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HAVN OG INFRASTRUKTUR
SKAL UDBYGGES

MOD NYE MÅL
Velkommen til Fuld Kraft Frem,
hvor vi efter 25 udgaver i A5 nu
er gået op i format og har fornyet
bladets layout.
Nyhederne fra Kalundborg Havn er
fortsat en historie om positiv udvikling og sund forretning – senest understreget af det solide regnskab for
2013, hvor vi kunne glæde os over, at
såvel omsætningen som årets resultat
lå klart over det budgetterede.
Havnens egenkapital og soliditet betyder, at vi kan investere aktivt i fremtiden i takt med, at det økonomiske
klima nu ser ud til at blive bedre. Her
ligger den allerede vedtagne etablering af Ny Vesthavn lige for, som havnebestyrelsens nye formand, Jakob
Beck Jensen, fremhæver her i bladet.
Containerterminalen har oplevet en
stabil fremgang siden starten for 2 år
siden – og vi har nu valgt at styrke udviklingen yderligere ved at investere i
kran nummer 2 til lastning og losning
af det stigende antal containere. Det
vil øge både kapacitet og tempo til
glæde for vores kunder her i området – og for rederiet Unifeeder, der
anløber Kalundborg hver uge. Det er
vores mål at øge antallet af anløb i
fremtiden.

arbejdspladser. Det er bestyrelsens
klare strategi at fortsætte denne udvikling, blandt andet ved at komme i
gang med udbygningen af Ny Vesthavn med havnebrugende virksomheder. Området med udvidelsen er
planlagt til at ligge vest for Asnæsværket. Jeg vil i samarbejde med den
øvrige bestyrelse gøre mit til, at vi
lykkes med dette projekt.

Det samme gør sig gældende for
krydstogter. Her har konkurrencen
aldrig været hårdere samtidig med,
at nye regler om mere miljøvenligt
brændstof virker fordyrende for de
rederier, der sejler i Østersøen. Kalundborg Havn har derfor indgået nye
samarbejder og ændret sin markedsføring for at imødegå denne udvikling.
Aktivitetsniveauet er højt på Kalundborg Havn – og hos de virksomheder, der bruger havnen som et vigtigt
omdrejningspunkt i deres forretning.
Vi besøger denne gang Kalundborg
Cleaning Station, der er specialister
i certificeret, miljøvenlig rensning af
tanke - og som valgte at etablere sig i
Kalundborg i 2011.
At havnen og byen er tæt knyttet til
hinanden får vi et nyt eksempel på,
når Maritim Weekend løber af stablen den 27.-28. juni med et væld
af havfriske tilbud for både store og
små. Og hvor havnen har besøg af
både krydstogtskibet SAGA Sapphire
og fregatten Niels Juel. Det bliver et
arrangement for fulde sejl!
Med venlig hilsen
Bent Rasmussen
Havnedirektør

Jakob Beck Jensen, formand for
Kalundborg Havns bestyrelse.
Udgiver:
Kalundborg Havn,
Baltic Plads
4400 Kalundborg,
Tlf. 59 53 40 00.
Ansvarshavende:
Bent Rasmussen
Annoncer:
Liselotte Rørup
Tlf. 59 53 40 11
Produktion og tryk:
Centertryk A/S,
Tåstruphøj 3,
4300 Holbæk,
Tlf. 59 43 20 39
Forsidebillede: 
Kalundborg Havns nye Gottwald
mobilkran ankommer.
Eftertryk kun tilladt med tydelig
kildeangivelse

Som nyvalgt formand for bestyrelsen er der mange nye
ting at sætte sig ind i, og det
er et fantastisk spændende arbejde. Kalundborg Havn er en
sund virksomhed med en god
økonomi, der giver mulighed
for udvikling og investering i
fremtiden. Det har stor betydning - dels for Havnens egne
muligheder fremover – dels
for at kunne servicere de erhvervsvirksomheder, som er
kunder på havnen, bedst muligt.
Et godt eksempel er indkøbet
af den nye containerkran.
VIDERE MED NY VESTHAVN
I det hele taget er Kalundborg Havn
en stor forretning med et væld af aktiviteter, der danner basis for mange
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Der ligger også et spændende arbejde forude omkring udviklingen
af ”den gamle Vesthavn”. Her skal
Kalundborg Havn og Kalundborg
Kommune arbejde tæt sammen,
og beslutningerne skal på plads
i denne valgperiode. Vi vil lægge
alle kræfter i for at skabe en bynær
havn med aktiviteter og oplevelser for alle aldre. Der er selvsagt

kun ét forsøg til at lave den rigtige
løsning, og derfor skal vi tænke os
godt om.
VIGTIGT FOR FREMTIDENS
UDVIKLING
Havnen har været en vigtig aktør
omkring igangsættelsen af Kalundborg-motorvejen. Denne målrettede indsats skal havnen fortsætte
med, da det er vigtigt at vi får en god
infrastruktur til og fra Kalundborg.
Udbygningen af motorvejen helt til
Kalundborg vil have stor betydning
for de fremtidige udviklingsmuligheder – både for Havnen og for de
øvrige virksomheder i Kalundborgområdet.

Jakob Beck Jensen, formand for
Kalundborg Havns bestyrelse.

Ny Gottwald kran laster containere på DFDS Britannia.
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Side 1

REGNSKAB 2013
-et solidt resultat
Warehousing • Chartering • Stevedoring • Projects / heavylift • Agency

Kalundborg Havn har i det
forløbne år opnået endnu et
tilfredsstillende regnskabsresultat. Til trods for, at den generelle økonomiske situation
ikke har ændret sig væsentligt
i forhold til tidligere år – og
at rederiet F.R.S. på grund af
svigtende indtjening måtte indstille besejlingen af færgeruten
Kalundborg-Aarhus – har vi
formået at opretholde et indtægtsniveau, hvor både omsætning og indtjening er blevet
større end budgetteret.

ALT I VAGT OG SIKKERHED
• Alarmkørsel
• Virksomhedstilsyn
• Hundevagt

• Portvagt
• Personbeskyttelse
• Havnesikkerhed

JUUL’s VAGTSERVICE

Holbækvej 101, 4400 Kalundborg, tlf 40 42 00 40, www.juulsvagt.dk • vagt@juulsvagt.dk

Schultz Shipping A/S
Kalundborg Denmark

Shipbrokers
Agency
Chartering
Total Transport Solutions
Off Shore Services

Havnen har således opnået en omsætning på 34,5 mio. kr., hvilket er
ca. 3,2 mio. kr. højere end ved budgetlægningen for 2013.
Årets omsætning har resulteret i et
overskud på 8,9 mio. kr. Dermed androg egenkapitalen 211,6 mio. kr. pr.
31. december 2013, og forrentningen af egenkapitalen udgjorde 4,3%.

Schultz Stevedoring A/S
Kalundborg Denmark

Stevedoring
Warehouse Hotels
Handling, loading and discharging
of all kinds of cargoes
Beppino Bottiglieri det hidtil største kornskib i Kalundborg Havn.

Kalundborg Bulk Terminal I/S

Den positive udvikling har gjort det
muligt for havnen – efter anlægsinvesteringer på ca. 21 mio. kr. - at
fastholde en solid kontant beholdning ved udgangen af året. Havnens
soliditetsgrad er blevet forøget med
0,7% til 94,9%.
Nøgletallene understreger i lighed
med tidligere år, at Kalundborg Havn
fortsat er en økonomisk velkonsolideret virksomhed.
4 | Fuld Kraft Frem | Kalundborg Havn

Kalundborg Denmark

Der er i kalenderåret 2013 realiseret en godsomsætning på 1.964.000
tons. Af denne mængde andrager
trampfarten 1.093.000 tons, hvilket
er rekord i havnens historie. Den
samlede godsmængde på 1,9 mio.
tons er dog en nedgang på 4,8% i
forhold til 2012.
Færgeomsætningen har realiseret en
godsomsætning, der er 318.000 tons

mindre end i 2012, men da antallet
af ruter og færger ikke er identiske
med året 2012 og tidligere, kan der
ikke drages direkte sammenligninger. Det kan anføres, at den nuværende færgerute til Samsø forventes
at omsætte ca. 35-40.000 tons gods
årligt.

Kalundborg Soya Terminal A/S
Kalundborg Denmark

Terminals
Flat stores
Handling, loading and discharging
of all kinds of solid bulk materials
Schultz Shipping A/S
Kalundborg Denmark

Kalundborg Tank Terminal A/S
Kalundborg Denmark

Storage tanks
Handling, loading and discharging
of liqiud products
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NY MOBILKRAN

LAST & LOGISTIK

Kalundborg Havn har investeret i
en ny Gottwald mobilkran til styrkelse af containeraktiviteterne.

GOTTWALD G HMK 6407
– havnens nye mobile
containerkran:
• Max løftekapacitet 100 tons
• Totalvægt 420 tons
• Højde på tårn 38,5 meter
• Max. rækkevidde 51 meter
• Diesel-elektrisk
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FÆRGETERMINAL
UDNYTTET

Siden starten som containerfeederhavn
den 14. maj 2012 har vores Fantuzzi havnemobilkran varetaget lastning og losning. Af hensyn til forsyningssikkerheden
ved løsning af opgaverne – og for at øge
tempoet på det voksende antal TEU,
der skal lastes og losses – har Havnen
besluttet denne forøgelse af krankapaciteten. Investeringen sender samtidig det
vigtige signal, at vi tror fuldt og fast på
vækstmulighederne for Kalundborg som
containerhavn.

-til offshore-aktivitet

Den nye Gottwald Mobile Harbour
Crane type GHMK 6407 er købt hos
EPAS terminalen i Emden, Tyskland, i
særdeles velholdt stand.
Såvel Gottwald- som Fantuzzikranen er
udstyret med fuldautomatisk containeråg, og begge kraner har en løftekapacitet på 100 tons. Det betyder samtidig,
at Havnen fremadrettet har mulighed
for at tilbyde heavylift operationer med
hver enkelt kran – eller med twinlift op
til 150 tons.

»…KALUNDBORG HAVNS
NYE GOTTWALD KRAN
SAMMEN MED FANTUZZI
KRANEN…«

FAKTA

ERHVERV

FAKTA

ØVRIGE KRANPARK
FANTUZZI REGGIANE MHC 130
Max. løftekapacitet 100.tons, 16 m3 grab, - 6 m3 grab,
fuldautomatisk, containeråg.
SENNEBOGEN 870
laste/lossemaskine med bulk, kævle og
polypgrab plus krog.
ÅRHUSKRANER
2 skinnekørende, kaj 12/13 til krog og grabkørsel,
25 tons løfteevne.

Kalundborg Havns områder
umiddelbart øst for færgelejet,
der senest blev anvendt af rederiet FRS til Kalundborg-Aarhus ruten, har for en periode
på godt 2 måneder været udlejet til en offshore-aktivitet. Helt
i tråd med det gamle ord om,
at hvad der tabes på gyngerne,
må tjenes ind på karusellerne ...

For på det ca. 5.000 m2 store område etableredes et site til samling af
en kæmpekarrusel til påspoling af op
til 5.000 tons fleksible rør og kabler. Da den store karrusel var færdigsamlet, vejede den 700 tons og
målte 23 meter i diameter!

I maj måned blev karrusellen løftet
ombord på MS Normann Oceanic,
som er et specialskib til udlægning
af fleksible rør og kabler. Løftet blev
udført af flydekranen Samson, som
er landets eneste med kapacitet til
en så høj vægt.
Da karrusellen var monteret ombord, gik MS Normann Oceanic til
lasteposition på en anden af Kalundborg Havns kajer – ved NOV Flexibles – og lastede pipeline. Herefter
afsejlede skibet til den norske offshore sektor for at udlægge rørene.
Ved siden af færgelejet, hvor der til
formålet blev etableret med faciliteter i form af en mindre skurby, blev
et område på ca. 900 m2 nivelleret
plant, og der blev udlagt et ”gulv” af
jernplader. Der blev arbejdet i døgndrift – primært med lokal arbejdskraft.

Kabel karusellen lastes på skibet af ”Samson”.

Alle dele til karrusellen m.v. ankom i
samlesæt med lastbiler, hvoraf flere
målte op til 5 meter i bredden og vejede op til 40 tons. De største dele,
som ikke kunne køres, blev sejlet til
Kalundborg med coaster.
Dette store projekt blev en realitet
takket være den omfattende knowhow og det netværk, som Shipping.
dk A/S Kalundborg kan tilbyde –
kombineret med Kalundborg Havns
mulighed for at stille kajnære arealer
til rådighed.
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ERHVERV

KALUNDBORG CLEANING
STATION A/S

»…Kunderne finder på nye måder at
bruge os på, og vi har lige ansat en ny
medarbejder…«

-specialister i miljøvenlig vask af tanke
Kalundborg Cleaning Station
A/S startede sine aktiviteter
på Kalundborg Havn i december 2011. Virksomheden er et
selskab i Transocean Group og
arbejder primært med ind- og
udvendig miljøvenlig vask af
tankcontainers, palletanke og
tromler, tankbiler og trailers.

Direktør Klaus Kristensen ser store
fordele ved placeringen i Kalundborg, hvor man på Hareskovvej 15A
ligger centralt i forhold til havnen og
kunderne:
- Etableringen i Kalundborg blev
blandt andet valgt, fordi Novozymes
har mange aktiviteter dér – og fordi
Novo Nordisk og Novozymes uden
afbrydelser har været kunder hos os
i Transocean Shipping gennem mere
end 40 år.
TANKCONTAINERS
GIVER FLEKSIBILITET
- Vi arbejder meget med Novozymes’ tanke. De foretager al deres
oplagring i mindre tankcontainers på
cirka 20 tons, vi står for mange af de
praktiske ting omkring dette. Samtidig sender de en del af deres store
produktion i Kalundborg videre som
halvfabrikata til deres afdeling i USA.
Så i stedet for at køre til og fra terminaler i København, og dermed få
8 | Fuld Kraft Frem | Kalundborg Havn

en masse spildkørsel, så har vi etableret os med KCS, Kalundborg Cleaning Station.
KCS har især en stor omsætning på
tanke, men også på tankbiler, som
efter at have leveret deres last til
bl.a. enzymproduktion kommer og
får lavet en miljørigtig vask, spuling
og evt. test af deres tanke. De kan
så køre videre til en ny opgave med
et certifikat på, at tanken er blevet
rengjort efter bestemte standarder,
forhold og temperaturer.

CONTAINER TERMINALEN
IDÉEL FOR KALUNDBORG
Få måneder efter etableringen i 2011
åbnede Kalundborg Container Terminal med ugentlige anløb af Unifeeder:
- Det betyder, at vi hos Kalundborg
Cleaning Station kan transportere
tomme tankcontainers lokalt med
vores trækker - og det giver en
utrolig fleksibilitet, at vi er på stedet.
Og havnemæssigt er det en fordel,

FAKTA

Kalundborg Cleaning Station
Hareskovvej 15 A
4400 Kalundborg
KCS TILBYDER FØLGENDE YDELSER:
• Indvendig miljøvenlig vask af tankcontainers og tankbiler også Kosher.
• Udvendig miljøvenlig vask af tankcontainers, tankbiler og trailers.
• Test af tanke (air og hydro) og roadtrailers.
• Reparation af tankcontainers og standard containers.
• Smedearbejde.
• Rensning af palletanke samt tromler.
• Fitting af flexitanke samt affitting.
• Mobil tankrensning.
• Mobil containerreparation.

Selskabet blev certificeret i 2013 og kan dermed udstede SQAS og ECD
dokumenter (EFTCO vaskecertifikater). Vask af tankbiler og tankcontainers er i høj grad en tillidssag, hvor man i realiteten renser og genbruger
emballage.

at de eksporterende virksomheder
i Kalundborg-området ikke skal helt
til København og dermed undgår al
den trafik, det ellers ville medføre. I
stedet kommer containerskibet ind
her i Kalundborg hver uge og sejler
til de store containerhavne i Hamburg og Bremerhafen, hvor der er
forbindelser videre ud i verden, siger
Klaus Kristensen.
De tankcontainers, KCS arbejder
mest med, rummer omkring 24.000
liter og vejer lastet ca. 21 tons. Selve
tanken skal kunne være inden for
rammen / profilerne af en standard
20 fods container.
UDVIKLINGEN FORTSÆTTER
- Man vil fremover se endnu flere

tankcontainers i Kalundborg-området. 20 fods tankcontainers fås også
med en varme- og køleenhed, fordi
der ofte er temperaturkrav til den
korrekte opbevaring af indholdet.
Kalundborg Cleaning Station tilbyder mange forskellige ydelser, fx
rensning af større stationære tanke,
og Klaus Kristensen er optimistisk
omkring fremtiden:
- Kunderne finder på nye måder at
bruge os på, og vi har lige ansat en
ny medarbejder. Så det går rigtig
godt, og der har været overskud i de
seneste 24 måneder, vi nu har været
i Kalundborg.
- Vi er jo gamle i gårde. Transocean
Shipping har 40 års jubilæum her i
2014 og har været med til at starte

mange ting i tidens løb, så vi har en
solid erfaring. Vi er blandt andet
agenter for ACL, Atlantic Container
Line, og det er dem, vi bruger ud
af Kalundborg Havn. Først med en
feeder, Unifeeder, til en oceanhavn
og så med Atlantic Container Line
fra Hamburg eller Bremerhafen. Firmaet er også engageret i Sverige med
agenturet for det Kinesiske Statsrederi China Shipping Container Line.
Transocean Shipping, der har hovedkontor i Roskilde, var i øvrigt
Unifeeders første kunde i Danmark.
Atlantic Container Line var de første
til at acceptere Kalundborg som basishavn, ligesom man var det første
linierederi til at have containerdepot
på havnen.
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»…KALUNDBORG HAVN HAR
STADIG ET UUDNYTTET
POTENTIALE…«

AKTIVITETER

MARITIM WEEKEND
-med havfriske aktiviteter
Fregatten Niels Juel gæster Kalundborg Havn i anledning af
vores populære aktivitet Maritim Weekend, der i år afholdes
for fjerde gang. Lørdag den 28.
juni kl. 10.00 anløber fregatten
den tidligere Aarhus-færges kaj,
og det sker blot et par timer
efter, at krydstogtskibet SAGA
Sapphire lægger til ved krydstogtkajen.

VELKOMMEN TIL ÅBENT SKIB
Første halvdel af Maritim Weekend
starter fredag den 27. juni kl. 14.00,
og begge dage vil der være mange
havfriske aktiviteter. Som ved de tidligere arrangementer vil lodsbåden,
slæbebåden, supplybåde og marinehjemmeværnets Holger Danske
holde åbent skib.
Fregatten Niels Juel inviterer også
til åbent skib, hvor de viser både
våbenstationer, brandgrej, uniformsgenstande og meget andet – ligesom
10 | Fuld Kraft Frem | Kalundborg Havn

man kan være heldig at få en tur i
deres hurtiggående RHIB både. I det
hele taget vil der blive rig mulighed
for at komme ud at sejle. Ud over
Niels Juel tilbyder lodsbåden Pilot
og supplybåden Distributor også at
sejle ture, når deres arbejdsopgaver
tillader det.
FOR FULDE SEJL
Sejlerskolen stiller med joller, så man
kan prøve en tur “for fulde sejl”, og
de har også en gummibådstur over
til Gisseløre sejlklub. Endelig inviterer den bevaringsværdige fiskekutter Pia Bang også til åbent skib.
På land er der mange aktiviteter for
både børn og voksne. Fredag har vi
inviteret Ulla Abdulla’s Coco Bongo
Band til at underholde især børnene
med deres forestilling “Skrupperuphavn” - og Tømmerups fantastiske
springhold “hopper i havnen”. I det
hele taget kan alle prøve at hoppe
i havnen, da der vil være flydende
stole, løbebaner og ikke mindst en
stor blæksprutte, man kan flyde på,
ligesom der naturligvis er livreddere
til stede. Lørdag eftermiddag er der

“Hatteteater” og papirbådsfoldning
for børn og deres forældre.
GÅ PÅ VANDET
På kajen opstiller AP solution et
stort bassin på 210 kvm, som i anledning af arrangementet holder
vandet inde i stedet for ude. I det
store bassin vil man kunne gå på
vandet i store bolde.
Vesthavnens Baadlaug holder åbent
hus, serverer grillede pølser og giver
mulighed for at møde Danmarks
Tursejlerforening. Kalundborg Fiskehus byder ind med nystegte fiskefrikadeller, og der kan købes specialøl i
baren. Der er også is og pandekager
fra Futte. Lokale kunstnere udstiller deres bud på maritim kunst, og
bortauktionerer værkerne lørdag
eftermiddag.
STOR HAVNEFEST
Hele arrangementet krydres med
musikalske indslag fra Kalundborg
Musikskole. Vi må heller ikke glemme havnefesten fredag aften med
dejlig mad fra Fiskehuset og super
underholdning af ”Disco Sealight” til
de danseglade og alle andre.

NY FREMTID
-for Kalundborg som krydstogt destination
Krydstogtssæsonen 2014 er
startet den 6. juni med anløb af Thomson Spirit, som
har gæstet Kalundborg Havn
flere gange siden 2007 og er
blevet en af vores mest stabile kunder.
Dermed har vi taget hul på en fremtid, hvor Kalundborg Havn vil blive
udfordret på krydstogtforretningen.
Det ændrer ikke ved visionen om,
at Kalundborg skal være en af Danmarks vigtigste krydstogtsbyer –

men det betyder, at vi kommer til at
arbejde endnu hårdere for at skabe
resultater.
Vi har set udfordringerne komme i
de senere år, ikke mindst med EUkommissionens beslutning om at
gøre Østersøen til ECA – Emission
Control Area – fra 2015. Beslutningen indebærer, at skibe i Østersøen
skal sejle på et renere og væsentligt
dyrere brændstof, som højest må indeholde 0,1% svovl.
Dermed bliver også krydstogtsejlads
i vores område markant dyrere. Da

flere af Kalundborg Havns kunder
samtidig har forholdsvis ældre skibe,
der er meget brændstofkrævende,
kan de nye vilkår få negativ indflydelse på antallet af anløb i de kommende år.
MARKEDSFØRING SKAL
ÆNDRES
Udviklingen betyder, at vi skal ud
og markedsføre os på en lidt anden måde end hidtil. Med en indsats, der går hårdere og endnu
mere målrettet efter det amerikanske, sydeuropæiske og tyske
marked.
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HAVNEN RUNDT
Med udgangspunkt i Kalundborg
Havns krydstogtstrategi har vi taget
endnu et skridt i retning af at udvikle
Kalundborg-området som destination – og Kalundborg Havn som turn
around / homeport. Det vil sige den
havn, hvor et krydstogtskib skifter
passagerer og besætning, samt provianterer.
Turn around / homeport er efter vores overbevisning den del af
krydstogtmarkedet, hvor Kalundborg
Havn stadig har et uudnyttet potentiale. Vi er det eneste réelle alternativ
til København – og lige siden Kalundborg Havn begyndte at arbejde med
krydstogter, har netop dette område
været et mål for os. For sammenlignet med ”kun” at være en destination, skaber det en mere stabil forretning.

Skal krydstogtforretningen vokse
sig større end de nuværende 5-15
anløb pr år, vil det være nødvendigt
at udvikle dette forretningsområde.
Det fjerner dog ikke fokus fra vores
markedsføring af Kalundborg som et
attraktivt og anderledes sted at besøge, så vi intensiverer også arbejdet
med at trække skibe til vores destination. I den forbindelse har vi indgået
et tættere samarbejde med VisitVestsjælland om at udvikle og markedsføre vores område endnu bedre.
SAMARBEJDE MED SPECIALISTER
Gennem en årrække har vi arbejdet
på at overbevise krydstogtrederierne
om de oplagte muligheder for at øge
deres indtjening ved at vælge Kalundborg. Branchen er dog konservativ
samtidig med, at København er et
meget stærkt brand.

Derfor har vi besluttet at indgå et
samarbejde med B&A Europe – den
europæiske del af det amerikanske
firma B&A partners – som er specialister i at arbejde med udvikling af
krydstogtdestinationer og havne på
verdensplan.

OPRENSNING OG UDDYBNING

B&A er velrenommeret i krydstogtbranchen og har udviklet en lang
række destinationer i samarbejde
med havne, byer og rederier. Samtidig betyder deres personlige kendskab til de vigtige beslutningstagere,
at de har langt større muligheder
for at få dem i tale, end Kalundborg
Havn har på egen hånd.

Kalundborg Havn har i længere
tid ønsket at oprense og uddybe områderne omkring kajarealerne med henblik på at kunne
modtage skibe med større dybgang.

Så vi ser frem til en spændende, ny
udvikling af Kalundborg som krydstogthavn og destination.

DELACOUR MARINE
DELACOUR Marine er en specialafdeling, der har særlig
ekspertise og erfaring i at bistå Det Blå Danmark.

-baner vej for større skibe

Havnens rådgiver, NIRAS, har estimeret, at der som følge af dette arbejde
bliver behov for at klappe i alt 147.000
m3 havbundsmaterialer – fordel på
65.000 m3 oprensningsmaterialer og
82.000 m3 uddybningsmaterialer.
Havnen har i tæt samarbejde med
NIRAS gennemført en længere ansøgnings- og dokumentationsprocedure med det resultat, at miljømyn-

dighederne har givet tilladelse til at
anbringe materialet på den igennem
årene anvendte klapplads sydvest for
Asnæshalvøen i Storebælt.
Kalundborg Fjord er et Natura 2000
område, og Naturstyrelsen har tidligere bedt om en redegørelse for
spredning af materialer i forbindelse
med et lignende gravearbejde i området ved Kalundborg Havn.
En modelberegning af det mulige påvirkningsområde har vist, at spredningen ikke vil medføre påvirkninger ind
i Natura 2000 området. Herudover
skal klapningen af materialet på klappladsen udelukkende foregå i perioden 1. november til 1 juli. Som noget
nyt er der desuden stillet krav om, at

Kalundborg Havn skal eftervise effekten på iltforbruget ved bunden i
forbindelse med en klapning
Det er derfor med stor glæde - efter
ansøgningsprocedurer og dokumentation efterfulgt af offentlig høring at vi har kunnet iværksætte opgaven.
Af hensyn til tidsvinduet, der lukker
ned for klapning pr. 1. juli, har havnen efter en hurtig budrunde entreret med uddybningsrederiet Rohde
Nielsen, der hurtigt har mobiliseret
i Kalundborg med henblik på opgravning og oprensning af 37.000 m3
havbundsmateriale fra havnens 12,0
og 10,0 meter bassiner, samt en udvidelse af sejlrenden ind til Dokhavnen.
Rohde Nielsen har indsat fartøjerne
Ajax R, Helge R, Roar R, Sleipner og
Skjold for at løse opgaven.

Vi yder løbende juridisk rådgivning til danske og
udenlandske rederier, havne, skibsmæglere, værfter m.m.
Kontakt:
Henrik Kleis, Anders Hedetoft, Lasse Rungholm
Henrik Frandsen, Niels Holger Printz

Aarhus/København
Tlf. +45 7011 1122
www.delacour.dk

Det sikre råD OM HAVNe

NIRAS A/S
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Uddybningsfartøjerne i gang med uddybning ved Kaj 14.
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HAVNEN RUNDT

NY MÆGLER
–På Kalundborg Havn

Holship Denmark A/S er ny
mægler/klareringsagentur/
skibsagent på Kalundborg
Havn. Virksomheden har i
mange år ageret på Holbæk
Havn og har desuden aktiviteter på Køge Havn.

Foreløbig aktivitet er anløb af en
række sten/ralskibe, der losser via
DC råstoffer ved kaj 10. Skibene
har tidligere anløbet Holbæk
Havn, der imidlertid er helt nedlukket for anløb af erhvervsskibe
fra 1. juni 2014. Holship Denmark
A/S har derfor valgt at rykke til
Kalundborg Havn.

Kalundborg Linesmen Aps
Your mooring company at the port of Kalundborg.
Please book through your local agent or directly to:
Kalundborg Linesmen Aps • DK-4400 Kalundborg
Phone: +45 59 50 93 11 • Mobile: +45 20 32 93 11
www.kalundborglinesmen.dk
e-mail: kalundborglinesmen@mail.dk

25 ÅRS JUBILÆUM
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Tel.: +45 7628 0102

www.port-trade.com

Kranfører Søren Olsen blev fejret med en dejlig frokost hos
den “Den Tykke Kok” den 15..
maj – præcis 25 år efter, at han
startede sit virke på Kalundborg
Havn.
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Afsender:
Kalundborg Havn
Baltic Plads
4400 Kalundborg

ISPS-SIKRING
– af containerterminalen
Kalundborg Havn havde i 2013
besøg af Kystdirektoratet omkring overvågning af containerterminalen. Havnen er efterfølgende blevet pålagt en række
ændringer af ISPS-sikringen, som
vi nu er i fuld gang med at gennemføre.
Konvolut C4P m rude

07/09/09

8:28

Side 1

ISPS er en forkortelse af International
Ship & Port Facility Security Code,
der er den internationale bekendtgørelse om terrorsikring af havnefaciliteter.
Ændringerne på Kalundborg Havn
betyder, at containerterminalen
fremover vil blive en separat facilitet.
Dette indebærer, at containerne skal
overvåges døgnet rundt, så længe
de står på faciliteten, og derfor har
vi indgået et samarbejde med G4S.

Der sættes videoovervågning op, og
G4S tager over, når terminalen ikke
er bemandet.
Havnen har lagt et stort arbejde i
at finde frem til, hvordan containerfacilitetens område skal se ud. Det
kommer til at omfatte en del af de
gamle opmarchområder til færgeterminalen samt kaj 4 og kaj 5. Dermed
kan det resterende opmarchområde
samt færgepieren benyttes til andre
aktiviteter.

Alle former for turistkørsel
ind- og udland
Frederiksberg 23 A . 4470 Svebølle

Egons Turist & Minibusser · Industrivej 25 · DK-4200 Slagelse · Tel. + 45 7020 1747
www.egons.dk · egons@egons.dk

