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Samarbejde mellem havn og universitet
I slutningen af 2009 startede undersøgelserne omkring etableringen af et
samarbejde mellem universitetet og
havnen. Allerede det første møde viste,
at et samarbejde kunne være til gavn for
begge parter. Da Center for Logistik blev
etableret i begyndelsen af 2010, var det
blandt andet med en støtte på 250.000 kr.
fra Aalborg Havn A/S’ udviklingsfond, og
sideløbende blev der mellem havnen og
hele Aalborg Universitet indgået en partnerskabsaftale. Det første år brugte CELOG ressourcer på at formulere svar
på grundlæggende spørgsmål som
”Hvad er en havn?”, ”Hvad må en havn?”
og ”Hvilke tendenser er der i den europæiske havneudvikling?”.
I forbindelse med det sidste spørgsmål
blev der kigget grundigt på erhvervshavnen i Barcelona, der har gennemlevet
en omfattende transformation og i dag
er en af de væsentligste havne ved Middelhavet - trods en kajlængde på blot
2,2 km. Nybygninger til at understøtte de
omkringliggende virksomheders behov
og aktiv tiltrækning af lager- og distributionsvirksomheder har medvirket til den
succesrige udvikling af havnen i Barce-

lona. Og det er de samme virkemidler,
som Aalborg Havn anvender…
Universitetets implementeringspartner
Det næste store skridt i CELOGs erhvervsmæssige samarbejde var etableringen
af logistiknetværket SmartLog, der blev
præsenteret i april 2012 med Aalborg
Samarbejdet og Aalborg Havn som aktive fødselshjælpere. I dag har SmartLog
over 150 medlemsvirksomheder, og
mange af dem har deltaget i udviklingsprojekter med CELOG inden for logistik,
planlægningssystemer og Supply Chain
Management. I dag udgør SmartLog
og det intelligente havnesystem det
væsentligste indsatsområde for CELOG
sammen med logistik i sygehusvæsenet
og fødevaresektoren.
Da planerne om Center for Logistik og
Samarbejde (CLS) på Aalborg Havn efterfølgende tog form, gik Aalborg Universitet og CELOG igen på banen sammen
med Aalborg Havn A/S, Aalborg Kommune, Region Nordjylland og en række
virksomheder. Også SmartLog har i dag
hjemme i centret på Langerak, der fungerer som implementeringspartner for de
løsninger, som bliver udviklet på universitetsniveau. Den del kan universitetet
nemlig ikke selv tage sig af. Og det er
en stor tilfredsstillelse at være del af en
enhed, som formidler bedre integration
mellem forskning og virksomheder i
havnesystemet, og som medvirker til, at
forsknings- og udviklingsresultater bliver
anvendt i praksis.
Det første større projekt i CLS-regi var
lageroptimering i en af havnesystemets
virksomheder. Med input fra medarbejdere og analyser af to års lagerbevægelser
(ind- og udgående samt interne flytninger) blev lageret mere hensigtsmæssigt

indrettet. En dynamisk overvågning af
varernes placering viser sig at kunne
spare op til 30 % af tidsforbruget.
Til fælles bedste
En intelligent havn er en havn, der undgår at gøre noget, som er uintelligent.
Til tider ligger løsningerne lige for, men
ikke altid. CELOGs erfaringer er, at der er
stor interesse for at effektivisere logistikken, men at de konkrete løsninger kan
kræve inspiration udefra. Nogle af dem
medfører også samarbejde mellem virksomheder, som måske i det daglige ser
hinanden som konkurrenter.
CLS ser det som en hovedopgave at
formidle samarbejdet og være med til
at skabe løsninger, som fremmer hele
områdets trivsel. Et eksempel på den
tankegang er det nye trafiksystem, der
skal hjælpe lastbilchauffører og andre
trafikanter med at komme hurtigst muligt
mellem havneområdet og motorvejssystemet. Det er Aalborg Havn, som har
investeret i systemet med de løbende
informationer om trafikintensitet og
køretider, men det er primært havnens
brugere, der høster frugterne af den
intelligente løsning i kraft af øget effektivitet og mindre spildtid. Samtidig videreformidles målingerne til myndighederne
med henblik på at sikre, at vejnettet
udbygges til at understøtte afviklingen af
trafikmængden.

Hans-Henrik Hvolby,
professor, Center for
Logistik, Institut for
Mekanik og Produktion,
Aalborg Universitet.
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Fremtidens konferencecenter
findes snart på havnen
– solutions on the move

Aalborg Havn installerer et nyt topmoderne konferencecenter i CLS-huset
med masser af plads og ”wauw-effekt”.

Royal Arctic Logistics tilbyder
løsninger når du har brug for
serviceydelser inden for havneoperationer, spedition og transport.
Vi tilbyder løsninger som:
· Luftfragt
· Søfragt
· Havneagent
· Stevedoring
· Containerhåndtering
· Lagerhotel

Nyeste mødeudstyr
Konferencecentret kommer til at bestå
af et stort rum med plads til 132 tilhørere
og et mindre lokale inde i det store med
en kapacitet på op til 50 personer. Lokalet udstyres med avanceret AV-udstyr
i form af projektorer, skærme, der kan
køres op og ned efter behov, samt matterede vægge, der giver mulighed for
afskærmning:

· Toldbehandling
· Isnavigatører

luftfragt

Royal Arctic Logistics A/S

søfragt

–

P.O. Box 8100

9220 Aalborg Ø

havneoperationer

Tel. +45 99 30 32 34

–

transport

P.O. Box 1629

3900 Nuuk

spedition

Tel. +299 34 92 90

–

Hver uge afholdes flere møder og konferencer i bygningen på Langerak 15,
hvor Center for Logistik og Samarbejde
(CLS) og flere andre virksomheder har
hjemme. Faciliteterne er gode, men en
stigende efterspørgsel efter møderum får
nu Aalborg Havn til at investere i et nyt
og topmoderne konferencecenter, der
imødekommer behovene for havnens
virksomheder.

www.ralog.dk

- Det mindre lokale indrammes af matterede glasvægge, som, når der sættes
strøm til, bliver gennemsigtige. Det giver
mulighed for at bruge det store lokale,
samtidig med at der afholdes møder i
det andet - uden at blive forstyrret, fortæller Jørgen Frandsen, ejendomschef i
Aalborg Havn, og fortsætter:
- Det moderne udstyr er både praktisk og smart, og samtidig giver det en
”wauw-effekt”.

Det er her i det store fællesrum i CLS-bygningen, at
det nye topmoderne konferencecenter installeres.

Skal fremme samarbejde og tiltrække nye
Og det nye konferencecenter bliver uden
tvivl noget særligt - det er nemlig et af
de få møderum i Danmark med så avanceret udstyr. På Aalborg Havn forventer
man, at de nye og unikke rammer kan
være med til at fremme samarbejdet mellem de eksisterende beboere på havnen
og tiltrække nye virksomheder:
- Med det nye lokale får virksomhederne
i og omkring havnen nogle professionelle
faciliteter til afholdelse af møder, og
samtidig har vi også en forventning om,
at flere virksomheder begynder at se muligheden for og fordelene ved at afholde
deres møder og konferencer i CLS-huset,
siger Jørgen Frandsen.
Konferencecentret forventes at stå klar
til brug efter påske, hvor man allerede
har en række større konferencer på tegnebrættet.
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Et godt samarbejde
er vejen frem
Han har krydset de syv have som styrmand på Mærsks containerskibe, han
har været operativ leder på Aalborg
Havn i 13 år, han er ny havnekaptajn
- og familiefar.
Han hedder Claus Rosenbeck og er den
nye havnekaptajn på Aalborg Havn. Bag
den marineblå uniform er en mand, som
vægter åbenhed og stærkt samarbejde.
Han ser den enkelte medarbejder og værdsætter det enkelte menneske. Det er
noget, han lærte, da han var til søs, hvor
samarbejde og respekten for hinanden
er nødvendig, når skibet skal sejles sikkert gennem både stormfuldt og ukendt
farvand.
- Havet har voldsomme kræfter, og man
skal behandle skibet derefter. Livet til søs
gør én stærk, for man giver ikke op og er
nødt til at gennemføre opgaven. Det er
her, at man lærer at finde sine styrker. Man
lærer vigtigheden af at kende sine kollegaer og at arbejde tæt sammen, for man kan
jo ikke bare forlade skuden og tage hjem.
Det kan give unge mennesker stor menneskelig værdi og udvikling, hvis de tager ud
at sejle. Det er rigtig sundt at prøve.
Det siger den 39-årige Claus Rosenbeck,
der fra den 1. februar overtog ansvaret
for Trafik og Operation fra den nu forhenværende havnekaptajn Peter J. Petersen.
Claus har været i Aalborg Havn i over 13
år og har derfor allerede en dyb indsigt i
den virksomhed, som han nu i flere henseender skal stå i spidsen for.

En nøgle til succes
Claus er vellidt af mange, fordi han er så
imødekommende, vægter ærlighed højt
og er god til at tale med enhver, som
kommer til ham. Nøglen til den succes
er ifølge ham selv ganske enkel: Et godt
samarbejde.
- I Aalborg Havn profilerer vi os på at
være stærke på samarbejde, og det er én
af de styrker, som jeg lærte til søs og fra
min tidligere stilling som operativ leder.
Det er dét signal, som jeg vil sende til
kollegaer, medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder - åbenhed og godt
samarbejde, siger Claus, som ved siden
af sit virke på havnen er halvvejs gennem
MBA-uddannelsen Master in Business
Administration på Aalborg Universitet,
hvor han har fået et nyt netværk af virksomhedsledere, som han sparrer med.
Fællesskab på hjemmefronten
Når Claus har fri, bytter han uniformen
ud med far-hatten og løbesko, for derhjemme er fællesskab med familien, sin
hustru Vibeke og to sønner Christian og
Joachim på tolv og ni, noget af det, som
betyder allermest for ham:
- Drengene og jeg har fælles interesse i
sport. Jeg kører dem til træning og til og
fra fodboldstævner. Vi ser også AaB, når
de spiller på hjemmebane. Fodbold er et
fælles projekt, som vi går op i. Derudover
spiller jeg badminton, styrketræner lidt
- og så løber jeg en del, det kan jeg godt
lide, det giver ekstra energi. Vibeke er
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Det er med et fokus på
samarbejde og kunder, at 39-årige
Claus Rosenbeck er tiltrådt i sin
nye stilling som havnekaptajn
på Aalborg Havn.

grunden til, at hele hjemmet hænger
sammen, så både fritidsinteresser og de
daglige gøremål går op i en højere enhed. Det gør, at jeg samtidig kan koncentrere mig om og finde den nødvendige
tid til mit arbejde og studie, siger Claus.

den plan, der er lagt. Men det uforudsigelige er samtidig det, der gør mit arbejde sjovt og spændende. Dét, at jeg ikke
altid ved, hvad der venter, når jeg kører
ind på havneområdet om morgen - det
kan jeg rigtig godt lide.

Det nye job betyder naturligvis lange
arbejdstider for Claus, men det er familien indstillet på. Det kræver dog en god
organisering at vægte arbejde og familie,
og der er ikke noget, som han vil fravælge - for alt kan ifølge Claus lykkes med
god planlægning.

Nye tider, men respekt for fortiden
Claus har nu fungeret som havnekaptajn
i en god måneds tid, og selvom det er en
ny mand og en ny personlighed, der har
sat sig i stolen, så har Claus stor respekt
for sin forgænger, som han ifølge ham
selv har lært rigtig meget af:

Det uforudsigelige er sjovt
Og god planlægning skal der til, når de
ca. 1500 skibe skal serviceres, og over
2 mio. tons gods årligt skal over kajen.
Men selvom en af Claus’ største og vigtigste opgaver netop drejer sig om planlægning af den generelle havnelogistik
og -services, så er det langt fra alt, der
kan planlægges - og det gør faktisk heller ikke noget:

- Jeg har arbejdet sammen med Peter
i mange år, og han har lært mig utrolig
meget. Han var og er en stor personlighed på havnen, og der er mange ting,
som jeg vil tage med videre. Men det er
også en ny tid med nye teknologier mv.,
så noget vil helt sikkert blive anderledes,
siger Claus, der - foruden et tæt samarbejde - især har én ting for øje i sit nye job:

- Ligegyldigt hvor meget man planlægger, og hvor mange dage man er længere
”fremme”, så sker der altid uforudsigelige
ting. Blandt andet vind og vejr betyder
meget i vores branche, og et stormvejr
kan få stor betydning for logistikken og

- Kunderne. At sikre optimale og effektive løsninger, der giver havnens kunder
en god oplevelse, det er det allervigtigste
for mig. Vi skal sikre, at vores kunder
fortsat benytter havnen og kommer igen,
og at vi kan trække nye til, så havnen
kan fortsætte sin positive udvikling.
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21.000 m2 havneplads
forvandles til sorteringsanlæg
Det store havneareal, som Meldgaard
Miljø har købt, skal bruges til at omdanne kraftvarmeværkers restprodukt
- slagger - til genbrugsmateriale.

Effektive løsninger
indenfor transport og logistik
www.fragt.dk

 StykgodsDanske Fragtmænd
• Hellæs
Danske Fragtmænd
Danske Fragtmænd
Hjørring
Aalborg
Frederikshavn
 Paller
• Lagerhotel
Ærøvej 9
Rørdalsvej 201
Suderbovej 12
 Pakker 9220 Aalborg•ØTredjepartslogistik
9800 Hjørring
9900 Frederikshavn
Tlf.: 7252 2122
Tlf.: 7252 1000
Tlf.: 7252 2130

DanskeFragtmænda/s
Hjørring
Ærøvej 9
9800 Hjørring
Tlf.: 7252 2122

DanskeFragtmænda/s
Aalborg
Rørdalsvej 201
9220 Aalborg Ø
Tlf.: 7252 1000

DanskeFragtmænda/s
Frederikshavn
Suderbovej 12
9900 Frederikshavn
Tlf.: 7252 2130

Meldgaard Miljø er en af branchegrenene under Meldgaard Gruppen og
beskæftiger sig med generel affaldshåndtering, heriblandt modtagelse og
sortering af slagger, der genanvendes
som fyldmateriale til bygge- og anlægssektoren. På landsplan sorterer Meldgaard Miljø årligt 250.000 tons slagger
fra kraftvarmeværker, hvoraf 40.000
til 50.000 tons bliver bearbejdet i
Aalborg - det svarer til ca. 20 procent.
Fra februar foregår det på Aalborg
Havn, og det giver virksomheden forbedrede logistiske muligheder:
- Vores nye placering på havnen gør
logistikken lettere for os, fordi vi kan
få sejlet en stor del slagger direkte til
kajen på vores nye sorteringsplads.
Vi modtager slagger fra hele Nordjylland og sågar fra Sjælland, siger Frank
Sandgaard, afdelingschef i Meldgaard
Miljø i Aalborg, som i mange år har
arbejdet sammen med Aalborg Havn.
- Når slaggeren er sorteret, skal den
genbruges som fyldmateriale til f.eks.
dæmninger, byggeprojekter eller underlægning til motorvej, så forbruget
af fyldsand, råjord m.m. reduceres.
Det færdigsorterede materiale skal efterfølgende transporteres ud til vores

Frank Sandgaard,
afdelingschef i
Meldgaard Miljø i
Aalborg, ser frem til
nemmere logistik med
den nye placering
på Aalborg Havn.

kunder, og det kommer blandt andet
til at ske med skib, siger Frank Sandgaard.
Meldgaard Miljøs udvidelse på Aalborg
Havn får også stor betydning for virksomhedens samarbejde med flere af
havnens shippingvirksomheder, som
blandt andet kommer til at koordinere
skibslogistikken, stå for papirarbejde
og udlån af maskineri på havnen.

Meldgaard Gruppen
• Firmaet består af 14 selvstændige
afdelinger, som er fordelt på
selskaberne Meldgaard A/S,
Meldgaard Miljø A/S og Meldgaard
Transport A/S
• 650 medarbejdere
• 2
 25 lastbiler, fordelt på renovationsbiler, trækkere og
containerbiler
• 75 trailere/påhængsvogne
• 2 145 m2 administrationsbygning
• 7488 m2 lager areal
• 2 500 m² produktionshal
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Ny Bladt-direktør ser frem til
fortsat samarbejde med havnen
Bladt Industries har stærk medvind.
En af grundene til det er den gode
placering på Aalborg Havn og samarbejdet med havneledelsen, udtaler
koncernens nye direktør Jan Kjærsgaard.
Den 1. november sidste år tiltrådte Jan
Kjærsgaard som administrerende direktør i Bladt Industries, som i 25 år har
ligget på Aalborg Havn. Han kommer fra
en direktørstilling i Siemens Wind Power, hvor han i de sidste 13 år har haft
en ledende funktion for Siemens både i
USA, Danmark, Europa, Mellemøsten og
Afrika. Nu er han klar til at lede Bladt
Industries videre og fortsætte det gode
samarbejde, som virksomheden har haft
med Aalborg Havn gennem tiderne:
- Jeg har altid haft et godt samarbejde
med Aalborg Havn, både da jeg var hos
Siemens og nu hos Bladt. Vi får god støtte fra havnens ledelse, og de er gode til
at søge løsninger og skabe værdi for vores
virksomhed og for andre virksomheder
på havnen, siger Jan Kjærsgaard. Han
fortsætter:
- Ledelsen er proaktiv og dynamisk. Et
eksempel er udvidelsen af Tranholmvej,
hvor Aalborg Havn har været gode til at
påvirke de politiske processer i en positiv retning. Det er derfor meget vigtigt
for os at opretholde det gode samarbejde.

Behov for bedre kajanlæg
Bladt råder som en af de største virksomheder på havnen over enorme
arealer, for det kræver god plads at
håndtere de store stålkonstruktioner.
Og i takt med at disse bliver større og
tungere, vil der på sigt blive brug for
mere plads og smartere løsninger på
havnen:
- Vi er dybt afhængige af ind- og udskibningen af stål, så for os er det
afgørende at have et velfungerende
havneanlæg, god skibslogistik og bygninger, der er indrettet, så man på en

fleksibel måde kan få lasten ud. Vi er jo
en af de virksomheder, der har størst
tonnage over havnekajen, så vi vil på
sigt få brug for endnu mere plads og et
endnu bedre kajanlæg, så vi kan optimere vores logistiskløsninger og vækst,
siger Jan Kjærsgaard.
Aalborg Havn er allerede nu ved at
imødekomme Bladts og andre virksomheders behov for større kajanlæg ved

Jan Kjærsgaard
har samarbejdet med
Aalborg Havn i mange år.

blandt andet at udvide arealerne på
Østhavnen med 2 mio. m2. Udvidelsen
skal ske frem til 2025 og skal være med
til at sikre, at virksomheder som Bladt
kan fortsætte deres positive udvikling
ind i fremtiden.

Vi skaber løsninger
Bladt Industries
på Aalborg Havn
• Hovedkvarter på Østhavnen
• + 700 medarbejdere
• Areal på 350.000 m2
• Over 27.000 m2 overdækkede
produktionsområder

Hos Blue Water shipping finder du erfarne og kompetente specialister
Vi tilbyder integrerede transport- og logistikløsninger, der er tilpasset kundernes varer, marked
og behov. Vi leverer kvalitet og fleksibilitet i store og små transporter – uanset om opgaven er
lokal, regional eller international.

Bilspedition
søfragt
luftfragt
skiBsklarering
projektlast
lagerfaciliteter
tolddokumentation

• Årlig produktion på ca. 100.000
tons stålkonstruktioner
• Udskiber enheder på op til
5.000 tons
•H
 ar egne kajanlæg med en
vanddybde på 9 meter

Blue Water Shipping A/S | www.bws.dk

Det nyeste og hidtil største
kranmedlem på Aalborg Havn skal
i det kommende år løfte 169 vindmøllefundamenter over kaj til to
store offshore-projekter.

Ved juletid ankom 70 store lastbiler
til Aalborg Havn. Med sig havde de
enkeltdele til Mammoet Winds nye
kran, der nu er samlet og opstillet
på projektkajen på Østhavnen. Kæmpekranen, en Liebherr LR11350, har
en kapacitet på 1350 tons og spiller
hovedrollen i lastningen af de i alt
169 transition pieces (TP’er) fra Bladt
Industries, der skal anvendes til de
to store vindmølleparker Gode Wind
og Sandbank i Nordsøen.
Fra land til vand
Normalt løftes Bladts TP’er over
kajen af en kran, der er placeret på
et installationsskib, men på grund af
indsejlingsforhold og placeringen af
de to offshore-projekter har det vist
sig at være fordelagtigt i stedet at
stille kranen på land. Og den løsning
kræver ekstra kræfter:
- Når vi løfter fra kajen ud på skibet,
kommer der et tillæg i vægt på ca.
20 procent grundet ekstra sikkerhed

og forsikringer. Det betyder, at vi skal
have noget, der kan håndtere den
ekstra vægt, og det kan vores nye
kran, forklarer Claus Toft, Manager,
Crane Operations & Engineering i
Mammoet Wind.

- Til de to projekter bruger vi i alt
1200 træmåtter, der lægges ud på en
lang bane, som kranerne kører på.
Måtterne er seks meter brede, så det
er et udsædvanligt stort setup, vi har
gang i, siger Claus Toft.

Sikkerhedstillægget medfører, at vindmøllefundamenterne går fra en vægt
på 500 tons pr. stk. til omkring 600
tons.

Aalborg Havn foretog senest i 2013 en
forstærkning af projektkajen, så den
nu kan bære en belastning på 44 ton
pr. m2.

Stort setup
Inden fundamenterne svinges ud over
kajen, løftes de op i en lodret position,
hvorefter de udstyres med en betonplatform. Til det får Mammoet Winds
nye kran hjælp fra en af virksomhedens
øvrige store kraner, en Liebherr LR
1750, der har en kapacitet på 750
tons. Når kæmpekranen løfter de 600
tons tunge TP’er, stiger den samlede
kapacitet til over 2000 tons, og det
er selvsagt en enorm belastning af
havnekajen. Derfor anvender Mammoet Wind til projektet såkaldte træmåtter, der placeres under kranernes
larvebånd og på den måde fordeler
vægten:

En god opgave
Udskibningen af de mange transition
pieces påbegyndes i marts måned, og
Mammoet Wind forventer at afslutte
arbejdet med de to sideløbende projekter til november. Det er ifølge Claus
Toft en opgave, som har stor betydning for Mammoet Wind:

e-Crane

Mammoet Winds nye kran har en kapacitet
på 1350 tons. Det er nødvendigt for at løfte
de tunge transition pieces fra kaj til skib.

- Først og fremmest er det en betydningsfuld ordre, der passer rigtig godt
ind i vores forretningsstrategi, hvor vi
blandt andet har et mål om at være
aktive inden for de havneaktiviteter,
der har med offshore-projekter at
gøre.

MRS

Tel. : +45 7628 0102

Ny kæmpekran
er rykket ind på
havnen
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www.port-trade.com
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Sommerkoncerter i aalborg
Aalborg Kongres & Kultur Center og Open Air præsenterer
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Transportministeren
på besøg
I november måned besøgte transportminister Magnus Heunicke Aalborg Havn.
Her blev der drøftet vigtige emner i forhold til havnens udvikling.

Fredag 12. juni
Eneste
koncert
i Danmark!

Skovdalen

aalBoRG
Billetpris: 595,- inkl. gebyr
Arr.: Open Air

eneSTe konCerT
I danmark

30.06.2015

Skovdalen

aalborg
Billet på
akkc.dk / Billetlugen.dk
Billetpris: 695,- inkl. gebyr
ARR.: RIM

This tour is promoted by Live Nation and produced by RZO Entertainment, Inc.
2015

Europa Plads 4, Aalborg · akkc.dk

Den 18. november havde Aalborg Havn besøg af transportminister Magnus
Heunicke. Havnen havde inviteret ministeren nordpå for at vise faciliteterne på
havnen og for at give et indblik i en af Danmarks største havne. Besøget gav
blandt andet Aalborg Havn mulighed for at diskutere en potentiel udvidelse af
Tranholmvej, hvor der i dag er trafikale flaskehalsproblemer, som har stor betydning for områdets udvikling. Besøget gav også anledning til at drøfte havnens
rammebetingelser, brolodspligt samt muligheden for at etablere et nationalt
arktisk center i Aalborg.

16

Adm. direktør i MARCOD Christine Lunde
håber, at et stærkere samarbejde med
Aalborg Havn kan styrke Nordjyllands
position på det maritime område.

Advokat Rasmus Haugaard (tv.) og Flemming Elbæk skal hjælpe med at optimere Aalborg Havns
drift i relation til de miljø- og planretlige forhold.

Maritimt Center
flytter ind på havnen
Med et nyt kontor på Aalborg Havn skal
MARCOD være med til at videreudvikle
det maritime erhverv i Aalborg Kommune og de maritime virksomheder på
og omkring havnen.
Den 1. januar flyttede det Frederikshavnsbaserede MARCOD (Maritimt Center for
Optimering og Drift) ind hos Center for
Logistik og Samarbejde på Langerak 15.
Her skal de give flere maritime tilbud til
virksomhederne i Aalborg Kommune og
videreudvikle det maritime erhverv med
Aalborg Havn og de maritime virksomheder som omdrejningspunkt.

- Der er mange toneangivende virksomheder inden for det maritime erhverv i
Aalborg Kommune, så vi glæder os meget til at kunne hjælpe og servicere dem
endnu bedre nu, hvor vi også er fysisk
repræsenteret i området, siger adm.
direktør i MARCOD Christine Lunde.
Specialister i det maritime
MARCOD består af i alt seks ansatte og
en ph.d.-studerende fra Aalborg Universitet, der alle har en specialiseret indsigt
i det maritime miljø. Denne indsigt er
dyrebar for mange virksomheder, som
kan have svært ved at navigere i blandt
andet junglen af strenge miljølovgivnin-
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ger. En af MARCODs vigtigste opgaver er
derfor at yde sparring og rådgivning til
de maritime virksomheder:
- Vi bruger meget af vores tid på at besøge virksomhederne i regionen. Vi oplever,
at de kan have brug for viden i forhold
til lovgivningen, men vi ser også, at flere
kan have behov for strategisk forretningsudvikling. Derfor tilbyder vi sparring
i alt fra, hvordan man kan komme ind på
nye markeder til produkt- og kompetenceudvikling, fortæller Christine Lunde.
Blandt de virksomheder, der modtager
støtte fra MARCOD, er service- og reparationsvirksomheder, virksomheder der
arbejder med grøn miljøteknologi, udstyrsproducenter og flere andre.
MARCODs overordnede formål er at
skabe øget vækst i de maritime virksomheder, og med det nyoprettede kontor
på Aalborg Havn ser MARCOD muligheder for at få Nordjylland med helt frem i
førerfeltet på det maritime område:

MARCOD - Maritimt Center
for Optimering og Drift
• MARCOD blev etableret i 2010
med støtte fra Fornyelsesfonden,
Vækstforum Nordjylland samt
stiftelseskapital fra seks stiftere.
• I 2015 støttes MARCOD af Vækstforum Nordjylland, Den Danske
Maritime Fond, Thisted Kommune,
Hjørring Kommune, Aalborg
Kommune og Frederikshavn Kommune, havnene i Hanstholm,
Hirtshals, Aalborg, Frederikshavn og
Skagen samt to maritime netværk.

På tur rundt i Aalborg
 ARCOD står bag en række netværk
M
i Skagen, Frederikshavn, Hirtshals og
Hanstholm. I løbet af foråret tager
de på tur rundt i Aalborg
Kommune, hvor de vil tale vækstmuligheder med de maritime virksomheder.
Efterfølgende vurderes mulighederne for at etablere tilsvarende netværk i Aalborg Kommune eller koble
virksomhederne op på allerede
eksisterende netværk.

- Vores gode samarbejde med de nordjyske kommuner, havne og erhvervsliv
er med til at sætte det maritime i højsædet. Vi gør meget for at promovere
grønne løsninger, og vi håber og tror på,
at det kan give regionen en stærk position - både nationalt og internationalt.
Blå konference
Og netop grøn miljøteknologi er på
dagsordenen, når MARCOD i samarbejde
med EMUC (Europas Maritime Udviklingscenter) den 4. og 5. marts afholder
den årlige konference Maritime Business
Opportunities i Aalborg Kongres & Kultur Center. På konferencen ses der på
de nye maritime muligheder inden for
forretningsudvikling for små og mellemstore virksomheder.
Som en del af arrangementet er der
arrangeret besøg hos Aalborg Havn og
pumpeproducenten DESMI i Nørresundby. Sidste år deltog omkring 100 personer på konferencen, og man forventer
nogenlunde samme antal i år.
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Brug for mere plads
Det hele begyndte, da de to unge
mænd - en nordjyde og en sjællænder - mødte hinanden på Aalborg
Universitet og senere på Danmarks
Designskole i København. Det var her,
de fik ideen til wirestolen. I dag har
Overgaard & Dyrman eksisteret i to
år, og de to partnere Christian Dyrman
og Jasper Overgaard flytter nu smedeværkstedet og montagen ind på Speditørvej på Aalborg Havn, mens læderværkstedet ved Roskilde bibeholdes:

Møbeldesignerne Overgaard & Dyrman
skal fremover producere deres designermøbler på Aalborg Havn.

Ungt møbeldesignerfirma
vil vokse på havnen
Det unge møbeldesignerfirma Overgaard & Dyrman har slået sig ned på
havnen, hvor de planlægger at udvide med flere medarbejdere.
Der er fokus på ægte håndværk, når
Overgaard & Dyrman skaber en ny
wirestol med læder. Der er ikke to, der

Overnatning, møder,
kurser og konferencer

er ens - det hele er håndlavet.
Stolene er i høj kurs både i Danmark,
men også internationalt hvor tomandsfirmaet eksporterer til førende europæiske lande og kontinenter som
Nordamerika og Australien. Men nu
er det ikke nok med to sæt hænder
- der skal flere til.

- Indtil videre har jeg lånt plads i et
metalværksted i Pandrup, mens Jasper
har stået for læderværkstedet på et
gammelt mejeri lidt nord for Roskilde.
Nu, hvor virksomheden vokser sig
større, skal vi bruge mere plads. Det
har været svært for et lille firma som
os at finde de rette lokaler, men så
fandt jeg et attraktivt lejemål på 200
m2 på Aalborg Havn, fortæller Christian
Dyrman.
Nye samarbejdspartnere
Overgaard & Dyrman består kun af de
to iværksættere, men med etableringen af den nye produktions- og mon-

tagehal på Aalborg Havn, forventer
de, at de i løbet af foråret kan udvide
firmaet med flere medarbejdere:
- Vi er stadig i en opstartsfase, men
fremadrettet skal vi ikke selv stå for
produktionen. Vi vil gerne ansætte
folk - og gerne i løbet af det næste
halve år, siger Christian Dyrman.
Den nye placering på havnen åbner
ikke kun dørene for flere kvadratmeter
og måske nye ansigter i firmaet, men
giver også bedre logistikforhold og
udsigt til samarbejdspartnere:
- Da vi er tæt på både motorvej og
fjord, kommer vi til at arbejde sammen
med vognmænd og måske også shippingfirmaer på havnen. Det er nogle
nye samarbejder, som vi glæder os til
at starte op i takt med, at vi får produceret og solgt flere møbler.
Fremadrettet håber de to partnere på
at få en fabrik, hvor de har personale
til at producere de håndlavede møbler.
Og når den tid kommer, vil de stadig
være på Aalborg Havn - det bliver blot
i nogle større lokaler.

STARK Nuuk

STARK Sisimiut

STARK Ilulissat

Box 140
3900 Nuuk
Telefax 32 40 15
Telefon 32 55 33

Box 469
3911 Sisimiut
Telefax 86 59 15
Telefon 86 41 36

Box 507
3952 Ilulissat
Telefax 94 40 15
Telefon 94 38 33

STARK Qaqortoq

STARK Aasiaat

STARK GRØNLAND

Box 339
3920 Qaqortoq
Telefax 64 18 15
Telefon 64 18 33

Box 99
3950 Aasiaat
Telefax 89 19 15
Telefon 89 18 33

Langerak 17
9220 Aalborg Ø
Telefon 82 52 23 00
Telefax 98 18 62 10

Velfærdsarbejde for
søfolk på Aalborg Havn

STARK Ilulissat
STARK Aasiaat
STARK Sisimiut

STARK Nuuk
STARK
Qaqortoq

Østerbro 27 · 9000 Aalborg · Tlf. 9812 1900 · info@hotel-aalborg.com · www.hotel-aalborg.com
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Her finder du virksomhederne på Aalborg havn:
Genindvinding & miljø
H. J. Hansen
Vulkanvej 13, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9632 1212, Fax: 9815 3683
hjh-aal@hjhansen.dk
www.hjhansen.dk
Uniscrap
Mineralvej 23, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9812 1533, Fax: 9812 6618
info@uniscrap.dk, www.uniscrap.dk
I/S Mokana
Langerak 21, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 98154530, Fax: 9815 1247
mokana@mokana.dk
www.mokana.dk
Jørgen Rasmussen Gruppen A/S
Hagensvej 30, 9530 Støvring
Tlf.: 98371827
info@jrg.dk, www.jrg.dk
Melgaard Miljø A/S
Askelund 10, 6200 Aabenraa
Tlf.: 74337200
melgaaard@melgaard.com
www.melgaard.com
IF Nedbrydning
Savannevej 2, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9893 5920
www.ifnedbrydning.dk

Bulkgods
Aalborg Kornterminal ApS
Halsvej 139, 9310 Vodskov
Tlf.: 9825 7700, Fax: 9825 7710
inter@mail.tele.dk
Hedegaard Agro A/S
Nordre Havnegade 3
9400 Nørresundby
Tlf.: 9936 1700, Fax: 9936 1750
info@hedegaard-agro.dk
www.hedegaard-agro.dk

Minor Danmark a-s
Dybvad Hovedgaard
Dybvadgaardsvej 8, 9352 Dybvad
Tlf.: 9829 3656, Fax: +45 9829 38 50
www.minor.as, post@minor.as
Kroghs A/S
Klim Strandvej 284, 9690 Fjerritslev
Tlf. 9822 5200, Fax: 9822 5737
kroghs@kroghs-as.dk
www.kroghs-as.dk
Dansk Natursten A/S
Tronholmen 28B, 8900 Randers
Tlf.: 8644 8577, Fax.: 8644 8378
bl@dansknatursten.dk
www.dansknatursten.dk

Bunkering
Monjasa A/S
Strevelinsvej 34, 7000 Fredericia
Tlf.: 7026 0230
fredericia@monjasa.com
www.monjasa.com/contact/
denmark-fredericia
Malik Supply Ltd
Skibbrogade 5, 3 tv, 9000 Aalborg
Tlf. 9631 3900, Fax. 9631 3911
info@malik.dk, www.malik.dk
Unioil Supply A/S
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby
Tlf.: 8882 8181
trading@unioil-supply.com

Diverse
Conlan ApS
Speditørvej 2A, 9000 Aalborg
Tlf.: 7240 6003, Fax: 9632 0022
info@conlan.dk, www.conlan.dk

Munck Asfalt a/s
Klippevej 16, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 4033 8706
www.munck-asfalt.dk
Ramirent A/S
Olievej 13, 9000 Aalborg
Tlf. 9635 6595, Fax. 9635 6596
www.ramirent.dk
Email.aalborg@ramirent.dk
Universal Foundation A/S
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7023 0244, press@ufoas.dk
www.Universal-foundation.com
Aalborg Portland A/S
Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg
Tlf.: 9816 7777, Fax: 9810 1186
cement@aalborg-portland.dk
www.aalborg-portland.dk
Nautico Diving Consult
Østre Alle 36 st. tv, 9000 Aalborg
Tlf.: 9879 0060
nautico@nautico.dk
www.nautico.dk
BMC
Stykgodsvej 7, 9000 Aalborg
Tlf.: 9631 2800, Fax: 9631 2810
bmc@bmc-danmark.com
www.bmc-danmark.com
Aalborg Toldoplag A/S
Rørdalsvej 201, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 2060, Fax: 9930 2066
Loxam Aalborg
Olievej 7, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9810 3844, Fax: 9810 4844
aalborg@loxam.dk, www.loxam.dk
Mammoet Wind A/S
Lavavej 16, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3666, Fax: 9817 6400
info@mammoetwind.com
www.mammoet.com

Carlsberg Danmark A/S
Depot Aalborg
Langerak 28, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 33 27 33 27, Fax: 33 27 47 11
www.carlsbergdanmark.dk
Scan Soft Aps.
Vesterbro 27A, 9000 Aalborg
Tlf.: 7025 7600, Fax: 9816 0434
php@scan-soft.com
www.scan-soft.com
Moosdorf Hegn A/S
Olievej 5, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9815 9444
info@moosdorf.dk
www.moosdorf.dk

Fragtmænd
Danske Fragtmænd Aalborg A/S
Rørdalsvej 201, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7252 1000, Fax: 7252 1010
aalborg@fragt.dk, www.fragt.dk
Sæby Godstransport
Rørdalsvej 201, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7252 2582

Frysehuse
Agri-Norcold A/S
Lilledybet 6, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9815 6388

Grønland
Royal Greenland A/S
Hellebarden 7, 9230 Svenstrup J
Tlf.: 9815 4400, Fax: 9815 4435
info@royalgreenland.com
www.royalgreenland.com

Øbro, flytteforretning
Svendborvej 25, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9815 9122, Fax: 9815 4744
flyt@obro.dk, www.obro.dk
Stark Grønland
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 8252 2300, Fax: 9818 6210
www.stark.gl
Pisiffik A/S
Lilledybet 6, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 8870 9250
Arctic Group A/S
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9632 1900, Fax: 9632 1910
www.arcticgroup.dk
Arctic Import A/S
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9632 1900, Fax: 9632 1910
www.arcticimport.dk

Lodseri
Dan Pilot - Lodseriet Danmark
Havnepladsen 3A, 5700 Svendborg
Tlf. Operation 6325 6665
Tlf: Administration 6325 6600
Danish Pilot Service A/S
Gothersgade 48, 7000 Fredericia
24 timers tlf.: 7591 4496
info@danishpilotservice.dk
www.danishpilotservice.dk

Myndigheder
Skat
Skibsbyggerivej 5, 9000 Aalborg
Tlf.: 7237 8000, Fax: 9934 7500
Beredskabscenter Aalborg
Thomas Boss Gade 6, 9000 Aalborg
Tlf.: 7011 5511, Fax: 9813 3988
sbs@aalborg.dk

Grænsekontrollen
Lilledybet 6, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9815 1866, Fax: 9815 3732
Grønlands Selvstyre,
toldfunktionen
Postbox 8050, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3145

Mæglere
ShipCargo ApS
Landdybet 10, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7020 0890, Fax: 7020 3290
shipcargo@shipcargo.dk
www.shipcargo.dk
Nørresundby Shipping A/S
Østre Havnegade 18 st. tv.
9000 Aalborg
tlf. 9877 5577, fax 9877 5575
broker@nrsbshipping
www.nrsbshipping.dk
Blue Water Shipping A/S
Lavavej 15, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7913 4750, Fax: 7913 4751
bwsaal@bws.dk, www.bws.dk
Schultz Shipping A/S
Landdybet 9, PO Box 8011
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9817 4100, Fax: 5951 1752
schultz@schultzshipping.dk
www. schultzshipping.dk
Shipping DK (SDK) A/S
- Aalborg
Stigborgsvej 60
9400 Nørresundby
Tlf.: 3344 1750, Fax: 3344 1701
agency.aal@sdkshipping.com
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Rederi

Speditører

Nørresundby Shipping A/S
Østre Havnegade 18 st. tv.
9000 Aalborg
Tlf.: 9877 5577, Fax: 9877 5575
broker@nrsbshipping
www.nrsbshipping.dk

C-Shipping ApS		
Strandvejen 16, 9000 Aalborg
Tlf.: 96 77 60 77, Fax: 9677 6177
c-shipping@c-shipping.dk

Royal Arctic Line A/S
Postbox 8100, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3234, Fax: 9930 3065
ralin@ral.dk, www.ral.gl

Skibshandler
Wrist Europe (Aalborg)
Postbox 515, 9100 Aalborg
Tlf.: 9813 7277, Fax: 9816 5833

Service
North Survey
Poppelvej 2a, 9000 Aalborg
Tlf.: 98113144, Fax: 98132444
Dan Eye Aps
Landdybet 9, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7027 3131
info@daneye.dk
www.daneye.dk
Aalborg
Besigtigelskontor Aps
Rafns Alle 1, 1. th., 9000 Aalborg
Tlf.: 9816 6022
www.aalborgsurvey.dk

Slæbebåde
A/S EM.Z. Svitzer
Røda Bolaget, Nya Varvet.
Bygnad 85B, Sverige, F-426-71
Västra Frölunda
Tlf. 0046 31109700

Schenker A/S
Mineralvej 21 C
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9813 0666, Fax: 9630 3913
www.schenker.dk
Strait Air Transport A/S
Gasværksvej 30A, 9000 Aalborg
Tlf.: 9933 4510, Fax: 9933 4511
straitaal@straitair.com
Uni-Way A/S
Mineralvej 31, 9100 Aalborg
Tlf.: 9630 1700, Fax: 9630 1717
uni-way@uni-way.com
www.uni-way.com

Royal Arctic Logistics A/S
Grønlandshavnen, P.O. Box 8432
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3234
www.ralog.dk
Scan Shipping A/S
Gasværksvej 30A, 9000 Aalborg
Tlf.: 9933 4500, Fax: 9933 4501
www.scan-shipping.com
Scan International
Spedition A/S
Speditørvej 4, 9000 Aalborg
Tlf.: 9632 6666, Fax: 9632 6677
nju@sis-as.com, www.sis-as.com
Atlantic Trucking
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9656 1500, Fax: 9656 1515
fcl@atlantictrucking.dk
lcl@atlantictrucking.dk
www.atlantictrucking.dk

ShipCargo ApS
Landdybet 10, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7020 0890, Fax: 7020 3290
shipcargo@shipcargo.dk
www.shipcargo.dk

Lundsøe Transport
& Spedition A/S
Jellingevej 5, 9230 Svenstrup J
Tlf.: +45 9686 1212
www.lundsoe.dk

DHL Global Forwarding
(Denmark) A/S
Mineralvej 29, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3690 5200, Fax: 3690 5250
aalafr.dk@dhl.com

DSV Air & Sea A/S
Troensevej 16, 9220 Aalborg
Tlf.: 9632 1000 Fax: 9632 1010
Dir. 9632 1555, Mobil 2541 7018
Morten.Andersen2@dk.dsv.com
www.dsv.com

Leman
Vardevej 1, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9635 4100, Fax: 9815 1850
Blue Water Shipping A/S
Lavavej 15, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7913 4750, Fax: 7913 4751
bwsaal@bws.dk
www.bws.dk

Velfærdstjeneste
Seaman Aalborg
Østerbro 27
Tlf.: 9812 1900
info@hotel-aalborg.com
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Hotel

Trosseføring

Hotel Aalborg
Østerbro 27
Tlf.: 98121900
info@hotel-aalborg.com
www.Hotelaalborg.com

Aalborg Trosseføring ApS
Stigsborgvej 60, 9400 Nørresundby
Tlf.: 9816 3033

CABINN Hotel Aalborg
Fjordgade 20, 9000 Aalborg
Tlf.: +45 9620 3000
Dir. +45 9620 3007
Mobil +45 2064 1514
www.cabinn.com

Stevedore
Royal Arctic Logistics A/S
Vejdybet 16, P.O. box 8100
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3234, www.ralog.dk
Aalborg Stevedore
Company A/S
Stykgodsvej 3-5
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3400, Fax: 9813 5301

Tankoplag
Samtank A/S
Tunnelvej 4, 9000 Aalborg
Tlf.: 8613 6111, Fax: 8613 6566
JMO 2000 ApS
c/o DanGødning A/S	
Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
Tlf.: 7620 1480
Statoil A/S
Rørdalsvej 38, 9220 Aalborg Øst		
Tlf.: 9930 4955, Fax: 99 30 49 99
Port of Aalborg Tank Store ApS
Langerak 19, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 1500

Aalborg Linesmen Service ApS
Landdybet 10, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3110 0042

Vognmænd
Niels Pedersen & Sønner
Hobrovej 355, 9200 Aalborg SV
Tlf.: 9813 9365
ATS A/S
Ringvejen 30, 9510 Arden
Tlf.: 9856 1455, Fax: 9856 1767
www.ats-arden.dk
Tri Trail Trucking ApS
Rørdalsvej 203, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9812 0633, Fax: 9810 1720
www.tritrail.dk
Jens Jensen & Sønner A/S
Mineralvej 31, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9816 8700, Fax: 9811 7041
Atlantic Trucking
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9656 1500, Fax: 9656 1515
fcl@atlantictrucking.dk
lcl@atlantictrucking.dk
www.atlantictrucking.dk

Værft og reparation
DC-SUPPLY A/S
Virkelyst 8, 9400 Nørresundby
Tlf.: 7023 1380
Info@dc-supply.dk
www.dc-supply.dk

Nordelektro A/S
Østerport 3, 9000 Aalborg
Tlf.: 9630 3888, Fax: 9811 4033
www.nordelektro.dk
Aalborg Marine Motor ApS
Bådebyggervej 11, 9000, Aalborg
Tlf.: 9631 0090, Fax: 9631 1091
Polaris Electronics A/S
Kærholt 1, 9210 Aalborg SØ
Tlf.: 9631 7900, Fax: 9631 7901
info@polaris-as.dk
www.polaris-as.dk
Bladt Industries A/S
Nørredybet 1, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9635 3700, Fax: 9635 3710
office@bladt.dk, www.bladt.dk
Mathis Værft		
Bådebyggervej 7, 9000 Aalborg
Tlf.: 9812 0550, Fax: 9812 8198
info@mathis-as.dk
www.mathis-as.dk
Nordjysk Marine Service
Bådehavnsvej 15, 9000 Aalborg
Tlf.: 9816 2206, Fax: 9816 8806
Radar Marineservice
Nordmandshage 13, 9370 Hals
Tlf.: 9816 6916, Fax: 9632 1404
Hals Motorværksted
Færgevej 6, 9370 Hals
Tlf.: 9825 1330, Fax: 9875 0331
motor@mail.dk, www.halsmotor.dk
Rolls-Royce Marine A/S
Værftsvej 23, 9000 Aalborg
Tlf.: 9930 3600, Fax: 9930 3601
Alfa Laval Aalborg A/S
Gasværksvej 24, 9100 Aalborg
Tlf.: 9930 4300, Fax: 9816 8316
aal@aalborg-industries.dk
www.alfalaval.dk
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Aalborg havn - oversigtskort
Aalborg Havn består af områderne Nordhavnen i Nørresundby,
Centralhavnen med stykgodsområde og oliehavn og Østhavnen.
Havnen disponerer over 5.200 m bolværk.

N
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asc@ral.gl
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Aalborg Fyrværkerifabrik vender hjem
Forretning handler om et godt netværk
– det har vi i hele Grønland
Susan Gudmundsdottir Johnsen, rejsekonsulent, Grønlands Rejsebureau
Som rejsekonsulenter har vi dagligt
kontakt med offentlige myndigheder
og private virksomheder, som alle er
afhængige af god rådgivning. Det
er et ansvar, vi tager alvorligt.

Vores rejsekonsulenter er derfor alle
eksperter med et førstehåndskendskab til Grønland og et stort lokalt
netværk.
www.greenland-travel.dk

Bedre logistikmuligheder, kortere
afstand til nærmarkeder og et ønske
om at vende hjem får Aalborg Fyrværkerifabrik til at rykke ind i en ny, stor
lagerhal på Aalborg Havn.
Siden ulykken i Seest tilbage i 2004 har
vilkårene for fyrværkerivirksomheder været svære. Nye regler har gjort det så godt
som umuligt at etablere sig i Danmark,
og derfor har Aalborg Fyrværkerifabrik i
mange år haft lager i Tyskland. En ny lov
har dog igen åbnet op for muligheden for
at flytte lageret tilbage til Danmark, og
derfor kommer Aalborg Fyrværkerifabrik
nu hjem til Aalborg:
- Langt de fleste af vores medarbejdere
kommer fra byen, og vi har vores administration her, så det er oplagt for os at få
lager i Aalborg. Vi har længe haft et ønske
om det, og nu er muligheden her, fortæller direktør ved Aalborg Fyrværkerifabrik
Martin Sørensen.

Aalborg Stevedore Company
Det førende stevedorefirma på Aalborg Havn

De rette faciliteter
Aalborg Kommune er netop nu i gang
med at foretage en VVM-redegørelse på
havnen, og i november 2015 håber Martin
Sørensen og Aalborg Fyrværkerifabrik på
at kunne flytte ind på i alt 8000 m2 havnearealer fordelt på flere lagerhaller, en
pakkehal og en ny administrationsbygning:

Vi har ekspertise og styrke til at håndtere alle slags laster
Aalborg Stevedore Company

Stykgodsvej 3-5, 9000 Aalborg

99 30 34 01

asc@ral.gl

- Vi er underlagt nogle strenge krav i forhold til afstand, miljøbelastning m.m., og
det gør det meget svært at finde lagerområder, der ikke bare opfylder kravene,
men som også er praktisk anvendelige.
Vores lager i Tyskland ligger i et atom-

bunkeranlæg, men på Aalborg Havn får
vi ”rigtige” lagerbygninger, hvilket betyder, at det bliver betydeligt nemmere
at håndtere vores containere.
Bedre og billigere logistik
Hver måned modtager Aalborg Fyrværkerifabrik omkring 100 containere med
fyrværkeri fra Kina. Containerne sejles
ind i Hamborg Havn, hvorefter de transporteres ud til lageret i Sdr. Lügum ca. 6
km fra den danske grænse. En meromkostning, som man ved en placering på
Aalborg Havn i fremtiden slipper for:
- Vi kommer til at spare både tid og penge
ved at få containere direkte ind i Aalborg
Havn og direkte ind på lageret. På den
måde kommer der ingen ekstraregning på
transportudgifter til og fra havn, slutter
Martin Sørensen.
Grundet vækst i virksomheden har Aalborg Fyrværkerifabrik for nyligt etableret
et datterselskab i Norge, og ifølge Martin
Sørensen bliver også dette samarbejde
nemmere med en placering på havnen.
Aalborg Fyrværkerifabrik forventer på
trods af aktiviteterne nordpå at beholde
dele af lageret i Tyskland.

Martin Sørensen,
direktør i Aalborg
Fyrværkerifabrik,
kan se mange fordele ved at flytte
tilbage til Aalborg
og ind på havnen.
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Universal Foundation
gør klar til at vækste
på havnen
Med en forventning om vækst udvider
Universal Foundation på Aalborg Havn
med flere kontorer og nyt lager til
opbevaring af banebrydende havvindmøllefundament.
Universal Foundation blev etableret
tilbage i 2001, og for to år siden rykkede virksomheden ind på Langerak 17
på Østhavnen. Universal Foundation
står bag The Bucket Foundation, som
er et bøttefundament til havvindmøller,
der får de tunge jernfundamenter til at
stabilisere sig på havbunden ved hjælp
af en bestemt suge-teknologi. En teknologi, der har vist sig at kunne spare
store omkostninger for havvindmølleindustrien, og virksomheden er nu for
alvor ved at få luft under vingerne.
Planer om at udvide
Universal Foundation er et ingeniørfirma
med omkring 20 ansatte. Det antal har
man dog planer om at udvide inden for
nær fremtid i forbindelse med, at en
kommercialisering af bøttefundamenterne kommer tættere og tættere på.
Foruden behovet for større kontor- og
mødefaciliteter har Universal Foundation også fået lagerplads på havnen,
som skal bruges til den såkaldte Clickon-Unit, der bruges ved installationen af
bøttefundamentet. Unit’en vejer ca. 27

tons, er 4 m høj og 12 m lang - og det
stiller krav til pladsen:
- Lageret skal som minimum være fire
meter højt, så vi kan få udstyret ind og
ud af rummet. Derudover er der nogle
andre omstændigheder, der øger kravene til lageret, blandt andet at unit’en
skal kunne stå frostfrit, fortæller økonomichef hos Universal Foundation Jette
Anna Nielsen. Hun fortsætter:
- Aalborg Havn har både pladsen og faciliteterne, og som en ”blå” virksomhed
giver det god mening at udvide herude.
På vej mod en kommercialisering
I løbet af 2014 har Universal Foundation
testet fundamenterne, og tiden er nu
for alvor kommet til at modne og herefter kommercialisere bøtterne. Bøttefundamentet har allerede bevist sit
værd ved Doggerbanke ca. 150 km ud
for Storbritanniens kyst, hvor det har
stået siden 2013, og i løbet af foråret
skal et demonstratorprojekt sætte yderligere skub i udviklingen af teknologien:
- Deltaljerne er endnu ikke helt på
plads, men det drejer sig om et projekt
med seks kæmpevindmøller. Projektet
går blandt andet ud på at teste fundamenterne på dybt vand og dermed

Bøttefundamentet blev sidste år testet ved Doggerbanke i Nordsøen. Ved installationen
placeres Click-on-Unit’en (den blå enhed til venstre for bøtten) ovenpå fundamentet.

udvikle teknologien yderligere, fortæller
Jette Anna Nielsen.
Store besparelser og miljøvenlig
teknologi
Universal Foundations bøttefundamenter spås at få en væsentlig rolle for
udviklingen af bæredygtig vindenergi.
Undersøgelser fra Carbon Trust Offshore Wind Accelerator (OWA) har vist,
at omkostningerne til fundamenter i en
havvindmøllepark kan reduceres med
op til 30 procent, hvis man bruger bøttefundamenter - og det gør The Bucket
Foundation særdeles interessant for
vindmølleindustrien. Derudover har
bøtten en miljømæssig fordel:

- I modsætning til andre løsninger, hvor
fundamenter som eksempelvis monopæle slås ned i havbunden, gør bøttens
sugeteknik det muligt at installere og
afinstallere fundamenterne næsten lydløst. Det betyder, at installationen ikke
forstyrrer havmiljøjet. Alt tegner positivt
til, at bøtten snart er klar til at blive sat
ud i havvindmølleparker i Danmark og
i resten af verden, slutter Jette Anna
Nielsen.
Universal Foundation afsluttede med
succes i oktober 2014 en prøveinstallation af bøttefundamenterne på tre store
offshore vindsteder i Nordsøen.
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Rederier udfordret af
nye brændstofkrav

Mary Arctica på vej mod Zeebrugge, Cape Town og Antarktis i charter for Norsk
Polarinstitut.

Stramme krav til svovlindholdet i
ECA-zonerne øger omkostningerne for
rederierne. Royal Arctic Line anvender
ny mellemtype olie for at imødekomme udfordringen.
Fra den 1. januar 2015 trådte de nye
brændstofkrav til skibe, der sejler i farvandene omkring Østersøen, Nordsøen
og Den Engelske Kanal, i kraft. Reglerne
betyder, at den tilladte svovlmængde
reduceres til 0,1 procent mod tidligere
1,0 procent som et led i at reducere det
samlede udslip. Stramningen medfører
samtidig væsentlige dyrere fragtomkostninger, og det kan få store konsekvenser for skibsbranchen:
- Rent branchemæssigt kan man godt
frygte for, at kunderne i stigende grad
begynder at vælge andre transportfor-
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komme ned på 0,1 procent, men vi har
valgt at sejle med en mellemtype olie,
som ligger på et fornuftigt niveau i forhold til pris og kvalitet, siger Jens Boye.
Royal Arctic Lines nye brændstof er
200-300 dollars dyrere end HFO (heavy fuel olie), men man vurderer ikke,
at kunderne på nuværende tidspunkt
rammes af stigninger i transportomkostningerne grundet den historisk lave
oliepris.
Slider på mekanikken
Dyrere brændstofpriser er imidlertid ikke
den eneste problematik, som stramningerne har bragt med sig. Et lavere svovlindhold er hårdere for skibets motorer,
og derfor får de nye krav og den nye
olie også indflydelse på drift og vedligehold af skibene:

- Det lavere svovlindhold giver potentielt større slitage på skibsmotorer,
pumper m.m., og det giver et behov for
tekniske forbedringer til mange skibe,
forklarer Jens Boye og fortsætter: - Heldigvis bruges der mange ressourcer på
at forske i og finde nye teknologier, der
kan afhjælpe disse problematikker, og
det glæder vi os naturligvis til.
En af de teknologier, der allerede findes
på markedet, er de såkaldte scrubbere,
der installeres i skibets skorstenssystem,
hvor de fjerner svovl og partikler fra
røgen. Denne teknologi er grundet den
primære sejlads udenfor ECA-zonerne
endnu ikke relevant for Royal Arctic
Line.

mer, simpelthen fordi skibstransport
bliver det dyrere - især hvis meget af
transporten foregår i ECA-zonerne, hvor
de nye krav gælder, siger Jens Boye,
afdelingschef i skibsdrift ved Royal
Arctic Line.
Ny olietype taget i brug
Hos Royal Arctic Line, der blandt andet
håndterer størstedelen af det gods, der
skal til og fra Grønland over Aalborg,
mærker man også virkningerne af de
nye regler. Royal Arctic Line har skiftet
til en ny olietype - en såkaldt sort olie der imødekommer kravene og samtidig
er økonomisk forsvarlig:
- Selvom vi primært sejler udenfor ECAområdet, er det klart, at reglerne også
har en fordyrende effekt for os. Man
kan altid finde en tynd olie, der kan

Højt kvalificeret søtransport
Transport til tiden
Sikre, fleksible godstranspoter
fra havn til havn

steel solutions

built for
the future

Klarering i Aalborg og
Nørresundby Havn
Østre Havnegade 18 st. tv. · 9000 Aalborg
Telefon: +45 98 77 55 77
broker@nrsbshipping · www.nrsbshipping.dk

www.bladt.dk
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Gods på jernbane er et
nødvendigt alternativ
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Alternative transportformer
er nødvendige
Aalborg Havn og den østlige del af
Aalborg oplever i øjeblikket stigende
trafik, og med det nye universitetshospital forventes trafikken at tage yderligere
til i de kommende år. Genåbningen af
jernbanesporet kan derfor også bidrage
til aflastning af vejene og dermed afhjælpe de trafikale flaskehalsproblemer
i området:
- Transport af gods med jernbane er på
mange måder ønskeligt - dels som et
miljømæssigt alternativ og dels som aflastning af veje - eksempelvis Limfjordskrydsningen, siger Claus Holstein.
Fremtidigt konkurrenceparameter
Selvom stamsporet, der går fra Aalborg

til Østhavnen, ikke har været operativt
i de sidste par år, tror Aalborg Havn, at
det fremadrettet kan blive et konkurrenceparameter - både for regionen, for
Aalborg og for havnen:
- Transport af gods med jernbane har i
en årrække været både dyrt og ufleksibelt, og derfor har denne transportform
ikke været attraktiv. Men vi har en forventning om, at det ændrer sig, og som
et af Danmarks vigtigste transportcentre, er jernbane en vigtig del af pakken
for os, slutter Claus Holstein.
For at sikre at sporet bliver fuldt operationelt, vil Aalborg Havn investere
et tocifret millionbeløb i vedligehold.
Renoveringen forventes igangsat i første
halvdel af 2015.

One-Stop-Shopping
Stamsporet mellem Aalborg og Østhavnen kræver en kærlig hånd, inden det igen kan
blive operativt til gavn for mange nordjyske virksomheder.

Politisk medvind til godstransport
med jernbane og konkrete forespørgsler fra interesserede virksomheder får
nu Aalborg Havn til at renovere jernbanesporet fra hovedlinjen i Aalborg
til Østhavnen.
Interessen for godstransport med
jernbane er stigende. Det skyldes ikke
mindst nye politiske vinde fra både EU
og Christiansborg, hvor transport på
skinner for både gods og personer opprioriteres. Hos Aalborg Havn har man

også bemærket de ændrede politiske
og erhvervsmæssige vinde, og man forhandler i øjeblikket med virksomheder
omkring brugen af jernbanenettet:
- Vi har fået konkrete forespørgsler fra
virksomheder og operatører, der er interesserede i at benytte stamsporet til
godstransport. Vi forventer derfor, at
det på sigt kan blive aktuelt med daglig
anvendelse af sporet, fortæller Claus
Holstein, adm. direktør i Aalborg Havn.

”Din totalleverandør til det nordatlantiske marked. Alt fra faste leverancer til
større projekter, altid til rette tid og sted
– og uden fejl.
www.arcticimport.dk
Endvidere har vi aktiviteter i Østafrika,
hvor vi er distributør indenfor detailhandlen. Kontakt GSAT, vi har den
logistiske motorvej - også til dine varer.
www.gsat.dk

SUPPLY

- en del Arctic Group
Koncernen
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The Tall Ships Races 2015:

Mange store
skibe til Aalborg
Med et stort antal tilmeldte skibe ser
prognoserne for sommerens regatta
i Aalborg lovende ud. Mange A-klasse
skibe og den nye havnefront stiller dog
ekstra krav til planlægningen.
Hos styregruppen, der står bag The Tall
Ships Races 2015 i Aalborg, er planlægningen frem mod sommerens store
begivenhed i fuld gang. Styregruppen
tager sig af alt lige fra underholdning
og sponsorer til beredskab og elektricitet, og der er nok at se til, for intet må
overlades til tilfældighederne.

Den nye havnefront tiltrækker mange
mennesker, men giver også udfordringer
for styregruppen, der planlægger
sommerens kapsejlads.

Aalborg har tre gange tidligere været
vært, og selvom man kan i høj grad kan
trække på disse erfaringer, står man i år
med en helt ny udfordring.
Ny havnefront
Aalborgs havnefront er i løbet af de
seneste år blevet omdannet, og det
medfører blandt andet, at der ikke
længere er den samme plads til skibe
langs kajerne. Men allerede nu har
man fået flere tilmeldinger fra de
store A-klasse skibe end i tidligere år,
og derfor må der tænkes alternativt i
placeringen af de omkring 90 deltagende skibe, der i løbet af de fire dage
i august forventes at lægge til langs
havnefronten:
- Omdannelsen af havnefronten betyder, at vi bliver nødt til at tænke i
andre løsninger i forhold til tidligere
år. Det giver lidt ekstra arbejde i planlægningen, blandt andet i forhold til
teknikken, siger Jan Kondrup, der er
formand i skibsgruppen. Han fortsætter: - Men det løser vi selvfølgelig, og
den nye indbydende havnefront vil
uden tvivl være med til at give både
besætning og publikum en rigtig god
oplevelse.

Polske Dar Mlodziezy er et af de helt store A-klasse skibe, der deltager ved The Tall Ships Races
i Aalborg den 1. til 4. august i år. Skibet kommer med sine 108 meters længde
til at fylde godt på havnefronten.

På nuværende tidspunkt har 27 A-klasse
skibe tilmeldt sig kapsejladsen. Fælles
for disse er, at de har en længde på
over 40 meter.
Aktiviteter langs kajen
Præcist hvor skibene lægger til er endnu ikke fastlagt. Det afhænger nemlig
blandt andet af de forskellige aktiviteter, der opstilles langs havnen, og
disse er fortsat under planlægning.
Jan Kondrup kan dog godt løfte sløret
for nogle af de aktiviteter, som man
arbejder på at realisere:

- Der arbejdes i øjeblikket på at lave
et stort område til børneaktiviteter ved
Stigsborg Brygge i Nørresundby. Derudover sættes der store scener op i både
Aalborg og i Nørresundby, og så bliver
der rig mulighed for forplejning i området.
Hvad der mere nøjagtigt kommer til at
ske, og hvor de forskellige skibe lægger
til, forventes at være på plads i løbet af
maj og juni, hvor der lukkes for tilmeldingen af skibe. De næste tre måneder frem
intensiveres planlægningsarbejdet og
møder med de mange frivillige.
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Nytårskur med store roser
Årets nytårskur bød på medarbejderkåringer og et farvel til den
nu forhenværende havnekaptajn.

måneden. Her fik han følgende flotte
ord med på vejen fra Aalborg Havns nye
havnekaptajn Claus Rosenbeck:

Den 16. januar afholdt Aalborg Havn
traditionen tro nytårskur for medarbejdere og samarbejdspartnere i kantinen
på Langerak 19. Arrangementet foregik
i lighed med andre år i højt humør og
med snak mellem talerne.

- Kenneth har arbejdet særdeles konstruktivt og selvstændigt med opgraderingen af hele Aalborg Havns sikringsplan de sidste to år. Arbejdet kræver et
stort og vedvarende fokus på opgaven
og ikke mindst specialistviden. Kenneth
har været god til selvstændigt at tilegne
sig viden på området og omsætte det til
praksis.

y o u r

Professionelle løsninger
on- og offshore
•

Hyldest til medarbejdere
Som vanligt udnævnte Aalborg Havn
årets medarbejder. For 2014 blev det
meget fortjent receptionist og blæksprutte Lillian Busk. Hun modtog blandt
andet prisen for hendes altid store
energi og entusiasme. Initiativprisen
gik i år til havneassistent og skibsfører
Kenneth Jørgensen. Kenneth havde ikke
mulighed for at deltage ved nytårskuren
og modtog derfor prisen tidligere på

Farvel til havnekaptajn
Nytårskuren bød også på en afsked
med Peter J. Petersen, der efter 25 år har
valgt at gå på pension. Adm. direktør i
Aalborg Havn Claus Holstein overrakte
både blomster og admiralhat til Peter
som tak for mange års tro tjeneste for
havnen.

m i s s i n g

l i n k

i n

s h i p p i n g

Befragtning
Logistik
kLarering
stevedoring

El-installation

•

Termografering

•

Elektromekanisk værksted

•

Kraner, taljer og løftegrej

•

Elevatorer, lifte og rulletrapper

•

Dørautomatik

www.shipcargo.dk
Landdybet 10 . DK-9220 Aalborg Øst
Telefon: (+45) 7020 0890 . Telefax: (+45) 7020 3290
shipcargo@shipcargo.dk

www.nordelektro.dk

T
G 88
VA 8
N 03
G 3
Ø 6
D 9
45
+

w w w. s h i p c a r g o . d k

Bravida Danmark A/S
Lundeborgvej 21
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 99 33 44 55
www.bravida.dk

Fra venstre: Årets medarbejder Lillian Busk,
tidligere havnekaptajn Peter J. Petersen og
adm. direktør Claus Holstein.

Årets Initiativpris gik i år til
Kenneth Jørgensen for hans arbejde
med Aalborg Havns sikringsplan.

Vi kan El, VVS og Ventilation

intego.dk

Tlf. 99 36 40 00
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Effektive it-værktøjer
skaber vækst
Det er Bent Friis’ erfaring efter flere
år i rådgivningsbranchen. Han flytter
nu sit firma minsparringspartner.dk
ud på Aalborg Havn, hvor han vil være
med til at udvikle virksomheder.
Med gode arealer og plads til mange
virksomheder er Aalborg Havn et godt
sted at drive virksomhed. Det mener
Bent Friis, som tror, at en af nøglerne til
mervækst på havnen er, at flere virksomheder tager nye it-systemer i brug, så
hele værdikæden optimeres og effektiviseres:
- Aalborg Havn har efter min opfattelse
fat i de helt rigtige ideer til fortsat vækst
og udvikling. Det er nemlig ikke nok at
have kraner og kajplads - fremtiden ligger i udvikling af effektive it-værktøjer,
der involverer alle aktører i transportkæden.

Samarbejde med
transportvirksomheder
Det er typisk transportbranchens førende
virksomheder, som tager kontakt til minsparingspartner.dk, fordi ledelsen vil fokusere på kvalitets- og miljøcertificering eller
have beskrevet virksomhedens rutiner i
en moderne elektronisk dokumentation.
- Mange virksomhedsledere vil gerne
planlægge selv, men det har de ikke tid
til. Når vi så får en henvendelse, indleder
vi et samarbejde med den pågældende
virksomhed, så vi bliver sparringpartner
til ledelsen, tager projektansvar og sørger for, at en opgave bliver gennemført
som ønsket, siger Bent Friis, som oplever, at virksomheder, der fokuserer på
kvalitet, sætter stor pris på at få vejledning i nye softwareprogrammer, som kan
optimere hele værdikæden, lette administrationen og i sidste ende skabe bedre
resultater.

Minsparringspartner.dk skal fremover også rådgive virksomhederne
på havnen i intelligente it-værktøjer.

Rådgivning for alle virksomheder
Det er ikke kun store virksomheder, der
søger rådgivning hos minsparringspartner.dk, det er også mindre firmaer, der
har brug for at få vejledning omkring
it-værktøjer:

Klippevej 16 · 9220 Aalborg Øst · tlf. 4033 8706 · www.munck-asfalt.dk

- Som udgangspunkt starter jeg altid
med et uforpligtende møde med virksomheden for at se, om der er basis for
samarbejde. En lille vognmand med to
lastbiler har andre behov end en ship-

pingvirksomhed med flere hundrede
ansatte. Så jeg kan rådgive både små og
store virksomheder, siger Bent Friis.
Minsparringspartner.dk rådgiver virksomheder om AEO-toldcertificering, ISO
kvalitets- og miljøcertificering samt de
softwaresystemer, der er tilgængelige på
markedet, og vurderer i samarbejde med
ledelsen hvilke typer it-værktøjer, der er
relevante.
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Rekrutteringsfirma vil være
vækstdriver på havnen
Væksthjulene får mere fart på, når
rekrutteringsfirmaet JKS rykker ind på
Aalborg Havn. De er nemlig eksperter
i at hverve dygtige medarbejdere til
industrivirksomheder.
JKS har mange års erfaring i at rekruttere
folk, og det kommer nu industrivirksomhederne på Aalborg Havn til gode, når
JKS flytter ind på Østhavnen. Størstedelen af JKS’ kunder arbejder i industrien,
og med den nye adresse kan JKS være
tæt på kunderne og derigennem skabe
et stærkere samarbejde.
- Der er et stort behov for mere arbejdskraft i Aalborg Øst, og derfor er
det oplagt for os at flytte på havnen,
som udgør kernen af vækstområdet.
Med kontor på Aalborg Havn signalerer
vi samtidig, at vi er parate til at gå ind i
onshore- og offshore sektoren. Vindmølleindustrien går kun én vej, og det er
fremad, og ved at hjælpe virksomhederne med at rekruttere god arbejdskraft,
kan vi bidrage til yderligere vækst, siger
Annette Okkels, som er regionschef for
JKS i Nordjylland.
Samarbejde med
norske virksomheder
JKS har 35 kontorer fordelt ud over Danmark, og senest har de også åbnet to
kontorer i Norge i henholdsvis Oslo og
Bergen. Annette Okkels håber, at den
nordlige forbindelse også kan få en
positiv betydning for havnevirksomhederne:

Annette Okkels,
JKS, glæder sig
til at bidrage til
vækst i hele
regionen.

- Jeg vil ikke udelukke, at vi kommer til
at samarbejde med vores afdelinger i
Norge. De har nemlig også god kontakt
til offshore industrien. Det kan være,
at en virksomhed på havnen skal bruge
en specialist, som kan hentes ind fra
Norge, eller omvendt at en norsk industrivirksomhed skal bruge dansk arbejdskraft. Så på den måde kan Aalborg Havn
blive omdrejningspunkt for rekruttering
af dygtige fagfolk til industrien i begge
lande.
En del af væksten
JKS og Annette Okkels ser frem til samarbejdet med de mange virksomheder
på Aalborg Havn - og til at bidrage til
væksten på havnen og i Aalborg:
- Det bliver rigtig spændende at komme
tættere på vores kunder på havnen.
Mange oplever stor variation på ordresiden, og her kan vi med fleksible medarbejderløsninger styrke kundernes
konkurrenceevne og dermed skabe
værdi for det nordjyske erhvervsliv.
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Få specialiseret
rådgivning i
Danmarks hurtigst
voksende
erhvervsbank*
I Jyske Bank får du langsigtet rådgivning med udgangspunkt i virksomhedens ønsker og strategi. Vi har samlet de
bedste kræfter i stærke erhvervsafdelinger over hele landet.
Det giver dig adgang til kompetencer ud over det sædvanlige
– og sikrer, at din virksomhed får den optimale rådgivning.
Fem gode grunde til at vælge Jyske Bank – du får:
• Økonomisk rådgivning ud fra virksomhedens strategi
• En personlig rådgiver med indsigt og erfaring med din branche
• Adgang til en lang række specialister
• En sparringspartner, der tænker langsigtet med virksomheden
• En proaktiv bank, der tager initiativ, når der opstår nye muligheder
Læs mere og bestil et møde på jyskebank.dk/erhvervskunde
– vi glæder os til at se dig.
* I årene 2008-2013
steg vores markedsandel 43% ifølge
Aalund Research

Toldbod Plads 1 ∙ Aalborg ∙ Tlf. 89 89 45 45

Mette Søgaard
Erhvervscenterdirektør
mette.soegaard
@jyskebank.dk
Tlf. 89 89 45 91

Knud Hansen
Relationship Manager
knud-hansen
@jyskebank.dk
Tlf. 89 89 45 93
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Ny tavle viser
trafikanter hurtigt ud
af havneområdet
Den nye trafiktavle på Tranholmvej
i Aalborg Øst viser trafikanter den
hurtigste vej fra havnen og ud til
motorvejen.
Aalborg Havn har indført et trafiksystem, der ved hjælp af sensorer, som
er monteret langs vejene fra havnen
og på motorvejen, guider trafikanter
ud af havneområdet og ud på motorvejen så hurtigt som muligt. Køretiderne er hidtil blevet formidlet på Aalborg
Havns hjemmeside, men nu kan de
også aflæses fysisk på en tavle, der er
sat op på Tranholmvej.
- Tavlen er et supplement til trafikinformationen på vores hjemmeside, så
havnens trafikanter hurtigt kan orientere sig om trafikken ud til motorvejen,
når de forlader havneområdet, forklarer Mette Schmidt, der er teknisk chef
i Aalborg Havn.
Mange minutter at spare
Tavlen viser de aktuelle køretider i minutter mellem Østhavnen og E45/E39
via Rørdalsvej, Ø. Uttrup Vej, Humlebakken og Universitetsboulevarden.

Det er en hjælp til blandt andre chauffører og ansatte på Aalborg Havns
område til deres valg af rute, så de
kan undgå forsinkelser. En rapport,
der løbende har samlet trafikdata fra
de pågældende ruter, viser, at det i
spidsbelastningsperioderne er muligt
at spare helt op til 10 minutter ved at
køre den ”rigtige” vej:
- Mange chauffører har et tætpakket
skema, så for dem betyder det meget,
at de kan undgå kø og spildtid, siger
Mette Schmidt, og fortsætter: - I takt
med at det østlige Aalborg udvikles,
vil vi se et endnu større behov for at
kende trafikken, så det vil på sigt komme
til at gavne rigtig mange mennesker.
Flere end 10.000 personer færdes
hver dag på Aalborg Havn, og yderligere 13.000 biler forventes at benytte
vejene i Aalborg Øst, når det nye
Universitetshospital i 2020 står
færdigt.
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Havnens trafikanter kan hurtigt
orientere sig vha. af trafiktavlen,
der er sat op på Tranholmvej.

HOVEDSPONSOR

Hvis du har yderligere spørgsmål eller
ønsker at tilmelde dig som trainee,
så skriv til MPK@aalborg.dk.

Er du nysgerrig for at vide
mere, så tjek www.tsr15.dk.

som Trainee på et Tall Ship

The Tall Ships Races 2015
Tag på dit livs eventyr
1- 4 August

Aalborg Havn A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg Øst
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