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NY HAVNEPARK
En anden vigtig nyhed i 2015 bliver æn-
dringerne på Gammel Vesthavn, hvor 
DLG’s store siloanlæg forsvinder for at 
give plads til en ny havnepark til glæde 
for Kalundborgs borgere. 

Her er den politiske opfattelse, at om-
rådet skal bruges til offentlige formål. I 
henhold til rammerne i den nye kom-
muneplan skal der ikke opføres boliger 
eller andre store bygninger, for det er 
et vigtigt mål at genskabe kigget fra 
de gamle gader, så man kan se ned til 
vandet. Der vil blive lagt vægt på ele-
menter, der kan skabe et hyggeligt miljø 
– f.eks. caféer, restauranter og mindre 
butikker – ligesom lystbådehavnens 
kvaliteter skal bevares. 

Så der er udsigt til en bedre havn helt 
tæt på byen, og fra havnens side har vi 
peget på fordelene ved at etablere en 
ny krydstogtpier i forbindelse med hav-
neparken, hvis Kalundborg Havn kan 
få rentabilitet i en sådan investering. 
Det kan alene ske ved at sikre et langt 
større antal krydstogtanløb pr. år, end 
vi har opnået til dato.

Med venlig hilsen

Bent Rasmussen
Havnedirektør

SIKKER ØKONOMI
Dermed videreudvikler vi den er-
hvervsmodel, som Danske Havnes 
nye formand, Gitte Lillelund Bech, 
fremhævede i forbindelse med sit 
nylige besøg. Modellen er med til at 
sikre Kalundborg Havns økonomi, så 
vi når i mål med budgetterne for 2014 
til trods for, at havnen nu kun har én 
øfærgerute tilbage.

Netop ruten til Samsø opgraderes 
markant fra nytår 2015 med indsæt-
telse af en større færge, MF Kanhave, 
og en 35 minutter kortere overfartstid 
til den nyanlagte færgehavn syd for Bal-
len. To store skridt fremad, som sam-
men med nye attraktive billetpriser og 
rabatordninger har alle muligheder for 
at øge trafikken mellem Kalundborg og 
Samsø.

Kalundborg Havn fortsætter det 
målrettede samarbejde med de 
virksomheder, der har brug for 
havnefaciliteter til at styrke deres 
forretning. Senest med Haldor 
Topsøe A/S, der har indgået kon-
trakt om leje af to tanke til ka-
lilud, som opføres og udlejes af 
Kalundborg Tank Terminal A/S.
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KLIMA 

MINISTERBESØG PÅ 
KALUNDBORG HAVN

Onsdag den 13. august aflagde 
energi- og klimaminister Ras-
mus Helveg Petersen besøg i 
Kalundborg. Efter at have set 
flere virksomheder i området, 
bl.a. Novo Nordisk, ankom mi-
nisteren til Kalundborg Havn, 
hvor havnedirektør Bent Ras-
mussen gav en generel orien-
tering om havnen og dens ak-
tiviteter.

Ministeren blev også informeret 
om det fællesnordiske miljøprojekt 
- Clean Baltic Sea Shipping - som Ka-
lundborg Havn har deltaget i.

POTENTIALE FOR UDVIKLING 
Rasmus Helveg Petersen, der viste 
stor interesse for havnen og dens 
udviklingspotentiale, fik derefter 

en sejlende rundvisning ombord 
på Beltsupply. Her deltog foruden 
ministeren også havnebestyrel-
sens formand Jakob Beck Jensen, 
Kalundborgs borgmester Martin 
Damm og havnedirektør Bent Ras-
mussen.

Sejladsen havnen rundt startede fra 
kajen foran havnekontoret og gik til 
kaj 14, NOV’s sydkaj, hvor plant di-
rector Mads Thygesen orienterede 
om NOV/NKTs aktiviteter.

www.niras.dkNIRAS A/S

Det sikre råD OM HAVNe

Kalundborg_Havneblad_2012_05_148,5x52,5_MAGT_GUH_VIG.indd   1 23-04-2012   14:38:59
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KALILUD I NYT
AVANCERET TANKANLÆG
Haldor Topsøe og Kalundborg Tank  
Terminal udvider samarbejdet  

Warehousing • Chartering • Stevedoring • Projects / heavylift • Agency

Shipping.dk_ny_1/4sd.qxd:Shipping.dk_ny_1/4sd.qxd 13/09/07 16:15 Side 1

Haldor Topsøe A/S og Kalund-
borg Tank Terminal A/S har 
indgået aftale om opførelse af 
et avanceret tankanlæg i Ka-
lundborg Østhavn med en ka-
pacitet på 5.000 m3. 

De 2 nye tanke på hver 2.500 m3 
skal anvendes til kalilud og udgør et 
komplementaranlæg til de tanke, 
terminalen opførte til Haldor Top-
søe i 2012 for indskibning af salpe-
tersyre. De opføres i sort stål med 
udvendig isolering, og tankindholdet 
kan opvarmes. Skibe, der skal losse 
kalilud til anlægget, vil anløbe den 
nyrenoverede kaj 10.
 
Tankene placeres i en ny tankfarm 
– i et bassin omgivet af 3,6 meter 
høje beton voldvægge. I forbindelse 
med anlægget etableres der egen vej 

og port samt et avanceret selvbetje-
nings-læssesystem for tankbiler.

TANK NR. 16 OG 17
Haldor Topsøe A/S driver virksom-
hed med fokus på forskning og ud-
vikling samt produktion af katalysa-
torer og relateret procesteknologi 
- og anvender blandt andet salpeter-
syre og kalilud. 

Kalundborg Tank Terminal har eks-
pertise inden for opførelse og drift 
af tankanlæg. Med denne kontrakt er 
antallet af tanke oppe på 17 med en 
samlet kapacitet på ca. 38.000 m3. 
Opførelsen af det nye anlæg, der skal 
være klar til brug den 1. maj 2015, er 
påbegyndt med pilotering og andre 
jordforberedende arbejder.

30.000 TONS PR. ÅR
Tankene vil få et flow i størrelsesor-

denen 30.000 tons pr. år. Kaliluden 
leveres med tankskibe i partier på 
ca. 2500 tons pr. anløb – og vil blive 
distribueret videre til Haldor Top-
søes produktionsanlæg i tankbiler.

Tankene opføres efter de seneste 
sikkerhedsmæssige regler og krav, 
der gælder for opbevaring og be-
handling af kalilud. Anlægget har væ-
ret igennem byggesagsgodkendelse 
med bl.a. en VVM-screening foreta-
get af Kalundborg Kommune. Steel-
tank fra Esbjerg har fået til opgave at 
projektere og opføre hele anlægget 
som ”nøgleklart” anlæg.

FLYDENDE BULK ET VIGTIGT 
FORRETNINGSOMRÅDE
Direktør Bent Rasmussen udtaler:
- Det er en stor glæde for KTT, at 
denne nye aftale er indgået. Nu har 
selskabet på kort tid skrevet kon-

LAST & LOGISTIK
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trakt om opførelse og udlejning af i 
alt 17 tanke til 5 forskellige produk-
ter for 4 forskellige kunder. 

- Vi ser frem til denne yderligere 
styrkelse af vores samarbejde med 
Haldor Topsøe A/S, som også 
Kalundborg Havn vil få stor gavn 
af. Havnen kan forvente at få et 
to cifret antal nye skibsanløb om 
året med nye godsmængder på ca. 
30.000 tons.

- KTT A/S er blevet et vigtigt ak-
tiv for Kalundborg Havn. Flydende 

bulk er en udfordrende og interes-
sant forretning, der kan udvikle sig 
yderligere i fremtiden. Samtidig kan 
vi konstatere, at der i en tid med et 
vanskeligt økonomisk klima og en 
begrænset erhvervsudvikling stadig 
er mulighed for at indgå nye aftaler 
om etablering af nybyggeri på hav-
nearealerne i Kalundborg. 

Bestyrelsesformand i Kalundborg 
Tank Terminal A/S, Simon R. Chri-
stensen udtaler; 
”Aftalen om opførelse af denne ter-
minal er endnu et skridt i Kalund-

borg Havn og vores ambitioner om 
at udvikle en bred vifte af special-
udviklede tankløsninger, som ska-
ber værdi for alle parter. Vi glæder 
os til at komme i drift og håber at 
kunne fortsætte udviklingen af nye 
tankprojekter i tæt samarbejde med 
eksisterende og nye kunder.”

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

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

»…Havnen kan forvente at få et to cifret 
antal nye skibsanløb om året med nye 
godsmængder på ca. 30.000 tons…«

LAST & LOGISTIK
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NY SAMSØFÆRGE 
TIL BALLEN

ERHVERV

Når færgeforbindelsen til Sam-
sø den 5. januar 2015 påbe-
gynder sin sejlads på den nye 
rute Kalundborg-Ballen, sker 
det også med en ny færge.

Rederiet Færgen A/S indsætter M/F 
Kanhave i stedet for M/F Kyholm, der 
med sin liggeplads ved stationen har 
været kendt af de fleste kalundbor-
gensere gennem de seneste 15 år.

MF Kyholm er oprindeligt bygget til 
rederiet Samsø Linien A/S hos Ør-
skov Christensens Staalskibsværft 
A/S i Frederikshavn (nybygning nr. 
205, december 1998). I maj 2009 
købte Nordic Ferry Services A/S – i 
dag Færgen A/S – skibet. 

MF Kanhave har hidtil sejlet på ruten 
Samsø-Jylland, men bliver nu ombyg-
get og overflyttet til Sjællandsruten.
Vi har bedt rederiet fortælle om de 
ændringer, der vil ske i den kommen-
de tid, blandt andet ombygningen af 
færgeterminalen i Kalundborg. Her 
har rederiet og havnen indgået aftale 

om, at MF Kanhave i ombygningspe-
rioden anløber havnens kaj 4, der 
modificeres midlertidigt, så den kan 
anvendes i forventeligt 6 uger.

HURTIGERE OVERFART, STØRRE 
FÆRGE OG BILLIGERE BILLETTER
Der sker store forandringer – og for-
bedringer – fra den 5. januar 2015, 
hvor Samsøfærgen fra Kalundborg 
ikke længere sejler til Kolby Kås, men 
til den nye færgehavn syd for Ballen.
- Valget af Ballen er truffet af Samsø 
Kommune og Transportministeriet i 
fællesskab efter, at de havde foreta-
get en undersøgelse af, hvad det ville 
betyde i forhold til tilgængelighed og 
de potentialer, der ligger i at etab-
lere en ny færgehavn i Ballen i for-
hold til den eksisterende i Kolby Kås, 
fortæller driftschef Hans-Henrik 
Simonsen fra Rederiet Færgen, der 
efter udbud har vundet kontrakten 
om besejling af ruten fra Kalundborg 
i de kommende 10 år.

35 MINUTTER HURTIGERE
OG MODERNISERET FÆRGE 
Den største fordel ved den nye Bal-

len færgehavn, der bygges af Samsø 
Kommune, er at overfartstiden fra 
Kalundborg bliver nedsat med ca. 35 
minutter i forhold til den nuværende. 

- Det vil gøre det mere attraktivt 
og tilgængeligt at komme til Samsø 
– sammen med indsættelsen af en 
større og bedre færge, M/F Kanha-
ve, som vi i øjeblikket har på Esbjerg 
Shipyard.

- Her monteres der et mezzanin 
hængedæk, så kapaciteten øges til 
110 personbilsenheder fra de nu-
værende 90. Samtidig ryddes hele 
passagerdækket, og der bliver sat 
ny aptering ind, siger Hans-Henrik 
Simonsen.

- Vi har skrevet kontrakt med et 
firma fra Hamburg med speciale i 
passagerskibsapteringer. De arbej-
der efter råd og vejledning fra en ar-
kitekt, som vi har engageret. Heref-
ter skal M/F Kanhave også males og 
klargøres, så der sker rigtig mange 
ting – både på den nye færge og i de 
to havne.

M/F Kanhave indsættes fra 5. januar 2015 på den nye færgerute Kalundborg-Ballen.
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• Alarmkørsel
• Virksomhedstilsyn
• Hundevagt 

• Portvagt
• Personbeskyttelse
• Havnesikkerhed

ALT I  VAGT OG  SIKKERHED

JUUL’s  VAGTSERVICE
Rynkevangen 5, postboks  136, 4400 Kalundborg, tlf 40 42 00 40, www.juulsvagt.dk • vagt@juulsvagt.dk

ÆNDRINGER I KALUNDBORG
Da M/F Kanhave er større end den 
nuværende Samsøfærge M/F Ky-
holm med 86-90 personbilsenheder, 
skal der ske en række tilpasninger af 
terminalen i Kalundborg.

- Dette arbejde tager tid, så når M/F 
Kanhave ved nytår indsættes på ru-
ten til Ballen, vil det i en periode på 
cirka 6 uger være nødvendigt at be-
sejle lejet ved Kalundborg Havns kaj 
4, hvor den nu nedlagte hurtigfærge 
til Aarhus løb ind, oplyser Hans-
Henrik Simonsen. 

Fremover vil Kolby Kås fungere som 
reservehavn, hvis der fx ikke kan sej-
les med M/F Kanhave. Her kan man 
anløbe med færgerne M/F Kyholm 
og M/F Vesborg, der p.t. sejler i fast 
kontrakt.

ATTRAKTIVE BILLETPRISER OG 
PENDLERTILBUD
I og med, at Kalundborg-Ballen er en 
samfundsbetinget rute, har Trans-
portministeriet i forbindelse med 
udbuddet foreskrevet, at der skal la-
ves nogle attraktive billetordninger. 
Det er både vigtigt for de fastboen-
de og for at tiltrække flere 1-dages 
turister og sommerhusejere.

SamsøFærgen introducerer derfor 
en række nye billettyper og rabat-
aftaler gældende fra den 5. januar 
2015 – blandt andet:

Bilbilletten gælder for personbiler med 
op til 9 personer, og det bliver nemt 
og enkelt at bestille og tjekke ind.

Færgen Bizz Samsø er en 1-årig ra-
bataftale til alle, der rejser ofte med 
personbil. For enkeltrejse 1-2 er pri-

sen 422 kr. For enkeltrejse 3-10 er 
prisen 211 kr – og fra og med den 
11. enkeltrejse koster overfarten 
blot 106 kr.

Der er en tilsvarende ordning for 
gående passagerer – Færgen Kort 
Samsø – og børn fra 4-15 år rejser 
til halv pris.

Se mere på www.faergen.dk 

ERHVERV

M/F Kanhave får et helt nyt interiør.
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KALUNDBORG-MODEL
INSPIRERER
Kalundborg Havn har netop 
haft besøg af Gitte Lillelund 
Bech, der tiltrådte som direk-
tør for organisationen Danske 
Havne pr. 1. august.

Den tidligere politiker og forsvars-
minister mødtes med havnebesty-
relsens formand Jakob Beck Jensen 
og havnedirektør Bent Rasmussen 

til en dialog om de vigtige emner, 
der præger havnenes muligheder for 
vækst og udvikling.

Gitte Lillelund Bech fandt stor inspi-
ration i den strategi med at tiltrække 
virksomheder til havnen, som Ka-
lundborg Havn har haft succes med. 
Den nye formand sammenlignede 
forholdene på havnen med en er-
hvervspark og ville tage ’Kalund-

borg-modellen’ med på sin videre 
tur rundt til de danske havne.

Danske Havne har gennemgået en 
større modernisering, og den nye 
direktør har som sit erklærede mål, 
at man skal blive bedre til at markere 
sine holdninger og påvirke politiker-
ne i retning af sund fornuft.

ERHVERV

F.v. : Havnebestyrelsesformand Jakob Beck Jensen, havnedirektør Bent Rasmussen og 

direktør for Danske Havne, Gitte Lillelund Bech. Foto: Ulrik Reimann, Sjællandske Medier.



HALVÅRSRESULTAT 
HOLDER KURSEN
Kalundborg Havn har opnået 
et godt regnskabsresultat for 1. 
halvår 2014. 

I oktober måned 2013 indstillede 
rederiet F.R.S. sine aktiviteter på 
færgeruten mellem Kalundborg 
og Aarhus, da vilkårene for besej-
ling med den indsatte hurtigfærge 
gjorde det vanskeligt at skabe ind-
tjening på ruten.
 
Dermed er Kalundborg-Samsø nu 
Kalundborg Havns eneste færgerute 
– og det har været imødeset med 
spænding, hvordan omsætning og 
indtjening ville udvikle sig fra okto-
ber 2013 og frem.

OMSÆTNINGEN STIGER
I perioderegnskabet pr. 30. juni 2014 
kan det med glæde konstateres, at 
omsætningen - på trods af mistede 
indtægter fra Kalundborg-Aarhus 
– er højere i 1. halvår 2014 end for 
samme periode i 2013.

Der er pr. 30. juni 2014 opnået en 
omsætning på 16,3 mio. kr. mod 16,1 

mio. kr. i 2013 – hvilket svarer til 56% 
af den budgetterede omsætning for 
hele året 2014. Denne fremgang er 
sket gennem en forøgelse af indtæg-
terne på andre godstyper samt ved 
enkeltstående projektopgaver på 
havnens områder.

FREMGANG I GODSMÆNGDEN
Godsmængden på trampfarten ud-

gør 505.000 tons – en fremgang på 
45.000 tons i forhold til samme pe-
riode i 2013.

Resultatet for perioden udviser et 
overskud efter afskrivninger m.v. på 
3,355 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. 
større end i 1. halvår 2013.

HALVÅRSREGNSKAB
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Kalundborg Kommune og Ka-
lundborg Havn har indledt 
drøftelser om af- og udviklin-
gen af Gammel Vesthavn, hvor 
blandt andet DLG-siloen ned-
rives i 2015.

I den kommende tid vil de tidsmæs-
sige rammer for de kommende 
ændringer blive fastlagt mellem de 
involverede parter. Vi vil i de næste 
udgaver af Fuld Kraft Frem orientere 
om udviklingen.

DLG-SILOEN
Det har været Kalundborg Havns 
interesse at honorere de kontrak-
ter, som havnen gennem tiden har 

indgået på arealerne i Gammel Vest-
havn. En af aftalerne gælder areal-
lejemålet, hvor den markant store 
DLG havnesilo er placeret.

Uopsigelighedsperioden for netop 
denne areallejeaftale udløber i 2015, 
hvorfor Kalundborg Havn har med-
delt kunden, at vi som havn ønsker 
at trække os ud af dette aldrende 
havneafsnit. Det tilgodeser på ingen 

NY HAVNEPARK  

ERHVERV

DLG’s markante siloanlæg forsvinder i 2015, og det vil give plads til en ny havnepark.
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måde moderne havnedrift på grund 
af den bynære beliggenhed, de små 
vanddybder ved kajerne etc. Vi har 
opnået en del forståelse for denne 
holdning hos kunden.

ET NYT UDSEENDE
DLG gennemfører i øjeblikket en 
licitationsrunde blandt nedbryd-
ningsentreprenører, og det for-
ventes, at nedrivningen af siloen 

starter primo 2015. Dermed kan 
bygningen være helt væk, når areal-
lejemålet skal tilbageleveres ryddet 
pr. 1. september 2015.

Den markante bygning er 48 meter 
høj og har stor volumen. Bortfjer-
nelsen vil derfor give hele området 
Gammel Vesthavn et nyt udseende 
– ikke mindst set fra søsiden. Siloen 
har gennem en årrække været en 

omdiskuteret bygning, hvor man fra 
borgerside har været stærkt optaget 
af, hvornår dens dage ville ende.

ERHVERV
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De europæiske havnes organi-
sation, ESPO, har gennem en 
årrække arbejdet med skibs-
trafikkens påvirkning af miljøet 
– og hvordan der kan skabes 
grønnere havne.

Nu bliver Kalundborg Havn en del af 
denne miljøindsats, når Liselotte Rø-
rup indtræder i ESPO’s faglige udvalg 
for bæredygtig udvikling - Sustaina-
ble Development Committée.

Det er foreningen Danske Havne, der 
har opfordret Liselotte Rørup til at 
gå ind i dette internationale arbejde, 
blandt andet i kraft af hendes delta-
gelse i miljøprojektet Clean Baltic Sea 
Shipping i perioden 2007-2013.

REN SKIBSFART I BALTIKUM
Hovedformålet med Clean Baltic 
Sea Shipping var at udarbejde en 
fælles baltisk strategi for ren skibs-
fart, idet der tages højde for havne-
nes forskellighed. Samtidig skal re-
gionen være et foregangs-eksempel 
for ren skibsfart med værktøjer til at 
arbejde med ’Best Practice’ omkring 
en række miljøspørgsmål:
Indsatsen for at reducere luftbåren 
forurening fra skibe. Reducere udslip 
af næringsstoffer i havet. En strategi 

for miljøfokuserede, differentierede 
havneafgifter. Et miljøindex for hav-
ne – samt at skabe tekniske pilot-
projekter i fuld skala, som kan danne 
eksempel for ’Best Practice’.

Resultatet af projektarbejdet er 
fremlagt i rapporten ’CLEANSHIP’, 
der er til fri download på www.
clean-baltic-sea-shipping.com

ECOPORTS
Miljøet har altid været en vigtig prio-
ritet for ESPO, der sætter ligheds-
tegn mellem effektiv miljøforvaltning 
og effektiv ledelse af havnene: Øn-
sker en havn at sikre sine muligheder 
for udvikling, skal det ske under stor 
hensyntagen til miljøet. 

ESPO er i en unik position til at 
fremme ’Best Practice’ blandt havne. 
Man har derfor valgt at integrere 
EcoPorts i sin organisation – og 
opfordrer europæiske havne til at 
gennemføre EcoPorts selv-diag-

KALUNDBORG HAVN 
MED I EUROPÆISK 
MILJØINDSATS 

MILJØ

Liselotte Rørup

Kalundborg Linesmen Aps 
Y our 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  
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nosticerings test. Det har vi gjort i  
Kalundborg Havn, der har været 
godkendt som EcoPort siden 2011.

EU-LOVGIVNING OG
’BEST PRACTICE’
ESPO Sustainable Development 
Committée er med deltagelse af 
miljøansvarlige fra stort set alle EU-
lande det mest markante udvalg 
under ESPO – European Sea Port 
Organisation.

Arbejdet omfatter dels EU-lovgiv-
ning og sammenligning af praksis i 
havnene, dels opdatering af ESPO’s 
grønne vejledninger, best practice 
m.m. på områder som:
-  Havneudvikling, planlægning og 

bevarelse af naturen
-  Forurening – luft, vand,  

affald og støj
- Klimaforandringer
- Energispørgsmål

DANMARK BLANDT 
DE FØRENDE
Liselotte Rørup har første gang stif-
tet bekendtskab med udvalget i for-
bindelse med GreenPort kongres-
sen den 15.-17. oktober i Barcelona 
– og næste europæiske møde finder 
sted i Bruxelles i april 2015.

Det har stor værdi for Kalundborg 
Havn at være med i denne europæi-
ske indsats, fordi bæredygtighed og 
ansvar for miljøet bliver stadig vigti-
gere for havnene og skibsfarten. 

- Danske havne er kendt for at være 
helt i front på miljøområdet, så vi 
kan i høj grad være med til at inspi-
rere andre, siger Liselotte Rørup, 
der samtidig ser frem til at udbygge 
havnens netværk og udveksle erfa-
ringer med kolleger fra mange for-
skellige lande.

MILJØ
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HAVNEN RUNDT

Kalundborg Havn har i løbet 
af sommeren og efteråret lagt 
RO-RO leje og kajer til om-
fangsrige militærtransporter. På 
billedet ses Britannia Seaways’ 
ankomst for lastning/losning 
af militært udstyr. DFDS har 
transportaftaler med Forsva-
ret, og ud- og indskibningerne 
omfattede materiel til øvelser i 
såvel Norge som Baltikum.

MILITÆRUDSKIBNING 
FOR DFDS
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Kalundborg Havn har for første 
gang afprøvet en ny type repa-
ration af spunsvægge. På en 
strækning af sydhavnens kajer 
konstateredes det tæringsfæ-
nomen, at spunsvæggens ned-
brydning var markant større 
over vandlinjen end under. 

Det vil sige på det stykke kajvæg, der 
går fra vandlinien og op til kajkanten 
– også kaldet ’splashzonen’. 

Metoden er at afskære spunsjernet 
ca. 30 cm over daglig vande niveau 
og bygge en ny kajvæg op med ar-
mering og støbning. Projektet er nu 
gennemført med ny træaffendring 
på ydersiderne af betonen. 

Havnen vil herefter lade den intensi-
ve trafik på netop denne kajstrækning 
afgøre, om denne reparationsmeto-
de med fordel vil kunne anvendes på 
andre kajstrækninger. Under vandet 
har spunsjernene en lang levetid på 
grund af katodisk sikring.

Kalundborg Havn har i sam-
arbejde med rederiet Rohde 
Nielsen fået oprenset og ud-
dybet ikke mindre end 47.000 
m3 tilslemningsmateriale på 
havnens søområder. Med ud-
dybningen genetableres dyb-
derne på henholdsvis 12,0 
og 10,0 meter i havnens dyb-
vandsbassiner. 

Materialerne er siden anbragt på 
havnens klapplads i Storebælt. Der 
var for første gang tidsbegrænsning 
på opgaven, idet klaptilladelsen 
alene kan anvendes i tidsrummet 
december til juli på grund af Kalund-
borg Fjords status som habitatsom-
råde for marsvin.

UDDYBNING AF HAVNENS
DYBVANDSBASSINER

NY REPARATIONSMETODE
TIL SPUNSVÆGGE 
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Afsender:
Kalundborg Havn
Baltic Plads
4400 Kalundborg

Shipbrokers
Agency
Chartering
Total Transport Solutions
Off Shore Services

Stevedoring 
Warehouse Hotels
Handling, loading and discharging
of all kinds of cargoes

Terminals
Flat stores
Handling, loading and discharging 
of all kinds of solid bulk materials

Storage tanks
Handling, loading and discharging
of liqiud products

Kalundborg Tank Terminal A/S

Schultz Shipping A/S
Kalundborg Denmark

Schultz Stevedoring A/S 
Kalundborg Denmark

Kalundborg Bulk Terminal I/S
Kalundborg Denmark

Kalundborg Soya Terminal A/S
Kalundborg Denmark

Kalundborg Denmark

Schultz Shipping A/S
Kalundborg Denmark

Big Lift skibet Happy Dover laster spoler til Brasilien for NOV onsdag d. 29. oktober 2014.


