
Dette års Havnekonference er en del af 
Danish Maritime Days og sætter fokus på 

Markedstendenser og Grøn Omstilling

Transportøkonomisk Forening inviterer til:
Havnekonferencen 2015
- Markedstendenser og Grøn Omstilling

Mandag d. 5. oktober 2015, kl.9.00-17.00
Lindø Industripark A/S, Odense Havn, 
Kystvejen 100, 5330 Munkebo



MANDAG D. 5. OKTOBER KL.8:30 – 17:00

8:30 – 9:00 KAFFE, RUNDSTYKKE OG REGISTRERING

9:00 – 9:15 VELKOMST ved Carsten Aa, Direktør ved Odense Havn og Lindø Industripark.

9:15 – 10:45  MARKEDSTENDENSER

Under spørgsmålet ”Hvad kan de danske havne gøre for jer” sættes der fokus på markeds-tendenser i 
den danske havne- og logistiksektor. De ledende transportformidlere og rederier giver deres vurdering 
af  fremtidens forretningsudvikling, i forhold til transportformer og havne. Desuden giver de deres 
ønsker til havnenes ydelser og engagement.

MODERATOR:  Peter Olsen, Danmarks Rederiforening

• Shipping.dk har styrket sin position i Skandinavien, hvilket underbygger selskabets 
planer om øget vækst og specialisering. 
Men hvad er strategien præcist og hvad er kerneforretningen? 
Hvordan vurderer Shipping.dk udviklingen? 
Hvor kan havnene hjælpe og hvordan?
Adm. direktør for Shipping.dk A/S, Lars Jespersen

• Blue Water Shipping har de seneste år haft en spændende udvikling inden for 
terminal-, stevedore- og agency-aktiviteter i flere danske havne og udviklingen 
fortsætter. 
Hvordan ser BWS på fremtidens transportmønstre og danske havnes muligheder i et 
europæisk perspektiv? 
Og er der en strategi omkring BWS’ lokalisering i de danske havne? 
Hvor kan havnene hjælpe og hvordan?
Direktør for Business Development i Blue Water Shipping, Niels Tolstrup

• Fredericia Shipping, Schultz Shipping, Krinak, m.fl. er et netværk af virksomheder, 
der harbevaret det lokale islæt, men som også er ved at udvikle sig til en international 
spiller. 
Hvilke overvejelser har man gjort sig undervejs, og hvordan ser fremtiden ud? 
Hvor og hvordan kan danske havne understøtte en moderne havnevirksomhed? 
Adm. direktør for Fredericia Shipping A/S, Klaus G. Andersen

10:45 – 11:15 PAUSE

11:15 – 12:15 MARKEDSTENDENSER (FORTSAT)

MODERATOR:  Thomas Elm Kampmann, 
Direktør Skandinavisk Transport Center og Køge Havn

• Unifeeder: Hvordan Unifeder ser på fremtidens transportmønstre, hvor konsolideres 
lasten og har danske havne overhovedet en chance? 
Hvordan kan danske havne understøtte en strate-gisk udvikling? 
Country Manager, Ebbe Bisgaard

• DSV har lanceret en stor satsning på jernbanetransport, bl.a. med at genåbne 
silkeruten fra Kina til Europa – Hvordan ser fremtidens godsruter ud i et DSV perspektiv 
og hvordan er de danske havnes rolle i det store billede? 
Executive Vice President DSV Air & Sea Søren, Holck Pape

PROGRAM



12:15 – 13.45 FROKOST OG RUNDVISNING I LINDØ INDUSTRIPARK

13:45 – 15:15 GRØN OMSTILLING

MODERATOR:  Ole Ingrisch, Direktør Esbjerg Havn

• Den grønne omstilling vil skabe store forandringer, men også nye 
forretningsmuligheder for havnene og havnevirksomhederne. 
Blandt andet skal kul udfases inden 2030, og erstattes med noget andet. 
Hvad kræver dette af kapacitet og installationer? 
Brændselschef Niels Bojer Jørgensen (indkøb, logistik og havne), DONG Energy.

• Affald til forbrænding (RDF) er blevet en stigende vare til håndtering på havnene. 
Det rummer både et potentiale og visse udfordringer. Combineering er en dansk 
virksomhed med speciale inden for import og eksport af RDF. 
Hvad er tendenserne og hvordan kan vi løse udfordringerne? 
Projektchef Mads Roesen, Combineering (TBC)

• Den grønne omstilling presser kapaciteten på havnene. Hvad vil det betyde for 
den optimale struktur for havnene, for behovet for strategisk havnekapacitet og for 
konsolidering. 
Ved taler fra Dansk Industri/ Tetraplan, TBN.

15:15 – 15:40 PAUSE, KAFFE OG KAGE

15.40 – 16:45 PANELDEBAT MED POLITIKERE
   MODERATOR:  Gitte Lillelund Bech, Direktør Danske Havne

PROGRAM



PRISER
• Medlemmer af TØF 1.500 kr. + moms
• Ikke medlemmer af TØF 1.900 kr. + moms

Indmeldelse i foreningen kan ske via webformularen på www.toef.dk/medlemskab 

Tilmelding: Tilmelding senest onsdag d. 30. september 2015
Afmelding: Ved afmelding senere end onsdag d. 23. september tilbageholdes 50 % af deltagergebyret. 
Ved afmelding senere end onsdag d.30. september tilbageholdes den fulde pris.

TID OG STED
Mandag d. 5. oktober 2015, kl.9.00-17.00
Lindø industripark A/S, Kystvejen 100, 5330 Munkebo

KONTAKTINFORMATION
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte TØF sekretariatet:

Jan Boyesen
Sekretariatsleder TØF
Telefon: +45 2875 4081
mail: boyesen@toef.dk

Karen Boyd 
Koordinator TØF
mail: kab@toef.dk

PRAKTISK INFORMATION

EN DEL AF DANISH MARITIME DAYS

Havnekonferencen 2015 er en del af Danish Maritime Days, der finder sted 5. - 9. oktober 2015. 
Danish Maritime Days er en ny, stor begivenhed for den globale maritime branche. 
Den samler en bred vifte af interessenter med det formål at finde nye løsninger på de vigtigste 
udfordringer, som branchen står over for. 
Besøg www.danishmaritimedays.com for at se ugens fulde program og hvordan du har mulighed 
for at deltage.


