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Som næsten eneejer af Aalborg Havn A/S
har Aalborg Kommune en interesse i
- og en pligt til - at udvise aktivt ejerskab og at gøre sin indflydelse gældende.
Det skal ske på en sådan måde, at havnen både som forretning, transportcenter og en markant medspiller i Nordjyllands infrastruktur, handler ud fra klare
strategier fastlagt af ejerne.
Det er på den baggrund, Aalborg Byråd
den 16. juni i år godkendte ”Ejerstrategi
for Aalborg Havn A/S”. Det mest ny i
strategien er, at den nu er skriftligt
nedfældet og godkendt af byrådet.
Tidspunktet er opstået ud fra den synsvinkel, at de mange ny byrådsmedlemmer skal have direkte indsigt i, hvad
Foto på forsiden:
I havnens ny skiltedesign indgår også
dekorative markeringspæle med seks
”farveklodser”. Læs mere på side 4-5

Aalborg Kommune vil - og kan - med
sine ejerskaber af aktieselskaber. Nu er
det Aalborg Havn A/S, men magistraten
har tidligere udarbejdet tilsvarende
strategier for de 100 % ejede Vand A/S
og Kloak A/S som datterselskaber af
Aalborg Forsyning, Holding A/S.
Det overordnede udgangspunkt er
spørgsmålet: ”Hvordan medvirker man
som kommunal hovedaktionær i værdiskabelsen i et A/S ?”. På det punkt har
Aalborg Kommune en reel forpligtelse og
ønsker at efterleve den uden dagligt at
kigge over skuldrene på havnens bestyrelse og ledelse. Den overordnede strategiske dialog mellem kommunen, havnen
og dens øvrige medejere finder sted på
den årlige generalforsamling og ikke via
bestyrelsesrepræsentanterne. En forudsætning for at opnå de styringsmæssige
fordele ved anvendelse af aktieselskabsformen er, at der er respekt om bestyrelsen og dens beslutningskompetencer.

• Fastholde, tiltrække og udvikle
virksomheder i Aalborg Kommune
• Skabe integration mellem by, infrastrukturselskaber, virksomheder og
forsknings- og uddannelsesinstitutioner i Aalborg Kommune
• Fremme strategiske regionale
samarbejder på havneområdet
• Skabe stabile overskud, der kan
bidrage til havnens og kommunens
fortsatte udvikling
• Fremme bæredygtig udvikling
Aalborg Kommunes håb er, at strategien
ikke blot er politisk pligtlæsning, men at
også flere af kommunens indbyggere får
øjnene op for havnen som en væsentlig
drivkraft for udvikling. Strategien fortæller, hvorfor det allerede nu går så godt
på havnen, og hvorfor Aalborg Kommune har grund til at være særdeles godt
tilfreds med ejerskabet.

Aalborg Kommunes ”Ejerstrategi for
Aalborg Havn A/S” er i sin fulde ordlyd offentligt tilgængelig i referatet fra
byrådsmødet den 16. juni 2014. Den
”uskrevne” strategi har allerede - som
det fremgår af COWI rapporten - skabt
resultater, der tilgodeser kommunens
ønske om værdiskabelse. Men her er
alligevel nogle få strategiske guidelines:
• Strategien skal skabe sammenhæng
mellem kommunens og havnens politik, visioner og planer og klarhed for
bestyrelse, direktion, ledere og medarbejdere på havnen om kommunens
mål for havnen

Jens Kristian Munk
Kommunaldirektør
Aalborg Kommune
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Præcis skiltning med dekorativt element
blevet yderligere synliggjorte, og nogle
virksomheder - blandt andre Aalborg
Kornterminal - har valgt at anvende det
ny skiltedesign ved deres indkørsel.
Ud over de store vejskilte er der også i
området placeret en række enkeltstående markeringspæle med de seks
”farveklodser”, der allerede er blevet
en del af havnens image. Farvekoden
møder de besøgende allerede ved
ankomsten til havneområdet som en
del af navnetrækket på den 10 meter

høje pylon, som siden marts 2012 har
markeret indkørslen til havneområdet
fra Tranholmvej og Rørdalsvej.
- Farvekoderne er oprindeligt brugt på
bl.a. brochurer og visitkort og illustrerer,
at Aalborg Havn har mange forretningsområder; containere, flydende og tør
bulk, projektlast, udlejning af arealer
og bygninger, cruise etc.. Nu er de også
blevet et dekorativt element i skiltningen, siger salgs- og marketingchef
Ole Brøndum.

It’s all about trust

Den ny skiltning kombinerer vejnavne med firmanavne og gør det lettere for f.eks.
lastbilchauffører at finde rundt på Østhavnen

I slutningen af juni præsenterede
Aalborg Havn sit ny skiltnings-design
i Østhavnen. Foreløbig er der opsat ni
skilte, der ikke blot indeholder vejnavn
i stor skrift, men også navne og logoer
på firmaer, der har adresse på den pågældende vej.
- Østhavnen er et stort område, og
den ny, tydeligere skiltning er bl.a.
tænkt som en hjælp til de mange last-

bilchauffører, der skal finde rundt i det.
Nu kan de fra førerkabinen straks se,
hvilken vej, de skal tage for at finde
frem til det firma, de skal betjene. Så
skiltningen er et præcist bidrag til både
logistik og infrastruktur på havneområdet, fortæller account manager, Ejendomme & Arealer, Jeppe Faber.
Havnen har modtaget særdeles positive
tilkendegivelser fra firmaer, som nu er

Maersk Broker Agency is the leading ship agency in
Scandinavia and offers a large range of shipping services
through own offices in Denmark, Sweden and Estonia.
Experience and dedication enable us to offer a reliable,
pro-active, cost effective, and competent service to our
customers. Every time!

www.maerskbrokeragency.com

Contact us for:
•
•
•
•
•

Seamless Port Agency Services
Efficient and Safe Offshore Ship-to-Ship Operations
Integrated Cruise Vessel Coordination
Global Hub Agency and Regional Passage Services
Project Shipments and Logistics Coordination
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– solutions on the move

Royal Arctic Logistics tilbyder
løsninger når du har brug for
serviceydelser inden for havneoperationer, spedition og transport.
Vi tilbyder løsninger som:

Havnedirektør Claus Holstein overrækker på Aalborg Waterfronts vegne 150.000 kr.
til Utzon Center, repræsenteret af Anni Walther

Regatta med fyrværkeri
og stærk publikumsappel

· Luftfragt
· Søfragt
· Havneagent
· Stevedoring
· Containerhåndtering
· Lagerhotel
· Toldbehandling
· Isnavigatører

Med fyrværkeri, affyret fra kajen i Nordhavnen, sluttede årets Aalborg Regatta
lørdag den 21. juni. Efter langvarig eftermiddagsregn var vejret klaret op, og
på scenen trak Dodo & The Dodos et
talstærkt publikum. I det hele taget var
denne den tredje regatta på havnefronten en publikumssucces. Fra Kongeskibet Dannebrogs ankomst onsdag
den 18. juni til de afsluttende gnister på
aftenhimlen; en maritim folkefest, der
bekræftede havnefrontens funktion som
et festligt omdrejningspunkt.

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

–

www.ralog.dk

I 2015 afløses regattaen af The Tall Ships
Race 1. - 4.august. Forberedelserne har
været i gang længe, og der er forventning
om stor deltagelse af stolte sejlskibe.
Dem var der kun få af til regattaen, og en
af forklaringerne menes at være, at mange af de skibe, som kunne have været regattaaktuelle, allerede havde tilmeldt sig
2014 udgaven af The Tall Ships Race.

Ved Aalborg Regattas begyndelse overrakte Aalborg Waterfront en million
kroner til kulturelle og maritime formål
med tilknytning til havnefronten.
Aalborg Waterfront er et netværk støttet
af en lang række erhvervsorganisationer
med det formål at skabe liv i midtbyens
havneområde. Overrækkelsen fandt
- som i 2013 - sted på den hollandske
skonnert Wylde Swan.
Modtagerne af årets donationer var:
•
•
•
•
•

Aalborg Regatta (500.000 kr.)
Utzon Center (150.000 kr.)
Musikkens Hus (150.000 kr.)
”LOA” (100.000 kr.)
”Jens Krogh” (50.000 kr.)

En speciel donation på 45.000 kr. blev
øremærket til regattaaktiviteter, der i
særlig grad kan tiltrække skolebørn.
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1900 ton på
vej mod Nordsøen

Vi skaber løsninger

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.
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Bilspedition
søfragt
luftfragt
skiBsklarering
projektlast
lagerfaciliteter
tolddokumentation

1900 ton stålkonstruktion blev sat på
hjul, da Bladt Industries i juli udskibede
sin nyeste transformerstation fra projektkajen i Østhavnen. Transformerstationen,
der fra kajen blev transporteret på en
pram, er fabrikeret for det tyske energi-

selskab RWE og skal opstilles i vindmølleparken Nordsee Ost. Det er den 13.
transformerstation fra Bladt Industries,
og kontrakten blev fuldført indenfor
15 måneder - en meget kort tidsramme.

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

D I N S U P P LY C H A I N PA R T N E R

Skaber merværdi i verdens mest krævende forsyningskæder

Livsvigtige forsyninger til dig overalt
i verden. Hurtigt, nemt og sikkert.

Medlem af:

CSR Greenland
Corporate Social
Responsibility

Til offshore, skibe, camps, baser, minedrift og virksomheder. Faste og sikre
leverancer af alt fra fødevarer til maskiner – til rette tid og sted, uden fejl.
At operere professionelt i svært tilgængelige områder kræver 100% pålidelige og fejlfri leverancer.
Som professionel supply chain management partner med mere end 35 års erfaring sikrer vi livsvigtige
totalforsyninger til operatører og virksomheder overalt på kloden. Vi står klar til at hjælpe dig.

- del af supply chain koncernen

Transformerstationen til Nordsee Ost på vej mod kajkanten og den ventende pram
(Foto: Bladt Industries)
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Havnen vil investere i
kundernes behov
for kaj- og oplagsplads
Lige nu ligner det en hvid riviera-strand,
men de 200.000 m3 sand fra oprensning
af Hals Barre, som indtil nu er udlagt
på kyststrækningen mellem Vulkanvej
- umiddelbart øst for H.J. Hansen A/S
- og hen mod Grønlandshavnen, er
begyndelsen på en ny, 750 meter lang
kajstrækning på Aalborg Havn. Med det
investeringsbudget på 500 mio. kr., som
bestyrelsen for Aalborg Havn A/S pincipgodkendte i oktober 2013, er den første
udvidelse af Østhavnen rykket et skridt
nærmere som en forøgelse af det nuværende 5,2 km intensivt udnyttede bolværk.
Samtidig har Aalborg Havn A/S i et høringssvar til kommuneplanens ny hovedstruktur udtrykt ønske om at inddrage ca. en
million m2 umiddelbart vest for Bladt
Industries A/S til brug for midlertidig
oplagring af projektgods.
- Udvidelsesplanerne er aktualiseret af
det tiltagende pres på udnyttelse af projektkajen og dens bagland. Aalborgs rolle
som udskibningshavn for sværindustriens tunge og komplekse konstruktioner
er en udfordring, havnen tilpasser sig
og investerer i. Ekspansionen hos Bladt
Industries A/S og Siemens Wind Power
A/S med behov for både udskibning og
oplagsplads har i sig selv medført intensiv
udnyttelse af både kajzone og bagland.
De allerede gennemførte investeringer i
udbygningen af sværgodsramper og forstærkning af projektkajen er samtidig et
signal om, at Aalborg Havn foretager

de nødvendige investeringer og ønsker at
tiltrække yderligere projektlaster i dimensioner, der stiller ekstraordinære krav. Den
udvikling må ikke begrænses af pladsmangel, siger teknisk chef i Aalborg Havn
Logistik A/S Mette Schmidt.
I november 2013 blev den ny 5.000 m2
store sværgodsrampe, B44, taget i brug.
En tilsvarende blev indviet i 2010. Begge
kan bære en belastning på 44 ton pr. m2,
og desuden er der i området en række
andre strongpoints med en bæreevne på
17 ton/m2. Projektkajen er sideløbende
forstærket til at kunne bære 25 ton/m2.
Tilpasning og beredskab
- Som havn vil vi til stadighed tilpasse os
ændringer i trafikmønstre og markedsforhold, så vi konkurrencedygtigt kan reagere fleksibelt og rationelt på kundernes
ønsker. Blandt andet i kraft af at konstruktionerne - og dermed også deres belastning af det kajnære område - vokser,
er vi nødt til at organisere grundigt for at
skaffe plads til det hele. Ikke blot projektlaster, men også lasterne til bulkterminalen, som ligger i det samme område. Vi
skal have beredskab til at reagere med en
kort tidshorisont, men samtidig sikre os,
at der er sammenhæng i området, siger
Mette Schmidt.
Beredskabet og tilpasningsevnen blev
blandt andet sat på prøve, da specialskibet INNOVATION i februar for første ud af

Fremtidens 750 meter lange kaj bliver placeret langs det hvide sandområde
mellem Grønlandshavnen og H.J. Hansen

syv gange anløb Aalborg Havn for at laste
35 Bladt-fundamenter til vindmølleparken
Westermost Rough. Der blev udskibet fra
to ramper, sikkerhedskravene var høje,
spunsvæggene skulle kunne klare trykket,
og det samme skulle fjordbunden med
trykket fra skibets fire ”ben”. Forberedelserne bar frugt, og efter sidste udskibning
er de tre meter dybe huller efter de fire
ben blevet udbedret.

Ved spidsbelastninger i projektområdet
kan det være nødvendigt at reservere et
areal til et bestemt, aktuelt behov. Så må
der flyttes på nogle af de andre ”brikker”.
Den permanente flytning af oplagspladsen til spagnum er et af eksemplerne.

”Det lange lys”
- For at bidrage til helhedsløsninger
prøver vi hele tiden at have ”det lange
lys” tændt; at indtænke konstruktioner
til de forventede behov, men også at
være realistiske. Hvis en belægning
aktuelt skal kunne bære 5 ton, er der
ingen grund til at udføre den til 10 ton
for at være på den sikre side. For om
nogle måneder er behovet måske 17 ton.
På den ene side skal vi kunne udføre
konstruktioner, der kan holde i 50 år,
og på den anden side skal vi tilfredsstille behov, som hele tiden er under

Den ny kajstrækning mellem Vulkanvej
og Grønlandshavnen forventes færdig
om fem-seks år, men måske bliver den
fremskyndet. Den budgetterede pris
er 135.000 kr. pr. løbende meter bolværk. Ude i fremtiden venter også en
forlængelse af kajstrækningen øst for Vejdybet. Forlængelserne er med i havnens
masterplan fra 2003, der opererer med
en tidshorisont på 15-20 år. Visionen
er en sammenhængende kajstrækning
fra projektkajen til Romdrup Å’s udløb i
Limfjorden - kun afbrudt af Grønlandshavnens bassin.

ændring. Men vi skal hele tiden kunne
læse markedet og leverer 10 ton, hvis
det er nødvendigt.
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Tre nye mobilkraner
til Østhavnen
I midten af oktober 2014 får Aalborg
Havn Logistik A/S leveret tre nye havne
mobilkraner af typen Liebherr til afløsning af den hidtidige krankapacitet på
mobilkraner i Østhavnen. I sommeren
2013 blev to nye, mobile fastarmskraner
af typen Sennebogen leveret til anvendelse i Centralhavnen. Denne type af
mindre fastarmskraner har den fordel,
at de også kan anvendes i Østhavnen.
De omtalte fornyelser betyder, at Aalborg Havn nu har en mobil kranpark,
hvor den ældste kran blot er to år.

De seneste nyanskaffelser er:
• En Liebherr 420 med en egenvægt
på 371 ton. Den kan løfte gods
op til 84 ton med et udlæg op til
23 meter
• En Liebherr 280. Kapacitet:
64 ton med udlæg op til 20 meter
• En Liebherr 180, der kan løfte
op til 42 ton med udlæg op til
18 meter

De tre nye mobilkraner skal anvendes
på Østhavnen og er alle udstyret til
kørsel med krog og med bulkgods. Til
kørsel med bulkgods, bliver kranerne
hver udstyret med to forskellige grab
størrelser. De to største mobilkraner kan
også anvendes til containerhåndtering
med havnens nuværende automatiske
container-spreadere. De tre kraner har en

undervogn, der øger mobiliteten, både
når de er operative og når kranerne
flyttes mellem de forskellige områder
i Østhavnen. Den ny Liebherr 420 har
med sine 371 ton en noget mindre
egenvægt end den sværgodskran, som
havnen afhændede i begyndelsen af
2014. På denne største mobilkran, opnås
hermed ligeledes nævnte forbedring
med hensyn til mobilitet og fleksibilitet.
Kranerne er udstyret med den nyeste
udgave af dieselmotorer fra MAN,
hvilket forventes at medføre ca. 30 %
driftsbesparelser på brændstof og en
reduktion af CO2 udledningen med
ca. 30 %.
- De seneste to års krananskaffelser
repræsenterer et betydelige fremskridt
på teknologisiden, en miljøgevinst og
en bred fleksibilitet med hensyn til de
opgaver vi kender og allerede har; men
ikke mindst til de opgaver vi forventer
at skulle løse i de kommende år, siger
havnekaptajn Peter J. Petersen.

steel solutions

built for
the future

www.bladt.dk

y o u r

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

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

Den største af de tre ny Liebherr
mobilkraner kan løfte gods op til 84 ton
og skal anvendes på Østhavnen

w w w. s h i p c a r g o . d k
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”Harbour House”
Et vartegn for Aalborg Havn. Et besøgscenter med fri adgang til udsigtsplatform
og café i fjerde sals højde. Kontordomicil,
inkubatorkontor, ny transportcenterfaciliteter og måske også et arktisk
besøgscenter. Visionerne for ”Harbour
House” er mangfoldige og ambitiøse og
blev efter langvarige forberedelser præsenteret for en bredere kreds i tilknytning til havnens seminar om bæredygtigt
byggeri den 19. august.
Forstadiet til ”Harbour House” er bl.a.
blevet til ud fra en vurdering af, at der
ikke så langt ude i fremtiden bliver mangel på kontor- og måske domicilfaciliteter i Østhavnen. Og når der alligevel
skal projekteres en markant bygning, er
der idé i at indtænke yderligere anvendelsesmuligheder i det færdige koncept.
Gennem tre wokshops med deltagelse af
repræsentanter fra virksomheder i havneområdet, gennem inspirationsbesøg i
ind- og udland og en række interviews
er der med RAMBØLL Management som
facilitator blevet genereret ideer.
- Vi har allerede mange tilbagemeldinger
på idékataloget. I kraft af dem og de
overvejelser vi gør os i Aalborg Havn A/S,
har vi skabt et grundlag, der betyder, at
vi kan komme hurtigt i gang, når tiden er
moden. Min forventning er, at projektet
ved årets udgang er på vej ind i næste
fase, siger Jørgen Frandsen, chef for
ejendomsudvikling og planlægning.

Den udløsende faktor
Tidspunktet for første spadestik er helt
afhængigt af ”en udløsende faktor”
- forstået som et konkret ønske fra en
virksomhed om mere plads og bedre
faciliteter i Østhavnens transport- og
logistikmiljø. Bygningens placering vil
være afhængig af det endelige formål og
af nærheden til den/de primære brugere.
Finansieringen kan ske via realkredit
gennem et af havnens selskaber eller
gennem et ejendomsselskab skabt til
formålet i samarbejde med eksterne
aktører.
Lige nu er alle visionskatalogets elementer i spil, men funktionerne som vartegn,
udsigtsplatform og besøgscenter ligger
lige for. En interviewrunde blandt tilfældige borgere i Aalborgs gågader afslører,
at kendskabet ikke blot til havnens nutidige funktion, men også til dens beliggenhed er begrænset.
- Mange oplever også havnen som et
lukket miljø. Den påbudte terrorsikring
med indhegning og adgangsbegrænsninger har gjort det endnu tydeligere, og
sikringen bliver ikke mindre i fremtiden.
Derfor vil et besøgscenter med adgang
for alle og med terrasseudsigt over hele
havneområdet kunne blive et udflugtsmål, og være med til at øge interessen
og borgernes forståelse af havnens
betydning for byen og regionen, siger
Jørgen Frandsen.
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som kontorhus og besøgscenter
Nytænkning af transportcentret
Nordjysk Transport Center er på en række
områder nærmest synonymt med havnen,
men begrebet dækker bl.a. i kraft af
Danske Fragtmænds terminal og Royal
Arctic Logistics særlige aktiviteter endnu
bredere end Aalborg Havn A/S. Forarbejdet til ”Harbour House” har berøringsflader til transportcenter-funktionen.
- Tiden er måske inde til at nytænke hele
transportcenter-ideen i relation til dagens behov og ønsker. Er der behov for
ny faciliteter eller styrkelse af de bestående? Nogle af dem vil kunne indpasses
i ”Harbour House” og i visionerne om

ude i fremtiden at etablere et ”Harbour
Storage”. Den type overvejelser indgår
naturligt i strategiudviklingen for ”den
intelligente havn”, og berørte aktører
har allerede under forberedelserne til
”Harbour House” luftet interessante
ideer, fortæller Jørgen Frandsen.

Fra toppen af ”Harbour House” vil der
været udsigt til ikke blot det travle
havneområde, men også til fjorden som
på billedet her: Udsigt fra toppen af
gantrykranen. Det er havnens fartøj
”Alba”, som er på vej ind

16

På Klippevej har
Munck Asfalt
både produktion,
salgsafdeling og
udlægningsafdeling

asc@ral.gl
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sin første asfaltmaskine. Det blev begyndelsen på en vækst, som de første
år var drevet af stifterens initiativrigdom, og som tog til, da Munck Gruppen
i 2005 overtog den kommunalt ejede
Tarco koncern.
I 2007 blev datterselskabet Munck Forsyningsledninger A/S etableret efter
opkøb af Skanska Forsyningsledninger
Danmark og øgede medarbejderantallet med godt 600. Det seneste skud
på stammen er fra 1. juli 2011: Munck
Havne & Anlæg A/S (tidligere Mogens
Pedersen Nyborg A/S).

Munck Asfalt er
rykket ind på Klippevej
Med virkning fra 1. januar 2014 har
Munck Asfalt A/S overtaget Skanska
Asfalt A/S’ afdeling på Klippevej 16 øst
for Aalborg Havn. Om overtagelsen siger
adm. direktør i Munck Gruppen, Hans
Christian Munck: Med denne udvidelse
supplerer vi fint de nuværende aktiviteter i Munck Asfalt, og vi får en solid
platform for ny aktiviteter i det nordjyske område.
Skanska Asfalt A/S indviede produktionsanlægget i Aalborg i 2001, og seks år
senere blev det ny kontorhus taget i
brug med administration og salgsafdeling. Fabrikken er placeret på den del af
havnens areal, der er udlagt til virksomheder, som af miljøhensyn har ”særlige
beliggenhedskrav”.

For Munck Asfalt er produktionsanlægget i Aalborg det femte i Danmark. Desuden har selskabet et semimobilt asfaltværk placeret i Dhaka, Bangladesh, hvor
virksomheden siden begyndelsen af
2013 har haft et totalentrepriseprojekt
med renovering af taxiways i den internationale lufthavn.Projektet forventes
afsluttet med udgangen af i år. Munck
Gruppen er en gazellevirksomhed, der i
dag beskæftiger ca. 1.400 medarbejdere
i Danmark, Polen og Bangladesh. I regnskabsåret 2012-2013 havde gruppen en
omsætning på 1,5 mia. kr. og et resultat
før skat på 102 mio. kr.
Vækst gennem opkøb
Iværksættereventyret begyndte i 1988,
da den 20-årige Hans Chr. Munck købte

Ud over produktionen på Klippevej har
Munck Asfalt også salgsafdeling på
stedet og en udlægningsafdeling med
en maskinpark til dækning af alle opgaverne i den nordlige del af Jylland.

Højt kvalificeret søtransport
Transport til tiden
Sikre, fleksible godstranspoter
fra havn til havn
Klarering i Aalborg og
Nørresundby Havn
Østre Havnegade 18 st. tv. · 9000 Aalborg
Telefon: +45 98 77 55 77
broker@nrsbshipping · www.nrsbshipping.dk

Aalborg Stevedore Company
Det førende stevedorefirma på Aalborg Havn

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
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Ny bydel
på Stigsborg
rykker
et skridt
nærmere...

Den tidligere Kemira grund
i billedets midte rummer
store udviklingsmuligheder
for Stigsborg Waterfront

I løbet af efteråret etableres et udviklingsselskab, der skal arbejde frem mod
realiseringen af byudviklingsprojektet
”Stigsborg Waterfront”. I selskabet indgår
Aalborg Kommune og Aalborg Havn A/S
som områdets to store arealejere og forhåbentligt også ekstern investor. Det er
der behov for i realiseringen af en helt
ny bydel med 10.000-15.000 mennesker
i Stigsborg kvarteret, defineret som området på Limfjordens nordside mellem
Hedegaard i vest og motorvejen i øst og
mod nord afgrænset af Stigsborgvej og
Engvej.

- Om det tager 10 eller 20 år, før den
ny bydel på Solsiden står færdig, tør
jeg ikke spå om. Men det er vigtigt, at
vi kommer i gang hurtigst muligt. Vi har
i Aalborg mange store byudviklingsprojekter i gang - Godsbanearealet, Eternitten og Østre Havn - og der er ikke
så mange ubrugte, sammenhængende
muligheder tilbage.
Vi kan i Aalborg Kommune hurtigt få
brug for centralt beliggende områder
til byudvikling, siger borgmester Thomas
Kastrup-Larsen.

Bæredygtig bydel
Efter borgmesterens mening er Stigsborg kommunens mest attraktive udviklingsområde. Med fjorden og landskabet
som identitetsskabende elementer og
tæt på byen er her muligheden for at
skabe en unik bydel.
- Hvis projektet skal have en chance og
samtidig anvise ny tænkemåder omkring
byudvikling, skal Stigsborg rumme et
socialt afbalanceret boligtilbud: Ejerboliger, lejeboliger og andelsboliger.

Men der skal også være kontorer og for
min skyld gerne mindre produktionsvirksomheder i det omfang, de ikke belaster
miljøet.
I de overordnede tanker for den ny bydel
er begrebet ”bæredygtighed” et nøgleord. Energirigtigt byggeri og lokalafløb
af regnvand er selvfølgeligheder, men der
er mange andre elementer, som kan være
med til at gøre Stigsborg til et ”demonstrationsprojekt” med international interesse.
Blandt andet derfor er Aalborg Universitet
med i alle de forberedende processer.
Forsættes side 20
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- ”Smart City” konceptet skal være et
omdrejningspunkt for hele Stigsborg
Waterfront. Økonomisk udvikling og høj
livskvalitet, mobilitet og effektiv infrastruktur i kombination med udfoldelsesmuligheder i grønne områder, siger
Thomas Kastrup-Larsen.
En start med ”bidder”
Når udviklingsselskabet er etableret,
kan processen gå i gang forud for en
egentlig projektering. Som borgmesteren ser det, kan der begyndes i ”bidder” med start øst for Hedegaard. Men
området kan allerede nu inddrages til
midlertidige aktiviteter. En mountainbikebane kan være en mulighed, og den
østlige del af Stigsborg kvarteret kan
måske tænkes ind i indkvarteringen af
de forventede 25.000 deltagere i DGI’s
landsstævne i Aalborg i juli 2017.

Kommune grunden. Siden da er grunden renset op for kemikalierester og
mange steder forsynet med nyt jordlag.
Områdenavnet ”Stigsborg” kan spores
tilbage til Middelalderen, da det var
navnet på et muligvis befæstet voldsted, hvorfra fremmed trafik gennem
Limfjorden blev overvåget. Måske
skyldes navnet, at det var Stig Andersen Hvide - også kendt som Marsk Stig
- der anlagde befæstningen.

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.

Mange af de tanker, der indgår i Stigsborg Waterfront, er allerede skitseret.
I 2003 udsendte Teknisk Forvaltning
- By & Miljø det fyldige debatoplæg
”Stigsborgkvarteret og Nørresundby
Havnefront”. Den midlertidige planlægning blev dog stillet i bero, ”da omdannelsen af andre områder i byen har
højere prioritet”; f.eks. slagterigrunden
i Nørresundby og godsbanearealet i
Aalborg. I kommuneplanen er hele
havneområdet mellem Limfjordsbroen
og Nordre Hanegade/Stigsborgvej
allerede udpeget til byomdannelsesområde.
Den tidligere Kemira grund udgør det
største, sammenhængende område i
projektet. Her etablerede ØK i 1912 A/S
Svovlsyre og Superfosfatfabrik. I 1989
flyttede Kemira ind med sin gødningsproduktion, og i 2001 købte Aalborg
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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

intego.dk

Tlf. 99 36 40 00

Knud Hansen
Relationship Manager
knud-hansen
@jyskebank.dk
Tlf. 89 89 45 93
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Havnens CO2 udledning
er reduceret med 27%
siden 2010

80.000 kWh solenergi
Den største enkeltstående nyanskaffelse/energisparer er havnens solcelleanlæg, monteret på tage og facader
på driftsbygningen Langerak 18. Anlægget producerede i 2013 ca. 80.000
kWh til dækning af elforbruget i både

Solcelleanlægget, der havde 2013 som
sit første hele driftsår, dækker 554 m2
tag og facade og 144 m2 paneler som
tag på en specielt designet halvtagskonstruktion. Valg af panelerne og deres placeringer er sket i tæt samarbejde
med Aalborg Universitet, som siden
etableringen løbende har foretaget
tests og indsamling af produktionsdata.
- Der er allerede nu nogle interessante
erfaringer, som vi og Aalborg Universitet gerne vil dele med andre. En af de
erfaringer, som har overrasket os, er,
hvor lidt solcellepanelernes rengøringsstand betyder for produktionen. Ydeevnen er faldet med 1,2 % efter et år
i drift uden nogen form for rengøring.
Man skal være meget forsigtig, hvis
man ”rumsterer” rundt med panelerne.
Der opstår let skader på cellerne, som
ikke er synlige med det blotte øje, men
som har betydning for ydelsen, fortæller miljøkoordinator i Aalborg Havn
Logistik A/S Brian Dalby Rasmussen.
Spændende erfaringer
Eftersom havnens solcelleanlæg også
er det realistiske testcenter for universitetet, er placeringen af panelerne
lodret/vandret og i relation til verdens-

Den specielle halvtagskonstruktion har 144 m2 solcellepanel som tagdækning

hjørnerne eksperimenterende og ikke
absolut optimal. Målinger hen over
døgnet og hen over året har i den relation givet interessant erfaring.
- Solcellepanelerne kan placeres, så
de giver en mere jævn produktion
hen over døgnet, men også så deres
produktionskurve stiger stejlt midt på
dagen. Det betyder, at vi alene gennem
orienteringen af panelerne kan optimere produktionen, så den tilpasses bedst
muligt til det aktuelle forbrugsmønster,
siger Brian Dalby Rasmussen.

e-Crane

Erfaringerne fra solcelleanlægget på
Langerak er så gode, at havnen lige nu
arbejder med mulighederne for etableringen af endnu et anlæg med en
effekt, der er tre-fire gange større. Op
mod 3.000 m2 paneler tænkes placeret
på tagflader i Grønlandshavnen. Overvejelserne indgår i havnens målsætning
om på sigt at blive CO2 neutral, og
også i det ny projekt er Aalborg Universitet en væsentlig samarbejdspartner.

MRS

T el .: + 45 76 28 0 102

Bag den allerede opnåede reduktion
gemmer sig historien om de mange
bække små: 2010-2013 blev det samlede indkøb af el reduceret med 32 %;
bl.a. gennem renovering og udskiftning
af belysningen på pladser og veje og
på køle- fryselagre, standby funktioner
på kraner, anskaffelse af energibesparende udstyr overalt, hvor det er
muligt, og en ”oprydning” i antallet af
servere på it-fronten. Alene i 2013 blev
elforbruget til vej- og pladsbelysning
reduceret med næsten 100.000 kWh,
og samlet set er energiforbruget over
de tre år faldet.

driftsbygningerne og i havnens administrationskontor.

www.port-trade.com

Siden 2010 er den samlede udledning
af CO2 fra Aalborg Havn A/S’s aktiviteter reduceret med 27 %. Udledningen
er faldet fra 1.236 ton til 903 ton. Der
er en realistisk forventning om, at reduktionen i år passerer de 30 %. I 2020
skal udledningen være faldet med 40 %
over den tiårige periode, og det langsigtede mål er at skabe en CO2 neutral
havn.
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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

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
O. W. Bunker & Trading A/S
Stidsborgvej 60, 9400 Nørresundby
Tlf.: 9812 7277, Fax: 9816 7277

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

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
Global Supply and Trading
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9632 1900, Fax: 9632 1910
www.gsat.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
Rendsburggade 6, 2 sal
9000 Aalborg
tlf. 9877 5577, fax 9877 5575
broker@nrsbshipping
www.nrsbshipping.dk
Maersk Broker Agency
Stigsborgvej 60, 9400 Nørresundby
Tlf.: 9632 3100, Fax: 3363 3072
agency.dk@maerskbroker.com
www.maerskbrokeragency.com
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
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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

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

Uni-Way A/S
Mineralvej 31, 9100 Aalborg
Tlf.: 9630 1700, Fax: 9630 1717
uni-way@uni-way.com
www.uni-way.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

Velfærdstjeneste

Leman
Vardevej 1, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9635 4100, Fax: 9815 1850

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

Hotel

Geodis Wilson Denmark A/S
Stenholm 20, 9400 Nørresundby
Tlf.: 3699 8400, Fax: 3699 8484
info@dk.wilsonlog.com
www.geodiswilson.dk

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

Blue Water Shipping A/S
Lavavej 15, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7913 4750, Fax: 7913 4751
bwsaal@bws.dk
www.bws.dk

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

Vognmænd

Royal Arctic Logistics A/S
Vejdybet 16, P.O. box 8100
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3234, www.ralog.dk

Niels Pedersen & Sønner
Hobrovej 355, 9200 Aalborg SV
Tlf.: 9813 9365

Polaris Electronics A/S
Kærholt 1, 9210 Aalborg SØ
Tlf.: 9631 7900, Fax: 9631 7901
info@polaris-as.dk
www.polaris-as.dk

ATS A/S
Ringvejen 30, 9510 Arden
Tlf.: 9856 1455, Fax: 9856 1767
www.ats-arden.dk

Bladt Industries A/S
Nørredybet 1, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9635 3700, Fax: 9635 3710
office@bladt.dk, www.bladt.dk

Tri Trail Trucking ApS
Rørdalsvej 203, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9812 0633, Fax: 9810 1720
www.tritrail.dk

Mathis Værft		
Bådebyggervej 7, 9000 Aalborg
Tlf.: 9812 0550, Fax: 9812 8198
info@mathis-as.dk
www.mathis-as.dk

Maersk Broker Agency
Stigsborgvej 60, 9400 Nørresundby
Tlf.: 9632 3100, Fax: 3363 3072
agency.dk@maerskbroker.com
www.maerskbrokeragency.com
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

Trosseføring

Jens Jensen & Sønner A/S
Mineralvej 31, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9816 8700, Fax: 9811 7041
Aalborg Transport & Spedition
Stykgodsvej 3-5, 9000 Aalborg
Tlf.: 96303970, Fax: 96303979
www.aats-transport.dk
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
Danish Container Supply ApS
Virkelyst 8, 9400 Nørresundby
Tlf.: 7023 1380, Fax: 7023 1381
info@danishcontainersupply.dk
www.danishcontainersupply.dk

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

Nordelektro A/S
Østerport 3, 9000 Aalborg
Tlf.: 9630 3888, Fax: 9811 4033
www.nordelektro.dk

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

Aalborg Marine Motor ApS
Bådebyggervej 11, 9000, Aalborg
Tlf.: 9631 0090, Fax: 9631 1091

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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Når det opfejede sand
bliver en ny ressource
I 2013 opsamlede fejemaskinen 477 ton
fejeaffald på Aalborg Havns kajer og
pladser. Ud fra princippet om, at affald skal betragtes som en ressource,
har havnen i flere år arbejdet på at øge
genbrug af ”fejesandet”. Genbrug og
genvinding betaler sig, for den årlige
udgift til bortskaffelsen af sandet er
reduceret fra kr. 340.000 til kr. 150.000.

- Fejebilen anvender vand i processen,
og vand udgør en tredjedel af fejeaffaldet. Tidligere kørte vi alt opfej til RenoNord, og vand i et forbrændingsanlæg
er ikke hensigtsmæssigt. Derfor har vi
set os om efter en bedre anvendelse
af fejesandet, fortæller havnens miljøkoordinator, ingeniør Brian Dalby Rasmussen.
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Næsten 20 % af havnens fejeaffald
består af korn- og foderstofrester og
andet organisk materiale. Disse rester
afsættes i dag til energiproduktion på
Brønderslev Biogas. For de resterende
80 % af affaldet har Aalborg Havn indledt et sand-samarbejde med NKI
Kloak- og Industriservice A/S, der finder forskellige anvendelser for materialerne. Affald med store mængder af
sand vaskes, så det kan genanvendes.
Det lyder enkelt, men kræver en særlig
behandling af ”vaskevandet”. I samarbejdet med NKI er der nu også sat
fokus på det kalk, der fejes op på kajerne, for kalken kan hos NKI anvendes
til stabilisering af spildevandsslam.
Økonomi og miljøbevidsthed
- På Aalborg Havn og i ErhvervsNetværk 9220 er der stærk fokus på udveksling af affaldsprodukter, som med
den rette behandling kan blive en ressource i en anden virksomhed. Fortællingen om fejesandet er et godt eksempel. For Aalborg Havn betyder det,
at vi er blevet mere selektive, og at
fejebilerne måske skal køre lidt ekstra
for at undgå sammenblanding af organisk affald, sand og kalk. Men samlet

Ceatestias aut ulparum ut volor restio consenti nonet estinctium aboriatecto occusam

set er der økonomi i det, og samtidig
er det endnu et stærkt signal om miljøbevidstheden i ”den intelligente havn”,
siger Brian Dalby Rasmussen.
Gennemgangen af ”affaldsbunken”
har også ført til, at havnen nu uden
omkostninger kan komme af med de
to ton batterier, som bl.a. anvendes i
lysbøjerne, der markerer sejlrenden ind
til Aalborg.
I 2013 modtog Aalborg Havn 640 ton
slopolie, som anløbende skibe frit kan
aflevere, hvorefter havnen er forpligtiget til en miljømæssig korrekt bortskaffelse. Olien indeholder varierende
mængder af vand og forurenende
partikler, og havnen sender slopolien
videre, så den efter rensning kan anvendes til at skabe ny energi. Ud over
slopolien videresender havnen 2 ton
spildolie, 2,5 ton olie/vand og 2,2 ton
fast, olieholdigt affald.
Med de 252 ton brændbart affald fra
kontor og kantine, som afleveres på
Reno-Nord, havde Aalborg Havn i 2013
1.378 ton affald - eller ressourcer, der
kan anvendes af andre.

Klippevej 16 · 9220 Aalborg Øst · tlf. 4033 8706 · www.munck-asfalt.dk
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Aalborg Havn som
Nordjyllands vækstdynamo
”Analysen viser, at Aalborg Havn er en
væsentlig dynamo for vækst. Ikke bare i
Aalborg, men hele regionen. Nu vil vi
bruge undersøgelsens konklusioner som
et godt grundlag for sammenligning med
andre danske havne i bestræbelserne på
at optimere havnen yderligere. Vi vil være
Danmarks intelligente havn og har ambitiøse mål for fortsat vækst og jobskabelse
i Nordjylland”.

Effektive løsninger
indenfor transport og logistik

 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
Aalborg
Rørdalsvej 201
9220 Aalborg Ø
Tlf.: 7252 1000

Vækstfaktorerne
Blandt væsentlige vækstfaktorer kan
nævnes:
 avnens beskæftigelseseffekt er 9.145
•H
fuldtidsstillinger (I 2007 6.331)

www.fragt.dk

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

Sådan siger formanden for bestyrelsen
i Aalborg Havn A/S, borgmester Thomas
Kastrup-Larsen, som kommentar til en ny,
regionaløkonomisk analyse, udarbejdet af
COWI og baseret på tal fra 2013. En tilsvarende analyse blev præsenteret i 2008, baseret på 2007 tal, så der er konkrete holdepunkter for at vurdere havnens udvikling de
seneste syv år. 96 virksomheder på og ved
Aalborg Havn medvirker i analysen - blandt
dem også de to private havne i området:
Aalborg Portland Havn og Vattenfall Havn.

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

•H
 avnens samlede produktionsværdi (Den
samlede økonomiske værdi af produkter
og tjenesteydelser, som virksomhederne
tilknyttet Aalborg Havn afsætter) er opgjort til 13 mia. kr mod 8,5 mia. kr. i 2007

• Aalborg Havn havde i 2013 en godsomsætning på 2,5 mio. ton. Regnes Portland
og Vattenfall med bliver den samlede
godsomsætning 5,1 mio. ton
Målt på omsætning er Aalborg Havn
landets fjerdestørste efter Copenhagen
Malmö Port (CMP), Esbjerg Havn og
Aarhus Havn.
På både tonnage og omsætning er Aalborg
også den fjerdestørste containerhavn med
en markedsandel på 8 %. Esbjerg indtager
med en markedsandel på 9 % tredjepladsen - efter Aarhus og CMP.
Stolte og ydmyge
- Vi er stolte af de resultater, vi har nået
sammen med et stort antal virksomheder
på og ved havnen, Aalborg Universitet,
Aalborg Kommune og Region Nordjylland.
Generelt set er godsomsætningen i Danmark faldet med 18 % på grund af de økonomiske konjunkturer, men Aalborg Havn
har været i stand til at holde momentum
og begrænse faldet til 15 %, siger salgs- og
marketingchef Ole Brøndum.
Samtidig er vi ydmyge over for havnens
stigende betydning for ikke blot Aalborg
men hele Nordjylland. I bestræbelserne på
at skabe vækst og arbejdspladser vil nøglefaktoren fortsæt være samarbejde, samarbejde og atter samarbejde.

•S
 katteprovenuet af aktiviteterne er samlet set 1,7 mia. kr. mod 1,1 mia. kr. i 2007

Frem mod 2016 har Aalborg Havn A/S øremærket 500 mio. kr. til investeringer, som
skal konsolidere og udvikle havnen.

•O
 msætningen i Aalborg Havn A/S var i
2013 142 mio. kr. mod 84,2 i 2007 - en
stigning på 68,7 %.

En komprimeret version af den regionaløkonomiske analyse kan læses på
www.aalborghavn.dk under ”nyheder”
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”De blå gasser”
er på vej til havnen
I 2015 forventes etableret yderligere fem
brint tankstationer i Danmark. I de nationale planer er Aalborg udpeget som
en af de ny ”brintbyer”, Aalborg Universitet er den lokale projektansvarlige,
og ifølge Cemtec Center for Energi- og
Materialeteknologi vil en placering af H2
HUB Aalborg ved Østhavnen være relevant. Tankstationen med ”de blå gasser”
vil være tilgængelig for alle, men et af
argumenterne for den havnenære placering er Aalborg Havns målsætning om på
sigt at blive CO2 neutral og at tiltrække
endnu flere virksomheder inden for
greentech sektoren. Ad den vej kan havnen og de mange virksomheder omkring
den blive et væsentligt testsite og være
med til at udbrede anvendelsen af brintog brændselscelleteknologien.
I 2011 blev der i Holstebro etableret
den første, danske brint tankstation,
og to år senere fulgte København efter.
Den næste kan - med Cemtec som projektansvarlig - blive placeret ved E45’s
frakørsel 35 ved Hobro, og Mariagerfjord
Kommune har allerede udlagt et areal til
tankstationen. Placeringen af de kommende stationer er indtænkt i ”Hydrogen Link” projektet fra Nordisk Transportpolitisk Netværk som elementer i
transportkorridoren fra Norge/Sverige til
Tyskland, hvor der frem mod 2023 forventes etablering af 400 tankstationer,
hvoraf de første 100 i 2015.

De danske brint tankstationer leveres af
H2 Logic, som sammen med det franske
gasselskab Air Liquid har stiftet infrastrukturselskabet Copenhagen Hydrogen
Network A/S, der skal etablere og drive
brint tankstationer i Danmark.
Cemtec som platform
Den erhvervsdrivende fond Cemtec og
Aalborg Havn A/S har underskrevet en
aftale, som frem mod årsskiftet har
til formål at konkretisere, hvordan et
fremtidigt samarbejde skal udmøntes
konkret. I dette forarbejde deltager også
Aalborg Universitet, hvis Institut for
Energiteknik samarbejder med Cemtec
på forskningssiden, og Center for Samarbejde og Logistik.
- Cemtec er en dansk projektorganisation, der lige som Aalborg Havn arbejder
for at trække udvikling og arbejdspladser til den nordjyske region. Vi kan se
muligheder i, at Cemtec som center
for erhvervsfremmende miljøløsninger
med brint- og brændselscelleteknologien bliver endnu en af havnens mange
platforme. Men det skal give mening for
begge parter. I samarbejdets indledende
fase bytter vi ydelser. Cemtec stiller sin
viden og projekterfaring til rådighed for
havnen, som til gengæld møder med
sine kompetencer inden for administration og organisationsudvikling, fortæller
direktør Lars Udby fra Cemtec.

35
Cemtec blev etableret i Hobro i 2000
af Nordjyllands Amt, Hobro Kommune
og Hobro Erhvervsråd - i dag Region
Nordjylland, Mariagerfjord Kommune og
Mariagerfjord Ehvervsråd. Målet var - og
er stadig - et videncenter for energi
og materialeteknologi; et center der kan
generere arbejdspladser.
Siden 2005 har Cemtec fungeret som
en projektskabende og projektgennemførende aktør inden for kerneområdet
brint og brændselsceller og er bl.a.
aktivt medvirkende i udviklingen af erhvervsklyngen ”Hydrogen Valley”. I centret ved den nordlige indkørsel til Hobro
har en række virksomheder adresse i
lejede kontorer og laboratorier, og senest er etableret Skandinaviens første
testcenter for brint- og brændselscelleindustrien. Det er sket med 10 mio. kr. i
støtte fra EU.

Spændende perspektiver
- Samarbejdet med Cemtec rummer
spændende perspektiver for Aalborg
Havn og for Nordjylland som helhed.
Begge parter tænker regionalt i udvikling
og arbejdspladser, og i havnen har vi til
stadighed fokus på, hvad vi skal kunne
tilbyde fremtidens kunder. Et af fokuspunkterne er etablering af en greentech
klynge. Med Siemens Wind Power og
Bladt Industries er Aalborg en betydelig
aktør inden for vindkraft, men der er også
andre former for miljørigtig energiproduktion, og vi vil gerne medvirke til omstillingen til grøn energi. Det gør vi bl.a.
gennem etableringen af solcelleanlæg på
havnens bygninger - i et tæt samarbejde
med Aalborg Universitet - og gennem en
meget bevidst energistyring. Samarbejdet
med Cemtec giver os adgang til kompetent viden om ”de blå gassers” teknologi
og anvendelsesmuligheder, siger adm.
direktør Claus Holstein, Aalborg Havn A/S.

Direktør Lars Udby fra
Cemtec ser uviklingsmuligheder i samarbejde med
Aalborg Havn
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DAN EYE’s indehavere, Dennis Kvesel (til venstre)
og Jørgen Severinsen, foran faciliteterne på Landdybet

- Vores målsætning er, at vi kommer
til kunder overalt i Danmark, og vi vil
være meget aktive i informationen om
vore ydelser og fleksibilitet med den ny
vinkel, at vi nu er landsdækkende, siger
Jørgen Severinsen. Vi skal ikke så mange
år tilbage, da et vægtkontor primært var
stedet, hvor lastbiler til og fra havnene
med gods blev vejet. I dag har vi langt
flere funktioner, men lastbilerne bliver
stadig vejet. Vognvægten på Landdybet
9 bemandes i dagtimerne, mens der er
mulighed for vejning døgnet rundt på
vores automatvægt. Det betyder, at alle
mod bestilling af automatisk vejekort
kan benytte vægten, når det passer

bedst. Store og små kunder har dermed
mulighed for at kontrollere deres vægt,
inden myndighederne gør det.
DAN EYE fungerer som centraladministration i forhold til kvalitetsstyring og
-sikring, kunde- og leverandørkontakt,
ordreindgang, rapportering og fakturering for det landsdækkende netværks
ydelser.
DAN EYE har nyligt indgået kontrakt med
blandt andre Volvo Danmark om kontrol
og dokumentation af indførte biler og
med Eurofins Steins Laboratorier om
prøvetagning.

DAN EYE - nyt navn med 353 års
historie på Aalborg Havn
Firmaskiltet ”DAN EYE” på Landdybet 9
er nyt, men historien bag det rækker
353 år tilbage på Aalborg Havn. Indehaverne, Jørgen Severinsen og Dennis
Kvesel, er nummer 26 og 27 i en ubrudt
række af vejere og målere, der har
serviceret havnens kunder siden etableringen af den første bod for enden
af Østeraa i 1651.
DAN EYE er en fusion af Vejer & Måler
i Aalborg og Vejer & Måler i Hirtshals.
Virksomheden er moderniseret og arbejder både lokalt og nationalt; med kontorer i Hirtshals og Aalborg, afdelinger i
Frederikshavn, Hjørring og Hanstholm og

et landsdækkende samarbejde med
akkrediterede kolleger om kundespecifikke kontrolopgaver. DAN EYE er som
det første firma i Danmark akkrediteret
af DANAK efter den nyeste udgave af
standarden DS/EN ISO/IEC 17020 til udførelse af kontrol, inspektion, vejning
og prøvetagning.
DAN EYE er virksomhedernes uvildige
kontrolenhed, som gennem inspektion
og prøveudtagning sikrer virksomhedernes dokumentation af eksempelvis råvaretilførsel, materialekvalitet, mængder
og mærkninger.

Professionelle løsninger
on- og offshore
•

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

Vi kan El, VVS og Ventilation

El-installation

•

Termografering

•

Elektromekanisk værksted

•

Kraner, taljer og løftegrej

•

Elevatorer, lifte og rulletrapper

•

Dørautomatik

www.nordelektro.dk
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Travlt køkken får
mere plads...

39
aflastet køkkenet pladsmæssigt. I hele
projektet er arbejdsmiljøet prioriteret
højt, og transporten mellem kælderetage og køkken varetages bl.a. af en
lift og en elevator til både vare- og persontransport.
En væsentlig del af ombygningsprojektet
har også handlet om at skabe en mere
hensigtsmæssig vareforsyning via kælderen og et særligt område til de ”madvogne”, som transporteres til kantinerne
hos Bladt og RALOG - til Bladt flere gange
dagligt.
En sidegevinst til de ændrede adgangog leveringsforhold er, at der over indgangens overdækning er etableret en
terrasse med adgang fra to mødelokaler.

Kantineleder Jytte
Mortensen glæder sig over
de ny, udvidede lagerfaciliteter under køkkenet

Aalborg Havns kantinekøkken på Langerak tilbereder dagligt måltider til over
500 sultne munde. I kantinen mødes
medarbejdere fra havnen og fra de af
områdets virksomheder, der har indgået
aftaler om bespisning, og både Bladt
Industries og Royal Arctic Logistics bliver
til deres egne kantiner serviceret med
diner transportable.
I et storkøkken, der prioriterer velsmag
og sundhed højt og samtidig præsterer
kvalitet under spidsbelastninger har
kantineleder Jytte Mortensen og hendes
medarbejdere oplevet pladsproblemer i
takt med det øgede antal måltider. Nu
lysner det for alvor:

Bedre flow i produktionen
- Vi har glædet os til at tage udvidelsen
i brug. Den skaber et bedre flow i køkkenets produktion, og den betydelige
udvidelse af både køle- og frysekapacitet giver os mulighed for også at effektivisere indkøbspolitikken, fortæller Jytte
Mortensen.
I 2012 blev det første store køkkenprojekt gennemført, mens medarbejderne
i otte uger var henvist til at arbejde i
to køkkencontainere. Renoveringen og
nyindretningen havde et stærkt fokus på
energibesparelser og forbedret arbejdsmiljø. Bl.a. blev ventilationsanlæggene
i køkken og kantine optimeret, så 85 %
af varmen genbruges. Samtidig fik alle
arbejdsborde i køkkenet hæve-/sænkefunktion.

DAN EYE’S SERVICES KAN REKVIRERES DØGNET RUNDT
Telefon 70 27 31 31 · info@daneye.dk

I juli blev den anden store ombygning og
udvidelse inden for to år taget i brug.
Det seneste projekt er en total nyindretning af kælderen under kantinen. Det
område, køkkenet nu råder over i kælderplanet er vokset med 70 m2 til 240 m2.
Fryserummet alene er udvidet fra 6,5
til 21,4 m2., og også kølefaciliteterne er
vokset. Til begge udvidelser er anvendt
udstyr, der bl.a. gennem styring udnytter energien maksimalt.
Fokus på arbejdsmiljø
Etablering af en ny arbejdsstation med
hæve-/sænkebord i kælderregionen til
bl.a. forberedelser af grøntsager har

I takt med større krav til garantier for aftalers
overholdelse, hvad angår f.eks. varepartiers
mængde, beskaffenhed og tilstand, opstår der
adskillige områder og handelsrelationer, hvor
uvildig kontrol og udtagning af prøver til laboratorieanalyse er ønskelig og her kommer DAN EYE
ind i billedet som den uvildige part mellem køber
og sælger.
Med DAN EYE, som ekstern kontrollant, får du
altid en uvildig og uafhængig
vurdering, når leverancer, varelagre, produkter
m.m. skal vejes, måles, inspiceres
og kontrolleres.
Alle akkrediterede ydelser fra DAN EYE er
dokumenterede via inspektionsrapporter med

DANAKs logo. Det betyder, at du kan eksportere
og importere dine varer
velvidende, at de udstedte inspektionsrapporter
har gyldighed i hele EU samt i store dele af den
øvrige verden.
Den uvildige part mellem køber og sælger
Find vores afdelinger på www.daneye.dk

Vores nye
Aalborg kont
or
m / vognvæ
gt.
Landdybet 9
9220 Aalbor
gØ
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Institutleder Birgitte Gregersen overrækker
Claus Holstein beviset på hans udnævnelse til
adjungeret fellow. (Foto: Line Horndal Hjørne)

Claus Holstein bærer en del af æren for
oprettelsen af universitetets Center for
Logistik og har senest sat sig i spidsen
for etableringen af Center for Logistik
og Samarbejde, der bl.a. involverer et
ph.d. projekt og et forskningsprojekt på
Institut for Økonomi og Ledelse. I alt,
hvad han foretager sig, er han meget
fokuseret på, hvordan alle aktiviteterne
kan bidrage til den sociale og økonomiske udvikling af regionen, sagde Birgitte
Gregersen.
Titlen adjungeret fellow indebærer, at
Claus Holstein et par gange om året skal

hædrer havnedirektøren
Administrerende direktør Claus Holstein,
Aalborg Havn A/S, blev den 23. maj som
den første udnævnt til ”adjungeret fellow” på Aalborg Universitets Institut
for Økonomi og Ledelse. Titlen tildeles
en person, der i kraft af sin erfaring og
akademiske orientering evner at bygge
bro mellem konkret hverdagspraksis og
teoretisering af den. Claus Holstein er
uddannet cand.merc. i organisation og

bidrage som oplægsholder og gæsteforelæser på universitetet.
Efter udnævnelsen fortalte Claus
Holstein om ambitionerne om at gøre
Aalborg Havn til en intelligent havn;
en universitetshavn som en parallel til
universitetshospitalet.
- Gennem samarbejdet med Aalborg
Universitet har Aalborg Havn mulighed
for at udvikle sig til Danmarks universitetshavn. For skal man være noget, skal
det være på nationalt plan. Ellers er det
irrelevant, mener Claus Holstein.

“All you need to sleep”

strategi på Aalborg Universitet og har
været havnens direktør siden 1. juni 2007.
Institutleder Birgitte Gregersen begrundede udnævnelsen:
- Claus Holstein har gennem det samarbejde, Aalborg Havn har udviklet
med Aalborg Universitet til fulde demonstreret, at han er værdig til titlen
adjungeret fellow. Han har været en
central drivkraft for igangsættelsen af
projekter mellem forskere og erhvervsliv,
studenterprojekter og ph.d. projekter.
Projekterne spænder vidt over logistik,
infrastruktur, strategi, erhvervsudvikling
og forretningsmodeller.
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Golfvindere

Aalborg Vinterrevy 2014
Henrik Lykkegaard · Pernille Schrøder
Vicki Berlin · Niels Ellegaard

En gruppe golfinteresserede medarbejdere fra havnen og de omkringliggende
virksomheder har taget initiativet til
”Erhvervsgolf Invitational”. Den første
turnering blev afviklet på Ørnhøj Golf
Klub fredag den 20. juni med både individuelle matcher og holdmatcher. På
billedet ses vinderholdet, som bestod af
Lene Borup fra Arctic Group samt Lars
Klein Due, Finn Svendsen og Michael
Nielsen fra Aalborg Havn Logistik.
Det er tanken, at turneringen bliver en
årligt tilbagevendende begivenhed.

STARK Nuuk

STARK Sisimiut

STARK Ilulissat

Box 140
3900 Nuuk
Telefax 32 40 15
Telefon 32 55 33
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Telefax 86 59 15
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Box 507
3952 Ilulissat
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Telefon 94 38 33
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STARK GRØNLAND
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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
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Kapelmester Jens Krøyer

Hver fredag og lørdag
fra 14. november til 13. december
Julebuffet, revy,
musik og dans
Pr. person ...........
Ekskl. drikkevarer

588,-
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Velfærdsarbejde for
søfolk på Aalborg Havn

Østerbro 27 · 9000 Aalborg · Tlf. 9812 1900 · info@hotel-aalborg.com · www.hotel-aalborg.com

Billetkontor: 9935 5566 (åbent hverdage kl. 12-17)
24 timers billetservice: akkc.dk

AA

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

Port of Aalborg

Nyheder upfront!
Hvis du ikke kan vente på næste nummer
af transPORT, så tilmeld dig Aalborg Havns
NYHEDSBREV på www.aalborghavn.dk
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- stærk på logistik og samarbejde
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