
En af Danmarks  
førende havne for  
vindmølleprojekter

SUPPORT 
YOUR 
BUSINESS



DANMARKS  
MEST CENTRALE  
DYBVANDS HAVN

El og belysning
■ El, vand og IT fører til pre-assembly 

området. Mulighed for etablering af 
yderligere elforsyning. Efter ønske kan 
Grenaa Havn levere grøn el 

■ 21 lygtepæle med manuel justerbar 
lysstyrke

Arealer
■ Stort sammenhængende pre-assem-

bly areal på i alt 73.000 m2 i direkte 
forbindelse til kaj

■ Yderligere ledige arealer til opbevaring
■ Eksklusive kajarealer opbygget af 

forstærket beton med høj bæreevne
■ God afstand til beboelse
■ Der er etableret kloakering ved  

pre-assembly området

Med stort know-how som base-  
og servicehavn for vindindustrien 



Anløb
■ Tilstrækkelig vanddybde med op til  

11 meter
■  Et særligt jack-up område for installa-

tionsskibe, hvor havnebunden er 
forstærket

■ Muligt at etablere separate anløbs-
faciliteter for crew-både

 

Tilkørselsforhold 
■ God infrastruktur til havnen med en 

nord- og sydgående omfartsvej
■ Let og tung trafik kan deles op på  

projektområdet
■ Ligger inden for ISPS sikkerheds-

om råde med permanent hegn og 
videoover vågning

■ Muligt at leje og montere mobilt hegn
 

Supply chain
■ Mulighed for at arbejde 24/7
■ Ingen krav om gængstørrelser
■ En bred vifte af dedikerede og kompe-

tente virksomheder inden for supply 
chain for vindmølleindustrien står til 
rådighed

■ Den nødvendige arbejdsstyrke er til 
rådighed

■ Grenaa og Djursland tilbyder et bredt 
udvalg af overnatningsmuligheder

Grenaa Havn har via  
installationen af  
Anholt Havmøllepark 
vundet national og  
international anerken-
delse som professionel 
vindmøllehavn  



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 
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