt. 

 

Alle tre entrepriser blev af NIRAS udsendt i EU licitation efter prækvalifikation. 

 

NIRAS har forestået al nødvendig kommunikation med myndigheder i forbin-

delse med udvidelsen af Nordhavnen. 

 

Efterfølgende har NIRAS forestået byggeledelse og tilsyn samt bygherre 

granskning af entreprenørens kajtegninger.  

 

VVM FOR UDVIDELSE AF GRENAA HAVN: 

Til realisering af Masterplan 2030 for en havneudvidelse på 64 ha har Grenaa 

Havn A/S iværksat en VVM-proces for havneudvidelsen og en VVM-proces for 

placering af et antal offshore vindmøller i tilknytning til havneudvidelsen.  

 

Der er tale om en samlet VVM-redegørelse for havneudvidelsen omfattende 

forholdene på land og forholdene på søterritoriet – med henholdsvis Norddjurs 

Kommune og Trafikstyrelsen som myndigheder for havneudvidelsen samt en 

VVM-redegørelse for offshore møller med Energistyrelsen som myndighed. 

 

NIRAS bistår Grenaa Havn med proceshjælp og udarbejdelse af VVM-

redegørelsen for havneudvidelsen og offshore møllerne. I forbindelse med 

opgaven indgår i tillæg til VVM-redegørelsen varetagelse af myndighedskon-

takt og relevante myndighedstilladelser som forudsætning for realisering af 

projektet, herunder bl.a. miljøansøgning, lokalplan, kommuneplantillæg, SMV. 

 

Bølgemodelleringen lavet i forbindelse med Nordhavnens udvidelse er udvidet 

til også at omfatte alle de nye faser indeholdt i VVM-redegørelsen. 

 

I forholdt til den udbudte opgave repræsenterer ydelserne vedr. Grenaa Havn i 

vid udstrækning de forventelige ydelser i forbindelse med Hanstholm Havn, 

herunder plangrundlag og VVM 



 

 

 

DIVERSE PROJEKTERINGSOPGAVER: 
Siden afslutningen af Nordhavns udbygningen har NIRAS været havnens hus-

rådgiver og lavet projekter/forslag for: 

 Forslag til depot for lettere forurenet jord i havneudvidelsen 

 Renovering af Østmolen inc. byggeledelse og tilsyn 

 Forlængelse af indre mole inc. byggeledelse og tilsyn 

 Specielle fundamentspuder på havbund for vindmølleskibe 

 Tilstandsvurdering af færgerampe 

 Forslag til fiskebroer langs bølgebryder 

 Anlægsplads for tankskibe på yderside af bølgebryder 

 Diverse moleanlæg ved Kattegatcentret 

 Ansøgninger for klapning/ny klapplads. 

 

 

 


