
Kalundborg Havn investerer 
i stor havneudvidelse på 
330.000 m² med 15 meter dybt vand



Kalundborg Havn er i gang med at etablere et 
nyt havneområde på 330.000 kvadratmeter. Ny 
Vesthavn, som området kaldes, får en 500 
meter lang kaj, og vanddybden bliver 15 
meter. Dermed kan Kalundborg Havn, som den 
eneste havn på Sjælland, tilbyde dybt vand ved 
kaj lige ved T-ruten, som er dybvandsruten, der 
forbinder Østersøen og Nordsøen. 

Ud af de 330.000 kvadratmeter er der i første 
omgang afsat 50.000 kvadratmeter til 
Kalundborg Container Terminal, men med 
mulighed for senere udvidelser, og andre 
68.500 kvadratmeter vil blive brugt til kajgade, 
interne veje, parkering m.v. Det giver 211.500 
kvadratmeter, som kan lejes ud til virksom-
heder, som ønsker at etablere et produktions-
site eller for eksempel har brug for mere plads 
til lager. De 211.500 kvadratmeter kan lejes ud i 
større eller mindre matrikler alt efter behov. 

Kalundborg Havn er nået langt i forberedel-
serne til byggeriet, som vil starte senere i 
efteråret 2017. Hele havneområdet står klar 
til brug 1. februar 2019.  

Adgangsvej til Ny Vesthavn
På land etableres der en ny adgangsvej til det 
nye havneområde, som bliver en fortsættelse 
af den eksisterende Asnæsvej. Herfra vil der 
være direkte forbindelse til rute 23, der 
fortsætter ud i Holbækmotorvejen til 
København. Fra Kalundborg tager det cirka en 
time at køre til København. Mod syd vil der 
være forbindelse fra Asnæsvej til rute 22 mod 
Slagelse, hvorfra der er direkte adgang til E20-
motorvejen. 

Medicinalvirksomheder 
og kemisk industri
De virksomheder, der vælger at etablere sig på 
Ny Vesthavn, bliver en del af Sjællands største 

industriområde uden for hovedstadsområdet 
- et industriområde, som blandt andet består af 
medicinal- og kemivirksomheder. Novo 
Nordisk har således placeret verdens største 
insulinfabrik i Kalundborg. BASF har en fabrik, 
hvor produktionen består af lægemidler 
baseret på Omega 3-fedtsyrer, og Novozymes 
producerer enzymer til blandt andet 
vaskemidler – for at nævne et par stykker.

Kalundborg er desuden også hjemsted for 
blandt andet NOV Flexibles, der producerer 
kabelsystemer til offshore olie og gas samt 
Statoil, der har et olieraffinaderi i Kalundborg 
- Danmarks største. 

Adgang til kompetente 
medarbejdere
Tilstedeværelsen af nogle af verdens største 
virksomheder inden for medicinalindustrien og 
den kemiske industri bevirker, at der allerede 
er mange kompetente medarbejdere inden for 
disse industrier i Kalundborg. Det understøttes 
af det faktum, at der for nylig er etableret en ny 
diplomingeniøruddannelse inden for kemi og 
biokemi i Kalundborg. Der er med andre ord 
gode muligheder for at skaffe kvali�ceret 
arbejdskraft, især inden for disse brancher. 

Stor tankterminal 
i Kalundborg Havn
Kalundborg Havn er hjemsted for en stor 
tankterminal, der udlejer tankkapacitet til 
virksomheder som BASF, Avista Oil Danmark 
og Haldor Topsøe A/S, der lejer tanke på 
havnen på lange kontrakter i stedet for at 
investere i egne tankterminaler. Kalundborg 
Havn bygger gerne nye tankfaciliteter 
skræddersyet til virksomheders individuelle 
behov. Der er plads både i den eksisterende 
havn og på Ny Vesthavn. 

Kalundborg Havn 
kan tilbyde dybt 
vand og masser af 
plads ved indsej-
lingen til Østersøen



Ingen private boliger i nærheden
Ny Vesthavn er placeret uden for byen, hvilket 
betyder, at et nyt produktionssite kan arbejde 
både dag og nat uden at skulle bekymre sig 
om støjen. Der er nemlig ingen private boliger 
i nærheden. De nærmeste naboer er således 
Dong Energy's kraftværk Asnæsværket og 
Statoil's olieraffinaderi. 

Hurtig sagsbehandling
Kalundborg Havn og Kalundborg Kommune 
ønsker, at �ere industrivirksomheder slår sig 
ned i Kalundborg. Derfor tilbyder Kalundborg 
Kommune hurtig sagsbehandling i forbindelse 

med opstart af for eksempel et nyt 
produktionssite. Det er nemt at få diverse 
myndighedstilladelser i forbindelse med 
opstart. Da BASF ville have bygget et nyt 
tankanlæg på Kalundborg Havn, tog det 
således kun seks måneder fra aftalen blev 
indgået med Kalundborg Havn til anlægget 
stod færdigt. 

Uddybende information
Kalundborg Havn står naturligvis til rådighed, 
hvis der er behov for uddybende information, 
ligesom Kalundborg Havn gerne viser de 
eksisterende havnefaciliteter frem. 



KALUNDBORG HAVN
Baltic Plads 2
4400 Kalundborg
Tlf. 59 53 40 00

Havnedirektør Bent Rasmussen
E-mail: br@kalundborghavn.dk
eller
Specialkonsulent Tina Altenburg
E-mail: ta@kalundborghavn.dk
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