
Kajanlægget rundt om en af verdens største  
fiskemelsfabrikker står nu helt færdigt efter en 
gennemgribende renovering.

TripleNine A/S og Thyborøn Havn er gået sammen 
om et nyt lossekajanlæg på havnen i Thyborøn. 

Der er blevet investeret 75 millioner kroner i  
projektet, som både skal fremtidssikre modtage- 
faciliteterne og støtte op om industrifiskerne med 
hurtig losning, korte ventetider, fleksibilitet og  
optimal service.

Nye lossefaciliteter i Thyborøn...
NYHED!



Molehovede, estakade og
yderste del af mole fjernes

Lossebro nedbrydes

Lossebro nedbrydes

Område forbeholdt byggeplads
og arbejdsområde
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Før ombygning



Ny lossekaj ”Sperlingkaj”

9 m vanddybde - 
forberedt til 10 m

Ny kaj ”Oliekaj”

Nyt losseanlæg

Efter ombygning
Stenmole mod bølgeuro 
i havnebassinet



Projektfakta

Anlægsomkostninger:
Kajfaciliteter og uddybning: 40 mio. DKK

Lossefaciliteter: 35 mio. DKK

Faciliteter:
· 290 m nye kajer med 14 m kajgade i fiberbeton

· 9 m (10 m) vanddybde ved nye kajer

· Nedbrydning af  eksisterende bølgevæg og molehovede  

  for bedre besejlingsforhold

· Ny lossebygning

· Nye kraner

· Ny bygning for indtag af  kølevand

· Nyt system for bunker olie

· Nye forsyningsledninger (vand, el, fiber)

· Nyt afvandingssystem med olieudskillere

· Sea-Safe redningsstiger med LED-belysning for øget synlighed



Havnefordele for 
industrifiskeren 

• Forbedrede besejlingsforhold
Der skal ikke længere manøvreres ind og ud  
mellem lossepierer. 

• Øget fleksibilitet sparer tid 
Udlevering af  vand til fiskefartøjets køletanke kan nu foregå 
under losning, det samme gælder bunker og forsyning af  el. 

Derudover er der nu mulighed for at få foretaget  
vedligeholdelse og reparation af  fartøjet under losning. 

• Vanddybde ved kaj
Vanddybden ved de nye kajer er 9 meter, og kajanlægget er 
forberedt til 10 meter vanddybde som fremtidssikring. 

• Større vanddybde i 2021!
Thyborøn Havn arbejder fortsat hårdt på at få vanddybden i 
Thyborøn Kanal uddybet til 10 m i lløbet af  2021. 

Der er siden juni 2019 indgivet forespørgsel til miljøgodken-
delser hertil, de såkaldte VVM, som vil være afgørende for 
igangsætningen af  uddybningen.

 





Fabriksfordele for 
industrifiskeren!

TripleNine A/S har de sidste 6 år gennemført en gennemgribende 
modernisering af selve fabrikken i Thyborøn, hvor 125 millioner 
kroner allerede er blevet investeret. Nu er det lossefaciliteterne, som 
er i fokus.

• Hurtigere losning 
Det nye losseanlæg er udstyret med to parallelle afdræningsan-
læg, som tilsammen kan tage hele 400 tons fisk i timen.  
- Og selvlosning er muligt.

• Kvalitet
Fisken pumpes i et lukket røranlæg direkte fra fartøjet til Trip-
leNines råvareanlæg. Med de nye lossefaciliteter foregår denne 
transportvej fra skib til fabrik i et hermetisk lukket pumpesy-
stem. Fisken får således en væsentlig mere skånsom behand-
ling på sin vej ind i produktionen, hvilket er med til at beskytte 
kvaliteten af  råproduktet.
 
Derudover drænes vandet bedre fra med det nye  
afdræningsanlæg, og det giver et bedre råprodukt.



Erfaringer 

Talrige industrifiskere har allerede gjort sig deres egne erfarin-
ger med det nye lossekajanlæg i  
Thyborøn. Hele byggeriet er foregået uden driftstop.
 
Anlægget har vist sig at leve fuldt ud op til den losse- 
hastighed, der var forventet og de første positive tilbagemel-
dinger omkring brugen af  de nye lossekaj- 
faciliteter er i havn. Især den lette tilkørsel for maritim ser-
vice, fx til eftersyn og reparation af  trawl og fartøj er blevet 
bemærket, ligesom den nemme adgang for kraner er blevet 
påpeget som meget positivt ved det nye kajanlæg. 


