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Fremtiden tages
i tre bidder
Tiderne med absolutte planer, hovedsageligt for den fysiske del af havnen
og baseret overvejende på langtidsplanlægning, er blevet ineffektive pga.
den øgede kompleksitet og den hurtige
udvikling i konkurrencevilkårene. Vi har
brug for fleksibel planlægning - både på
den lange og den korte bane.
Sådan er præmissen, og det tager vi
højde for.
I Aalborg Havn A/S kompenserer vi for
de udfordrede muligheder for langtidsplanlægning ved at inddele vores udviklingsplaner på kort, mellemlang og lang
sigt.
Det skal forstås således, at den lange
planlægning for Aalborg Havn 2050+
er en meget robust plan, der kan tåle
de mange store og små ændringer, der
naturlig kommer over en så lang tidshorisont. Her sikres arealer til udvidelse
samt planlægning af kajer og højvandsikring mv.
Den mellemlange planlægning i Aalborg
Havn gælder frem til 2030+, hvor nuværende globale mega-trends indbygges.
Her tages der stilling til, hvilke elementer der skal udbygges, flyttes eller
nedlægges. For eksempel er vi i Aalborg
i gang med at revidere behovet for
olieoplagring under hensyn til, at fossile
brændstoffer langsomt fases ud. En
anden del af planen på mellemlang sigt
er håndtering af den sidste udflytning
fra centralhavnen til havnearealerne i
Aalborg Øst.

Den korte planlægning i Aalborg Havn
løber til 2020+. Den tager højde for de
aktiviteter, som nuværende kunder og
brugere har behov for samt transformerer pipelinen til projekter. I Aalborg Havn
har vi p.t. en pipeline på investeringer
på mere end 1,0 mia. kr. Pipelinen består
af projekter, hvor nuværende og potentielle kunder ønsker at flytte eller udvide
deres forretning til Aalborg Havns industrielle område og være en del af den
industrisymbiose, Aalborg Havn tilbyder.
Lad mig slå ned på et helt centralt
element i vores udviklingsplan:
I vores planlægning for 2030+ arbejder
vi p.t. med at beregne behovet for
containerydelser i Nordjylland. Vi går
ud fra to teser:
Et: At Aalborg som regional hovedstad
fortsat vil vokse i både produktionsvolumen og forbrug, og at den regionale
containerhavn er et samlingspunkt for
hele Region Nordjylland. I tillæg hertil
vil Aalborg Havn forsøge at fastholde
og udvikle transitgods primært til og fra
Nordatlanten og sekundært til og fra
Østersøen.
To: At fremtiden for danske containerhavne bliver styret af udviklingen af
feederforbindelser til og fra hovedhavnene Hamburg, Bremerhaven,
Antwerpen, Rotterdam og Amsterdam.
Konkurrenceparametrene bliver effekt,
service, høj frekvens og let adgang til
og fra havnen og opkobling til europæiske motorveje og banesystem. Når
vi regner på ovennævnte scenarier, så
indikerer den nuværende udvikling i
containertrafikken, at kapaciteten alt
andet lige løber ud i 2022, dvs. at vi
passerer 100.000 TEU p.a.

Bestyrelsen i Aalborg Havn A/S har et
ønske om, at Aalborg Havn på den mellemlange bane, altså fra 2030+, er en
robust havn, som ikke er afhængig af
enkelte kunder eller enkelte aktiviteter.
Det betyder, at Aalborg Havn skal vokse
så hurtigt, at ingen kunde udgør mere
end maksimalt 15 % af den samlede
omsætning.
I relation til containerforretningen
betyder ovennævnte, at Aalborg Havn
Logistik A/S sammen med de nuværende aktører adresserer de scenarier, vi
regner på, og stiller hinanden den udfordring, at vi skal skabe mere kapacitet til
containerforretningen, så vi samlet set
kan komme op på 200.000 TEU p.a.
Herunder skal vi have diskuteret,
hvordan vi får lavet konkurrencedygtige
koncepter, der får de nordjyske importog eksportkunder til at benytte havnen
med de fordele og den nærhed, der er
i forbindelse med en moderne, regional
havn.
I dette nummer af Transport kan du
læse nærmere om de konkrete planer
og se illustrationer af den kommende
containerterminal med arbejdstitlen
”Aalborg Container Terminal 2”.

Claus Holstein
Adm. direktør i
Aalborg Havn A/S
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besøg i barndomsbyen. Hendes første
singlesculler blev sponsoreret af Aalborg
Havn.
- Sådan én er meget dyr, så det er ikke
noget, man bare lige kan købe. Men
hvis man gerne vil ro på et højt niveau,
så betyder adgangen til godt materiel
det hele - og her er det afgørende, at
man har sponsorer, ellers kan man ikke
konkurrere med de andre. Uden en lokal
sponsor var jeg aldrig kommet på landsholdet, sagde hun blandt andet.

Pirates-maskot Kaptajn Ding Dong
bød de mange fremmødte velkommen.

Anne Dsane Andersen fik blomster, gave
og tak for sin flotte indsats ved OL.

Anne Nygaard Andersen fik sammen med
John Moth Madsen æren af at være årets
medarbejdere. Jesper Schou Madsen blev årets
specialist, og Frank Sørensen blev årets leder.

Energisk nytårskur

- Bestyrelsen syntes ikke, det er direkte
dårligt, at vi for eksempel får hele lånet
til Nordjyllandsværket realkreditfinansieret, som Claus Holstein udtrykte det.

Sportsstjerner og finansieret håb
for fremtiden tegnede dette års
nytårskur.

Klar CSR-strategi
At Aalborg Havn er en sund forretning
kommer ikke blot forretningslivet til
gode - også byens sportslige og kulturelle aktiviteter får et løft gennem den
støtte, som havnen yder, påpegede
Thomas Kastrup-Larsen i sin tale.

Da Aalborg Havn traditionen tro holdt
nytårskur 2017, var kantinen fyldt op
til bristepunktet af medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder.
- Aalborg Havn er 550 år gammel, men
ambitionerne er helt intakte. Vi lægger
allerede planer for de næste 100 år
- det kan vi gøre blandt andet, fordi
vi og Aalborg Kommune har modet til
at sige ja tak til nye initiativer og
investeringer, sagde havnedirektør
Claus Holstein fra talerstolen.

Han henviste blandt andet til udvidelsen
af Tranholmvej fra to til fire spor, som
staten har finansieret med 40 millioner
kroner, hvorefter Aalborg Kommune bidrager med de resterende 86 millioner.
- VVM-redegørelsen er under udarbejdelse, og forventningen er, at første
spadestik kan tages i 2017, og den nye
Tranholmvej kan tages i brug allerede i
2019 til glæde for nye og gamle kunder,
sagde han.
Derudover fremhævede Claus Holstein
samt borgmester og bestyrelsesformand
i Aalborg Havn A/S, Thomas KastrupLarsen væksten i containertrafikken og
en særdeles vellykket investering i Nordjyllandsværket og det grønne energiområde generelt som initiativer, der tegner
lyst for fremtiden.

Efter talen overrakte Thomas KastrupLarsen hende en gave, blomster og
lykønskninger. Anne Dsane Andersen
var nemlig forhindret i at deltage, da
Aalborgs OL-atleter i sensommeren blev
hyldet på Rådhuset.
Singlesculleren, som Anne Dsane
Andersen i sin tid roede Limfjorden tynd
i, stod ved indgangen til kantinen - i
øvrigt flankeret af Pirates-maskot Kaptajn Ding Dong.

For eksempel bydelsprojektet Cool East
styrker sammenholdet og stoltheden
ved at bo og arbejde i Aalborg Øst, og
helt konkret giver det også Aalborg
Pirates mulighed for at være med fremme i Metal Ligaen.
Det fortalte én af de inviterede sportsstjerner, forward og tidligere landsholdsspiller Julian Jakobsen, om.
Også roer Anne Dsane Andersen, der
vandt bronze ved sommerens OL, var på

Der er stolte traditioner omkring
maden ved nytårskuren - i år blev menuen
suppleret med indbagte rejer.
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Ny jernbaneterminal giver helt nye muligheder

Sådan ser den nye jernbaneterminal ud.

Den nye jernbaneterminal og
-strækning er indviet af DB Cargo,
som i fremtiden vil bruge Aalborg
som hub hver tirsdag og torsdag.
En ny jernbaneterminal er åbnet på Aalborg Havn - og det samme er helt nye
muligheder for det nordjyske erhvervsliv.
Den nye terminal er på 3.672 m², og den
bliver slået sammen med godsbaneterminalen på 5.846 m². Dermed bliver den
nye jernbanegodsterminal 9.518 m2 og
med 358 meter skinner, hvor 118 af dem
er dobbeltspor. For at komme ind på den
nye, store terminal skal man gennem
208 meter inde på containerterminalen,
som ligeledes er dobbeltspor.
- En åbning af sporene på containerterminalen giver helt nye muligheder for
multimodalt gods over kaj i Aalborg,
siger Rasmus Munk Kolind, account
manager i Aalborg Havn Logistik A/S.

Dør til dør
Aalborg Havn har samtidig lavet en aftale
med den tyske jernbaneoperatør DB Cargo
om at være nordjysk jernbanehub og
drive en fast feederforbindelse på skinner
fra Aalborg to gange om ugen med start
fra 2. februar 2017.
Der er nu to operatører på sporet, da det
franskejede Captrain siden 2015 har kørt
tagplader fra Polen og Tjekkiet via sporet
for Cembrit.
- Forskellen på de to operatører er, at
virksomheder, der bruger den nye feederforbindelse, ikke behøver at have gods
nok til at fylde et helt tog selv. Den nye
aftale med DB Cargo øger dermed fleksibiliteten, fordi virksomheder kan booke
plads ad hoc og ned til 30 tons ad gangen. Dette kan både være i et setup til
og fra Aalborg Havn, men også dør til
dør, hvis kunderne ønsker dette, siger
Rasmus Munk Kolind.

Uge 6 startede godt med to godsbanetog
på Aalborg Havn. Her er det DB Cargos nye
jernbanesetup med enkeltvogne.

Her er det godstoget fra Captrain,
der lastes med tagplader på den faste
heltogsforbindelse.

DB Cargo Danmark opererer flere typer
godsbanetransport: Intermodal, hvor
containere og trailere løftes direkte op
på en togvogn, konventionel, hvor godset lastes direkte i godsvognen og også
bulk/projektlast i åbne vogne. Alle muligheder tilbydes nu til og fra Aalborg.
- Opgaven nu er at sprede budskabet
blandt nordjyske virksomheder om, at
det kan lade sig gøre at sende gods med
bane, også for mindre virksomheder.
Så snart vi når over den danske grænse,
åbner der sig nogle meget store muligheder, da jernbanen her ikke er ramt
af de samme vægtbegrænsninger som
landevejstransport, siger Rasmus Munk
Kolind.

steel solutions

built for
the future

www.bladt.dk
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Styrket samarbejde
med vognmændene
Nyt forskningsprojekt optimerer
godskørsel på europæiske veje og
giver Aalborg Havn en unik mulighed
for at optimere services og styrke
samarbejdet med vognmandsbranchen.

se, om der er nogle mønstre i, hvordan
trafikken bevæger sig, som vi kan understøtte med bedre services, siger
teknisk chef Mette Schmidt, Aalborg
Havn Logistik A/S.

En opgørelse over godstransport på
de europæiske veje viser, at lastbiler i
gennemsnit kun fragter 57 procent af
dét, de har kapacitet til.

Gennem projektet får Aalborg Havn
tegnet et billede af lastbilernes ruter,
hvor meget kapacitet de har til overs,
og hvor de gør holdt. Med dén viden
kan vognmændene optimere transporten og bruge frigjorte ressourcer på at
skabe mere forretning til glæde for hele
Nordjylland.

Det giver en masse spildkapacitet, som
koster vognmændene mange penge,
og samtidig giver det unødig CO2-udledning og trængsel på vejene.
Blandt andet derfor har Aalborg Havn
valgt at støtte et forskningsprojekt, der
skal minimere kørsel med tomme og
halvtomme lastbiler gennem et automatiseret logistiksystem til deling af overskydende kapacitet mellem konkurrerede fragtfirmaer. Forskningsstøtten er på
omkring en million kroner, og Aalborg
Havn forventer sig meget af projektet.
Samarbejde for fremtiden
Aalborg Havn støtter også forskningen
økonomisk, fordi projektet giver havnen et indblik i vognmandsbranchen og
giver dermed mulighed for at målrette
aktiviteter og services, som styrker
samarbejdet med den.
- Vi vil gerne have analyser for trængsel
i og omkring Aalborg Havn og også mellem havne i Nordjylland. Det er for at

Aalborg Havn får også gennem forskningsprojektet afdækket to væsentlige
forhold: Hvad siger normalsituationen
på ruterne, og hvad sker der på den
ønskede rute fra den position lastbilen
er på nu og indtil slutdestinationen.
- Dermed bliver det muligt at give
chaufføren eller vognmandsfirmaet løbende informationer om trafiksituationen og evt. give dem nogle alternativer,
der sparer dem tid. På sigt vil vi gerne
lære vores kunder på gummihjul bedre
at kende - og det kan dette projekt
hjælpe os med, siger Mette Schmidt.
Store medspillere
Det er Transportforskningsgruppen på
Institut for Byggeri og Anlæg, Center
for Logistik på M-TECH, IKE-gruppen på
Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet samt Center for Trans-

Ny forskning undersøger et automatiseret logistiksystem til deling af overskydende
kapacitet mellem konkurrerede fragtfirmaer.

portstudier på Imperial College London
i England, der skal systematisere og
analysere de mange data med henblik
på nye forretningsmodeller.
Systemet bygger på algoritmer udviklet
af ledende logistik- og transportforskningsmiljøer i Danmark og England og
implementeres hos datamanagementvirksomheden Gatehouse. To store
konkurrerende transportvirksomheder,
Danske Fragtmænd og FREJA, leverer
data til udviklingen af systemet, tester
og anvender systemet. Efter projektet
vil systemet være i drift hos Gatehouse og vil kunne anvendes af alle store
logistikvirksomheder. Derved vil optimeringseffekten blive endnu større for
branchen og for samfundet.
Advokatfirmaet Bech-Bruun tackler de
juridiske aspekter af projektet, mens
Dansk Erhverv fremmer samarbejdet
og vidensdelingen mellem relevante
aktører og virksomheder.

I Aalborg Havn Logistik A/S ser man
frem til samarbejdet og til at gøre brug
af de teknologiske landvindinger.
- Vi er Danmarks Intelligente Havn, og
en del af at være dét handler om at
udvikle teknologi, som kan understøtte
vores position som det nordlige Danmarks trafik- og logistikcenter med direkte betjening via skib, jernbane
og lastbiler, som er koblet op på det
globale transportnet. Vi vil hele tiden
udvikle os og finde endnu bedre løsninger, der er baseret på den nyeste viden
og forskning. På den måde skaber vi
bedst merværdi for kunder, samarbejdspartnere og for hele Nordjylland, siger
Claus Holstein, adm. direktør i Aalborg
Havn Logistik A/S.
Forskningsprojektet løber frem til medio
2020.
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Stor vækst på feederforbindelserne i Aalborg Havn
Virkeligheden overstiger forventninger på Aalborg Havn, hvor mængden
af TEU på feederruterne er steget 44
procent det seneste år.

fungerede først som own carrier, men
i sensommeren 2016 blev ruten åbnet
kommercielt og overgik til rederiet Unifeeder, der sejler både på Hamburg og
Bremerhaven.

Der er gang i væksten på Aalborg Havn.
Målet om en 30 procents stigning på
gods på feederruterne fra 2015 til 2016
er blevet overgået med 14 procent.
Det flotte resultat kan blandt andet tilskrives generel vækst hos havnens over
100 virksomheder, to faste feederforbindelser og havnens investering i effektivisering og udbygning af eksempelvis
containerterminalen.
- Vi ser hele tiden fremad og er i løbende dialog med kunderne, så vi kan stille
den rette kapacitet til rådighed til konkurrencedygtige priser, så snart behovet
opstår. Vi stræber hele tiden efter at
være mere fleksible og effektive og efter
at gøre tingene så intelligent som muligt
- og dét, må man sige, lykkedes, siger
Claus Holstein, adm. direktør i Aalborg
Havn Logistik A/S.
Strategi om risikospredning
Succesen kan i høj grad tilskrives den
ugentlige feederforbindelse til Rotterdam, og at Aalborg Havn Logistik A/S fra
december 2015 indgik en aftale med det
verdensomspændende franske rederi
CMA CGM om en ny feederrute, der hver
uge giver nordjyske virksomheder mulighed for at connecte i Hamburg. Ruten

- Aalborg Havn er inde i en særdeles positiv udvikling, hvor flere virksomheder
får øje på de muligheder, vi stiller til rådighed. Jo flere virksomheder, der bruger
vores services, jo lettere kan vi tiltrække
rederier og lave generelle investeringer,
hvilket igen kan øge serviceniveauet og
tiltrække endnu flere kunder. Det understøtter vores strategi om at satse på
flere, ”mindre” kunder i stedet for få,
”store”, hvilket gør os mindre sårbare,
siger Rasmus Munk Kolind, account
manager i Aalborg Havn Logistik A/S.
Bestyrelsesformand i Aalborg Havn A/S,
borgmester Thomas Kastrup-Larsen
glæder sig over den store stigning i
containergods på Aalborg Havn på
vegne af hele byen.
- Aalborg Havn er en katalysator for
vækst for hele Aalborg. Når vi stiller
fleksible, effektive logistikløsninger til
rådighed, så kan vi både tiltrække nye
virksomheder og give det nordjyske
erhvervsliv de bedste muligheder for
at udvikle forretningen, siger han.
Også i 2017 forventes mængden af
TEU at stige med minimum 30 procent
på feederruterne.
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Ny containerterminal i Aalborg
En helt ny containerterminal skal ruste
Aalborg Havn til fremtidens vækst på
containerforretningen.
Aalborg Havn A/S har planer om en ny,
større containerterminal under arbejdstitlen Aalborg Container Terminal 2.
Terminalen skal efter planen placeres i
det 180.000 kvadratmeter store område
øst for det nuværende bassin, hvor den
eksisterende containerterminal ligger.
Vanddybden langs den 500 meter lange
kaj og krandækning vil opfylde de krav,
som feedermax-skibe stiller. Terminalen vil indeholde alle funktionaliteter,
eksempelvis materialegård, 24 timers
afstillerplads, faciliteter til SKAT og
veterinærer med mere.
Fremtidens havn
Alle tilgængelige beregninger tyder
nemlig på, at Aalborg Havns containerforretning vil vokse i fremtiden, og at
kapaciteten løber ud i 2022, hvor havnen overskrider 100.000 TEU pro anno.
Fremtiden byder desuden på mere trængsel på vejene samt øget brug af transportformer, der er mere skånsomme for
miljøet.

Overnatning, møder,
kurser og konferencer

Samtidig vil containertrafikken i Aalborg
også vokse i takt med, at oceanskibene
bliver større, fordi de dermed bliver endnu mere afhængige af et fleksibelt og
regionalt udbredt net af feederhavne.
- Fremtiden for danske containerhavne
bliver netop styret af udviklingen af
feederforbindelser til og fra hovedhavnene Hamburg, Bremerhaven,
Antwerpen, Rotterdam og Amsterdam.
Desuden vil Aalborg Havn forsøge at
fastholde og udvikle transitgods primært til og fra Nordatlanten og sekundært til og fra Østersøen. Det vil kun
give mening at sejle mellem de store
kontinentalhavne med de gigantiske
oceangående skibe og lade feedertrafikken stå for findistributionen, siger
Claus Holstein, adm. direktør i Aalborg
Havn A/S.
Med planerne om Aalborg Container
Terminal 2 vil Aalborg Havn A/S
sammen med de nuværende aktører
adressere de scenarier, der regnes på
og skabe mere kapacitet til containerforretningen, så den samlet set kan
komme op på 200.000 TEU pro anno.

- Beregningerne er blandt andet også
lavet på baggrund af velunderbyggede
teser om, at erhvervslivet i Aalborg
fortsat vil vokse, både på produktionsvolumen og forbrug, og at Aalborg
Havn i endnu højere grad bliver et logistisk knudepunkt for hele regionen,
siger Thomas Kastrup-Larsen, bestyrelsesformand i Aalborg Havn A/S.
Risikoen spredes
Bestyrelsen i Aalborg Havn A/S ønsker,
at Aalborg Havn efter 2030 er en endnu
mere robust havn, som ikke er afhængig af enkelte kunder eller enkelte aktiviteter. Det betyder, at Aalborg Havn
skal vokse så hurtigt, at ingen kunde
udgør mere end maksimalt 15 % af den
samlede omsætning.

Velfærdsarbejde for
søfolk på Aalborg Havn

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

- Dermed understøttes behovet for en
større terminal af vores strategi om
risikospredning. Det er meget sårbart

at bygge sin forretning på enkelte, store
kunder, så vi skal fortsætte det gode
arbejde med at tiltrække nye kunder.
Herunder skal vi også i fremtiden have
flere konkurrencedygtige koncepter,
der får de nordjyske import- og eksportkunder til at bruge Aalborg Havn
med de fordele og den nærhed, der er
i forbindelse med en moderne, regional
havn, siger Claus Holstein.
Der er ikke truffet endelig beslutning
om starttidspunkt, men det forventes
at en ny terminal vil kunne tages i brug
i løbet af cirka to år fra igangsætning.
Den eksisterende containerterminal vil
være til rådighed under byggefasen,
og afhængig af udviklingen generelt
kan den også bruges fremadrettet. Den
kan eventuelt også moderniseres efter
behov.
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Velkommen til
Aalborg Havn, verden!
Snart tager Aalborg Havn fat i en
ny rekordsæson med 36 anløb.
Sidste år var en forrygende krydstogtsæson med 21 anløb - men det bliver
bedre endnu.
21. april 2017 åbner Saga Sapphire årets
imponerende sæson, der byder på 36
anløb.

Rederiet Viking Ocean Cruise er også
i den kommende sæson den flittigste
gæst i Aalborg med 23 af besøgene.
- Vi ser frem til en masse glædelige
gensyn med Viking Star og Viking Sea.
Derudover har vi også fornøjelsen af at
byde velkommen til rederiets helt nye
krydstogtskib, Viking Sky. Vi glæder os
helt generelt til at vise vores by frem til

Marco Polo stikker så dybt, at hun ikke kunne lægge til ved Honnørkajen, da
hun 4. maj åbnede sæson 2016. Hun lagde derfor til længere ude, hvor passagererne
blev hentet med shuttle-busser.
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en masse turister, for vi ved, at de altid
forlader Aalborg med smil på læben og
en masse gode oplevelser at fortælle
om derhjemme, siger Michael Rosenkilde Lund, account manager i Aalborg
Havn Logistik A/S.
Den 8. september 2017 sættes der et
punktum for endnu en rekordsæson,
der med garanti rører den nordjyske
folkesjæl.
Her får byen nemlig besøg af Magellan,
tidligere Holiday, der blev bygget på
Aalborg Værft i 1985, og som er ren
hjerteblod for mange aalborgensere.
Nyd nogle af de bedste krydstogtskud
fra 2016 her, og se hele rækken af anløb
på http://aalborghavn.dk/cruise.aspx

Frederik Holm Bonde Christiansen tog dette
billede af Viking Star, da hun sejlede gennem
morgentågen ved Rærup 18. august 2016.

Anders Thomsen tog dette billede af Viking
Sea, da hun en sommeraften sejlede fra
Aalborg. Også i år vil Viking Sea og hendes
søstre, Star og Sky, gøre Honnørkajen
ekstra smuk.

Magellan var et stort tilløbsstykke, da hun
sidst var i Aalborg, hvor hun afsluttede årets
sæson 6. oktober 2015.
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Ny multiterminal
- nye muligheder
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Stor omsætning
Aalborg Havn satser på korte eller
mellemlange aftaler om opbevaring
med kunderne.

- Multiterminalen er en optimering,
der giver det nordjyske erhvervsliv en
helt ny form for fleksibilitet i forhold til
transport til og fra Nordjylland, siger
Claus Holstein, adm. direktør i Aalborg
Havn Logistik A/S.
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I Aalborg Havn er der store forventninger til den nye multiterminal, der vil stå
som et konkret symbol på strategien om
Den intelligente havn.

- Multiterminalens funktion er primært
at udfylde den efterspørgsel, vores
kunder har på yderligere kajmeter med
et større bagland. Multiterminalen åbner
endvidere op for muligheden for nyt
gods, der kan losses og lastes, men
også mellemlagres i en kortere periode
på havnens kajnære arealer, siger
Michael Rosenkilde Lund.
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Han fremhæver, at der på multiterminalen vil være muligt at lave opmarchområde til ro/ro-transport, men også kapacitet til bulk, projektgods og containere.
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Hos Blue Water shipping finder du erfarne og kompetente specialister

AALBORG HAVN A/S
ØSTHAVNEN - UDSNIT

P11
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Vi skaber løsninger

pak

1:2.000 (A3)

Gate

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.

September 2016

D

P9

Den nye multiterminal er cirka 16.000 kvadratmeter og giver mulighed for opbevaring af
både bulk, containere og ro/ro.

AALBORG HAVN A/S
ØSTHAVNEN - UDSNIT
1:2.000 (A3)
September 2016

Aalborg Havn optimerer havnens
infrastruktur med en ny multiterminal
Nye, spændende muligheder venter
det nordjyske erhvervsliv.
I slutningen af marts 2017 åbner en
helt ny multiterminal på omkring
16.000 kvadratmeter ved siden af
containerterminalen, nærmere bestemt
ved kaj 8015 og 8016.

- Multiterminalen er godt placeret i
forhold til de muligheder, den bibringer
vores kunder. Terminalens placering,
som kajnær, tæt på Ro/Ro-leje, sammenkoblet til jernbaneterminalen og
i forlængelse af containerterminalen
giver havnens kunder en vifte af muligheder i fremtiden, siger Michael Rosenkilde Lund, account manager i Aalborg
Havn Logistik A/S.

Bilspedition
søfragt
luftfragt
skiBsklarering
projektlast
lagerfaciliteter
tolddokumentation

Blue Water Shipping A/S | www.bws.dk
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Nye kajarealer etableres
med restprodukt

719

Full-serviceleverandør inden
for el-teknik, mekanik og automation
Intego A/S

|

99 36 40 00

|

intego.dk

Her en oversigt over kajarealet, som er ved at blive forbelastet til fremtidens byggeaktiviteter.
Dronefoto: Jacob Krogh fra Aalborg Havn Logistik A/S

Et 120.000 kvadratmeter stort
kajareal klargøres ved hjælp af
sand fra Hals Barre.

Hele arealet skal dækkes med cirka to
meter sand yderligere, inden forbelastningen er fuldført.

Rettidig omhu og to fluer med ét smæk.

Arbejdet med at klargøre kaj 8008/8009
gik for alvor i gang i efteråret 2016 og
forventes færdigt i starten af 2018.

Sådan kan etableringen af kajområde
8008 og 8009 beskrives, for her klargøres et stort areal til fremtidige byggeaktiviteter på en både økonomisk og
smart måde.

Aalborg Portland aftager halvdelen af
det sand, som Aalborg Havn oprenser
fra Hals Barre, typisk 50.000 kubikmeter om året.

- Vi tager i alt sin enkelthed sand fra
havbunden ved Hals Barre, som vi
alligevel skal flytte af hensyn til skibstrafikken, og så bruger vi det til at forbelaste arealet, altså lægge tryk på de
sætningsgivende lag, så vandet løber
fra, siger Mette Schmidt, teknisk chef i
Aalborg Havn Logistik A/S.
Der spules omkring 50.000 kubikmeter
sand ind på arealet hvert år ad flere
omgange.

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

ONE-STOP-SHOPPING

Livsvigtige forsyninger tiL dig

overaLt i verden tiL rette tid og sted.

Én samarbejdspartner er nok...
Arctic Group er totalleverandør til offentlige og private virksomheder på det nordatlantiske marked.
Vi har et meget bredt produktsortiment, og tilbyder vores kunder et “One-Stop-Shopping” koncept,
hvor alle varer handles hos os. Det betyder at vores kunder sparer tid og omkostninger. Vi sikrer
vores kunder en hurtig, sikker og nem levering af alt fra faste ordrer til større projektsager.
Vi er en stærk samarbejdspartner i geografiske områder, hvor vores kompetencer indenfor logistikområdet kan udnyttes optimalt. Vores primære markeder er Grønland, Island, Færøerne, Afrika
og Kina, men vi er en professionel samhandelspartner til hele verden.
Vi har den logistiske motorvej - også til dine varer!

Her pumpes sand ind på arealet via en
rørledning fra skibet. Dronefoto: Jacob Krogh
fra Aalborg Havn Logistik A/S

- en del af
Arctic Group Koncernen
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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 Reno-Nord
Modtagecenter for farligt affald
Langerak 21, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9815 4530
farligtaffald@renonord.dk
www.renonord.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.: 7433 7200
melgaaard@melgaard.com
www.melgaard.com
IF Nedbrydning
Savannevej 2, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9893 5920
www-ifgroup.dk

Dansk Natursten A/S
Tronholmen 28B, 8900 Randers
Tlf.: 8644 8577, Fax: 8644 8378
bl@dansknatursten.dk
www.dansknatursten.dk
Kongerslev Kalk A/S
Vildmosevej 13, 9293 Kongerslev
Tlf.: 9833 1377
kongerslev@kongerslev-kalk.dk

Bunkering
Monjasa A/S
Strevelinsvej 34, 7000 Fredericia
Tlf.: 7026 0230
fredericia@monjasa.com
www.monjasa.com/contact/
denmark-fredericia

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
Kroghs A/S
Klim Strandvej 284, 9690 Fjerritslev
Tlf.: 9822 5200, Fax: 9822 5737
kroghs@kroghs-as.dk
www.kroghs-as.dk

MARCOD
Tlf.: 2332 0332
www.marcod.dk, clc@marcod.dk
Minsparringpartner.dk
Tlf.: 4037 2003 / Bent Friis
www.minsparringpartner.dk
mail@minsparringpartner.dk

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

Malik Supply Ltd
Skibbrogade 5, 3 tv, 9000 Aalborg
Tlf.: 9631 3900, Fax: 9631 3911
info@malik.dk, www.malik.dk

Munck Asfalt a/s
Klippevej 16, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 4033 8706
www.munck-asfalt.dk

Unioil Supply A/S
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby
Tlf.: 8882 8181
trading@unioil-supply.com

Ramirent A/S
Olievej 13, 9000 Aalborg
Tlf.: 9635 6595, Fax: 9635 6596
www.ramirent.dk
Email.aalborg@ramirent.dk

CLS Huset

Langerak 15, 9220 Aalborg

Bulkgods

JKS A/S
Tlf.: 9635 0750
www.jks.dk, aalborg@jks.dk

Arctic Consensus
Tlf.: 31 99 04 73
www.arctic-consensus.com
mail@arctic-consensus.dk
Business Aalborg
Tlf.: 9931 3131
www.aalborg.dk/business
aalborg@aalborg.dk
CELOG
Tlf.: 9940 3020
www.celog.aau.dk, info@celog.dk
Center for Logistik
og Samarbejde
Tlf.: 2917 6908
www.logsam.dk, info@logsam.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
Langerak 19, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 1500
aalborgtoldoplag@aalborghavn.dk
Loxam Aalborg
Olievej 7, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9810 3844, Fax: 9810 4844
aalborg@loxam.dk, www.loxam.dk
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
Odin Diving A/S
Virkelyst 27A, 9400 Nørresundby
Tlf.: 9815 3030
info@odindiving.dk
www.odindiving.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

Lodseri

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

Dan Pilot - Lodseriet Danmark
Havnepladsen 3A, 5700 Svendborg
Tlf.: Operation 6325 6665
Tlf.: Administration 6325 6600

Lundsøe Køl og Frys A/S
Jellingvej 5, 9230 Svenstrup J
frysehus@lundsoe.dk
Tlf.: 9686 8520

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

Danish Pilot Service A/S
Gothersgade 48, 7000 Fredericia
24 timers tlf.: 7591 4496
info@danishpilotservice.dk
www.danishpilotservice.dk
Limfjord Pilot ApS
Kabbelvej 45, 7620 Lemvig
Tlf.: 9152 8888
24h@limfjordpilot.dk

Myndigheder
Skat
Skibsbyggerivej 5, 9000 Aalborg
Tlf.: 7237 8000, Fax: 9934 7500

Stark Grønland
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 8252 2300, Fax: 9818 6210
www.stark.gl

Beredskabscenter Aalborg
Thomas Boss Gade 6, 9000 Aalborg
Tlf.: 7011 5511, Fax: 9813 3988
sbs@aalborg.dk

Pisiffik A/S
Lilledybet 6, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 8870 9250

Grønlands Selvstyre,
toldfunktionen
Postbox 8050, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3145

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

Kraner & SPMT til tungløft
Mammoet Wind A/S
Lavavej 16, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3666, Fax: 9817 6400
info@mammoetwind.com
www.mammoet.com

Mæglere
Carl Elgaard Shipping
Mindet 4, 8000 Århus
Tlf.: 8612 1644, Fax: 8612 1890
ceship@ceship.dk
Hesselby Shipping
Langerak 5, 9900 Frederikshavn
Tlf.: 9843 8889, Fax: 9843 8882
shipping@hesselby.dk
ShipCargo ApS
Landdybet 10, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7020 0890, Fax: 7020 3290
shipcargo@shipcargo.dk
www.shipcargo.dk
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Nørresundby Shipping A/S
Østre Havnegade 18 st. tv.
9000 Aalborg
Tlf.: 9877 5577, Fax: 9877 5575
broker@nrsbshipping
www.nrsbshipping.dk

Service
North Survey
Poppelvej 2a, 9000 Aalborg
Tlf.: 9811 3144, Fax: 9813 2444

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

Dan Eye Aps
Landdybet 9, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7027 3131
info@daneye.dk
www.daneye.dk

Royal Arctic Line A/S
Vejdybet 16, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3234, Fax: 9930 3065
www.ral.dk

Aalborg Besigtigelskontor Aps
Rafns Alle 1, 1. th., 9000 Aalborg
Tlf.: 9816 6022
www.aalborgsurvey.dk

Scan-Shipping A/S
Gasværksvej 30 A, 9000 Aalborg
Tlf.: 9933 4500, Fax: 9933 4501
aalborg@scan-shipping.com
www.scan-shipping.com

Aalborg Lastvognscenter
Rørdalsvej 195, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 2070 5217
Kai@aalborglastvognscenter.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) A/S - Aalborg
Stigborgsvej 60
9400 Nørresundby
Tlf.: +45 9632 31 00
aalborg@shipping.dk

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

Slæbebåde
Em. Z. Svitzer A/S
c/o Svitzer Sverige AB
Göteborgseskaderns Plats 7
SE-426 71 Västra Frölunda
Sweden
Tlf.: 0046 3110 9710

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

DHL Global Forwarding
(Denmark) A/S
Mineralvej 29, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3690 5200, Fax: 3690 5250
aalafr.dk@dhl.com
Leman
Vardevej 1, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9635 4100, Fax: 9815 1850
Blue Water Shipping A/S
Lavavej 15, 9220 Aalborg Øst
Postboks 8223
Tlf.: 7913 4750, Fax: 7913 4751
bwsaal@bws.dk, www.bws.dk
Scan Shipping A/S
Gasværksvej 30 A, 9000 Aalborg
Tlf.: 9933 4500, Fax: 9933 4501
aalborg@scan-shipping.com
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
Lundsøe Transport
& Spedition A/S
Jellingevej 5, 9230 Svenstrup J
Tlf.: +45 9686 1212
www.lundsoe.dk
DSV Air & Sea A/S
Troensevej 16, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9632 1000, Fax: 9632 1010
Dir. 9632 1555, Mobil 2541 7018
Morten.Andersen2@dk.dsv.com
www.dsv.com
Bring Frigo A/S
Gasværksvej 48, 2. sal
9000 Aalborg, Tlf.: 96356700
Fax.: 96356710, www.bring.dk
Toll Global Forwarding
(Denmark)
Gasværksvej 5, 9000 Aalborg
Tlf.: 7262 7000
Toke Petersen. Dir.: tlf: 72627 0002
toke.petersen@tollgroup.com
tollgroup.com/tollglobalforwarding
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TVG-Zimsen
Vejdybet 16, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9656 1525
log@tvg.is

Trosseføring

Velfærdstjeneste

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

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

Hotel
Hotel Aalborg
Østerbro 27
Tlf.: 9812 1900
info@hotel-aalborg.com
www.Hotelaalborg.com
CABINN Hotel Aalborg
Fjordgade 20, 9000 Aalborg
Tlf.: +45 9620 3000
Dir. +45 9620 3007
Mobil +45 2064 1514
www.cabinn.com

Stevedore
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
Statoil Fuel & Retail A/S
Rørdalsvej 38, 9220 Aalborg Øst		
Tlf.: 9812 0638
Nordic Storage AB
Ryavägen 3, SE-418 34, Gothenburg
Sweden, tlf.: +46(0) 31534500
Port of Aalborg Tank Store ApS
Langerak 19, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 1500

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

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
Aalborg Transport &
Spedition A/S
Mineralvej 31, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9630 3970
booking@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
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.: 9846 0037, 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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Safe Swift til søs, inden
hun skiftede navn.

Konkret fungerer det sådan, at flotellet
sejler ud til den pågældende offshoreinstallation og lægger en gangbro ud. Det
er udstyret med teleskopiske gangveje,
hvorfra offshore-arbejderne kan gå til og
fra de faste eller flydende enheder de
arbejder på. Desuden er Safe Swift ikke
ankret, da dynamisk positioneringsudstyr
ombord kompenserer for vind og vejr, så
det ligger helt stille.

Safe Swift til søs, inden hun skiftede navn.

Prosafe stiller både teknisk/maritimt
mandskab og cateringmedarbejdere til
rådighed, men den pågældende kunde
kan vælge at hyre sine egne cateringfolk ind.

Hotel i Aalborg Havn
Skibet Safe Swift i Aalborg Havn er
på visit, til hun igen skal være flydende
hotel for offshoremedarbejdere.

I december 2016 købte Prosafe SE 25
procent af aktierne i Dan Swift (Singapore) Pte. Ltd.

I Aalborg har vi blandt andet Hotel Hvide
Hus, Hotel Aalborg og Park Hotel, men i
øjeblikket har vi også et flydende hotel,
et ”flotel”, med plads til i alt 292 mand,
inklusive besætning.

Prosafe er branchens største inden for
både at eje og drifte semi-submersible
beboelsesskibe. Dermed er det også
Prosafe, der er ansvarlig for at markedsføre og operationalisere fartøjet.

Skibet Safe Swift, tidligere Dan Swift,
ligger ved kaj 4125 i Østhavnen og er
p.t. mellem kontrakter.

Safe Swift er et såkaldt flotel, der kan
ligge stille ved enhver fast eller flydende
installation. Det bruges, når der er større

opgaver med kommissionering, dekommissionering eller vedligehold, fordi der
som regel ikke er boligfaciliteter til de
midlertidige offshoremedarbejdere i forbindelse med den pågældende offshore
installation eller havvindmølle.

Safe Swifts sidste opgave varede fem
år, og kunden var et olieselskab i Brasilien i Campus Basin.
Safe Swift skal ligge i Aalborg Havn,
indtil den begynder sin næste kontrakt.

STARK Kalaallit Nunaat A/S
STARK Nuuk

Box 140 • 3900 Nuuk
Telefax 32 40 15
Telefon 38 37 70

STARK Aasiaat

Box 99 • 3950 Aasiaat
Telefax 89 19 15
Telefon 38 37 50

STARK Qaqortoq

Box 339 • 3920 Qaqortoq
Telefax 64 18 15
Telefon 38 37 30

STARK Ilulissat

Box 507 • 3952 Ilulissat
Telefax 94 40 15
Telefon 38 37 60

STARK Sisimiut

Box 469 • 3911 Sisimiut
Telefax 86 59 15
Telefon 38 37 40

STARK Ilulissat
STARK Aasiaat

STARK Sisimiut

Medlem af CSR Greenland
STARK Ilulissat
STARK Aasiaat

STARK Tasiilaq

STARK Sisimiut

STARK Nuuk
STARK
Qaqortoq

STARK Tasiilaq
STARK Nuuk

STARK Tasiilaq
Box 1 • 3913 Tasiilaq
Telefon 38 38 10

STARK
Qaqortoq

STARK Grønland

Langerak 17 • 9220 Aalborg Ø
Telefax 98 18 62 10 • Telefon 82 52 23 00
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Stigsborg Havnefront er et 55 ha stort
område, der strækker sig fra Limfjordsbroen
i vest og Limfjordstunnelen i øst og er ét af
Danmarks største centrumnære
byudviklingsprojekter.

Stigsborg Havnefront
skal summe af liv
DGI Landsstævne 2017 bliver
startskuddet til en række folkelige
aktiviteter forud for etableringen af
en helt ny bydel - kaldet Stigsborg
Havnefront - på Solsiden.
Forberedelserne til DGI Landsstævne
2017 er i fuld gang.
29. juni rykker tusindvis af aktive danskere ind i området for at bo i telt, mens
de deltager i 25 forskellige idrætsgrene
og er sammen om 400 aktiviteter rundt
omkring i byen. Og når deltagerne 2. juli
hiver teltpløkkerne op, så er det bestemt
ikke ensbetydende med, at aktiviteterne
i området stopper.
- DGI Landsstævne er en virkelig stor
begivenhed, der kommer til at foregå på
Stigsborg Havnefront. Sådan et landsstævne kræver mange installationer og
forberedelser i forhold til eksempelvis
beredskab, brandsikkerhed, sanitet og
forsyning, og de faciliteter kan vi lige
så godt genbruge til at skabe events i
området, siger Kurt Bennetsen, projektkoordinator på de midlertidige aktiviteter
i området.

Under landsstævnet vil der ligeledes
være havnerundfart, som giver Aalborg
Kommune nogle værdifulde erfaringer
med henblik på senere eventuelt at
skabe en fast forbindelse fra nord- til
sydsiden af Limfjorden.
- Placeringen ud til fjorden er helt unik
for Stigsborg Havnefront, og derfor skal
havnen og aktiviteter i forbindelse med
Limfjorden naturligvis have en central
plads i helhedsplanen for området, siger
projektkoordinatoren.
Han ser frem til at få folk ud i området
og allerede nu give dem fornemmelsen
af, at ”dér skal jeg da bo!”
Ny selvforståelse i nord
Derfor er der også planer om mountainbikeløb, parkour- og løbearrangementer
for alle byens borgere.
- En anden mulighed er at lave en festival, der kunne hedde noget i retningen
af ”Den lille syrede” med humoristisk
reference til stedets historie. Der er rigtig
mange gode idéer til events på bordet,
for det er med at få mest muligt ud af de

ressourcer, der bliver brugt på at gøre
klar til landsstævnet - og så er det ikke
mindst med at vænne aalborgenserne
til at bruge deres nye, fantastiske bydel, siger Kurt Bennetsen.
Området vil desuden blive givet fri til
brug til forskellige forsøg med smart
city-løsninger som for eksempel en
storytelling-sti, hvor borgere kan blive
klogere på både områdets fortid og
fremtid via QR-koder på gamle betonelementer.
- Da jeg flyttede til Nørresundby for
ni år siden, så hørte jeg tit lokale tale
om den historiske stank fra slagteriet,
eller hvordan Kemira kunne få det til at
svide i øjnene tillige med det irriterende støv fra cementstøberiet. Alt sammen historier, som jeg senere fandt ud
af, skyggede for de muligheder, som
området byder på. Området har jo en
virkelig spændende historie - her har
blandt andet været en vikingeborg. De
historier skal vi sammen med lokale historikere have fortalt, og så skal alle de
spændende fremtidsplaner for Nørresundby meget mere i fokus, siger han.
Calum er allerede ved at projektere
86 eksklusive boliger på den gamle
tømmerhandelsgrund, hvoraf halvdelen
opføres nu.

Stigsborg Havnefront skal udvikles løbende over de kommende 20-25 år, og
udviklingen af området forankres i en
såkaldt udviklingsplan. I 2016 blev der
udvalgt tre tværfaglige teams, Effekt,
Team Transform & Sleth og Vandkunsten, som over en periode på fire måneder arbejdede med hver deres bud
på, hvordan Stigsborg Havnefront kan
byudvikles. Et enigt byråd besluttede i
december måned 2016 at arbejde videre med Team Vandkunstens forslag til
en udviklingsplan, og Team Vandkunsten arbejder i dag tæt sammen med
projektet om detaljere udviklingsplanens første etaper.
Området bliver et attraktivt bykvarter
med både boliger, erhverv og grønne
områder.
Aalborg Havn A/S ejer omkring en
femtedel af området, men efter landsstævnet går arbejdet i gang med at
finde nye investorer.
- Nye tal viser, at ejerlejligheder i
Nørresundby er de boliger i hele landet,
der stiger mest. Dét og meget andet
gør, at vi tror på, det ikke bliver et problem at finde ambitiøse investorer til et
byudviklingsprojekt, der har så stort et
potentiale, siger Claus Holstein, adm.
direktør i Aalborg Havn A/S.
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Men det handler primært om at give
kunderne fleksibilitet, og her er der
gode transittider i forbindelse med feederforbindelserne, der sejler til de store
baseports hver uge, siger Nicolaj
Mejnertsen, sales manager for projektgods (OOG/break bulk) ved CMA CGM.
Det var første gang, Alfa Laval sendte
en scrubber med containerskib fra
Aalborg Havn.

Store muligheder
for projektgods
Den første scrubber fra Alfa Laval er blevet udskibet fra Aalborg Havn med stor succes.

Første scrubber fra Alfa Laval er
med stor succes blevet fragtet fra
Aalborg Havn til Miami.
15 tons og fem meter i diameter.
Sådan lyder dimensionerne på scrubberen fra Alfa Laval, som i slutningen af
januar blev skibet ud fra Aalborg.
Derfor kan den ikke transporteres som
almindelig containerfragt, men i store
tanke, der bliver surret på flat racks
eller direkte på skibet.
Det giver Aalborg Havn en værdifuld erfaring med særligt projektgods, og samtidig åbner det for et lokalt samarbejde
med store fremtidsperspektiver.

For fra 1. januar 2015 trådte et nyt
svovlkrav vedtaget af FN’s internationale søfartsorganisation IMO i kraft, som
skærper miljøkravene til rederierne i
forhold til deres svovludledning. Svovlkravet gør, at der især frem til 2020 vil
blive stor international efterspørgsel på
scrubbere fra Alfa Laval, så rederierne
kan leve op til de nye miljøregler.
Fleksibelt og økonomisk
Det var CMA CGM, der sendte scrubberen ud med Unifeeders kald til
Bremerhaven, hvor den omlastes til
et oceanskib, der går til Miami.
- Vi tilbyder projektgods på containerskibene fra det nordjyske af flere
grunde.

Virksomheden transporterer normalt
de store scrubbere på lastbiler, men
det har givet nogle udfordringer i forbindelse med eksempelvis vejbroer
samt en omkostningsfuld omlastning
til oceanskibet.

Et DRIFTSSIKKERT
parløb til lands og til vands

Nordelektro er din forlængede arm, når det
kommer til installation, service og vedligehold. Med os ved din side sikrer du, at dit
udstyr kører bedst muligt - længst muligt.
Brug os til:
•
•
•
•
•

Elektromekanisk arbejde
El og automation
Kraner og løftegrej
Maskinservice
Elevatorer & Døre
RING TIL OS PÅ
TLF.

9630 3888

- Desuden er det oplagt for os at
bruge Aalborg Havn på grund af den
korte afstand, og fordi det er effektivt
og billigere. Aalborg Havn tilbyder
rigtig gode transportløsninger, og det
er helt klart, at vi kommer til at samarbejde i fremtiden, siger Søren Nord
Larsen, fabrikschef ved Alfa Laval.
På Aalborg Havn ser account manager
Rasmus Munk Kolind frem til det lokale
samarbejde med én af landsdelens
giganter.
- Vi glæder os altid over, når lokale
virksomheder bakker op om vores
feederruter, og så sender det samtidig
et klart signal til erhvervslivet i Nordjylland om, at projektgods lykkedes til
og fra Aalborg Havn. Det må siges at
være et kvalitetsstempel, siger han.

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

Vi kan El, VVS og Ventilation
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Lettere at køre elbil
på Aalborg Havn
3

2
1

Danske Fragtmænd

Din lokale fragtmand
Vi har mere end 100 års erfaring i at være
den lokale fragtmand. Bag vores firmanavn
ligger samarbejdet mellem 43 selvstændige
fragtmandsvirksomheder i hele landet.
Det giver logistikløsninger, leveringskvalitet
og service i verdensklasse, og gør Danske
Fragtmænd til landets største nationale
transportør af stykgods.

Hjørring
Ærøvej 9
9800 Hjørring
T 7252 2122

Aalborg
Rørdalsvej 201
9220 Aalborg Ø
T 7252 1000

Frederikshavn
Suderbovej 12
9900 Frederikshavn
T 7252 2130

Kort over de tre nye ladepunkter på Aalborg Havn.

Aalborg Havn ruller nu en mere
bæredygtig infrastruktur ud med tre
el-ladestandere, som er en del af
den større målsætning om at blive
en CO2-neutral havn.
Elbiler er meget velkomne på Aalborg
Havn - og det er nu ekstra tydeligt.
Som et led af Aalborg Havns bæredygtighedsstrategi skal det nu være lettere
for kunder og brugere af havnen at
vælge en miljørigtig transportform i det
daglige. Derfor etableres der tre ladestandere på havnen.
- El-ladestanderne er en del af vores
bæredygtighedsstrategi, hvor vi har et
mål om at blive CO2-neutrale og samtidig gøre det nemmere for vores kunder at træffe mere bæredygtige valg,
siger miljøkoordinator i Aalborg Havn
Logistik A/S Brian Dalby Rasmussen og
tilføjer:

- Elbiler er ikke så udbredte på havnen
endnu, men vi håber, at de nye ladestandere kan være med til ændre på det
billede. Vi støtter op om de miljørigtige
transportformer, så det bliver nemt og
hurtigt at få ladet sin elbil op, mens man
f.eks. selv er på arbejde eller til møde på
havnen, siger han.
Ladestanderne bliver fordelt på de
mest trafikerede områder på havnen,
såsom ved den største parkeringsplads
ved Grønlandshavnen. Hver ladestander kan oplade to biler ad gangen og
lader op til 11 kW, hvilket svarer til en
fuld opladning på under to timer.
Alle medarbejdere, kunder og brugere
af havnen har mulighed for at benytte
ladestanderne. Man kan eksempelvis
tegne et abonnement ved E.ON for
379 kr. om måneden, som giver adgang
til at tanke frit - i øvrigt også på alle
offentlige ladestandere i Danmark.
Fortsættes side 34
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Der er selvfølgelig også mulighed for,
at man kan betale med kreditkort ved
standerne.
Tjenestebil nu på el
Aalborg Havn har ikke kun et ønske
om at fremme miljørigtig kørsel for
havnens brugere, men har samtidig
et mål om at gå forrest ved at løse
de interne transportbehov på en mere
bæredygtig måde. Første skridt på
vejen bliver her at udskifte én af
bilerne i driften med en elbil.
- Vi vil rigtig gerne være med til at
skubbe på udbredelsen af elbiler og
har derfor valgt at udskifte den vagt-

havendes tjenestebil med en elbil.
Det er den bil i driften, der kører flest
kilometer om året, og derfor giver det
god mening at starte her, forklarer
Brian Dalby Rasmussen.
Han tilføjer i samme omgang, at den
nye elbil bliver af mærket Renault Zoe
med en rækkevidde på 300 km pr.
opladning.
- Det bliver simpelthen ikke mere miljøvenligt end det her, da elbilen bruger
vindmølleenergi og derfor er C02-udledningen meget lav. Vi ser derfor frem
til at få elbilen integreret i den daglige
drift, siger Brian Dalby Rasmussen.
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Du arbejder ud over
landegrænser
– gør din bank?
Handel i andre lande kræver et finansielt setup,
der fungerer, når leverandøren bor i Shanghai, og kunderne
bor i Spanien. Eller omvendt.

I Jyske Bank får du en bank, der er stor nok til at have specialiseret
ekspertise i international handel, men ikke for store til stadig at sætte
personlige relationer og gensidig tillid højt.
Det får du i Jyske Bank:
• En specialiseret erhvervsrådgiver med ekspertise i international handel
• Adgang til bankens specialister i fx risk management, finansiering og
trade finance
• Sparring med vores eksportambassadør, John Pedersen,
om specialløsninger, fx fra Danmarks Eksportkredit
• En bank, der giver dig økonomisk og strategisk sparring

På med sikkerhedsselerne.
Når professionelle stevedorer håndterer dit gods, er ekspertise og erfaring
din garanti for succes. ASC disponerer over mere end 10.000 m2 kajnære
pakhuse til kort- og langtidsudlejning. Vi løfter, tømmer og pakker dine
containere. ASC er ISO9001 og OHSAS18001 certificeret. Sikkerheds- og
arbejdsprocedurer følger de højeste standarder bla.

Erhvervscenter Aalborg
Toldbod Plads 1 ∙ Aalborg ∙ Tlf. 89 89 45 45
Mette Søgaard
Erhvervscenterdirektør
mette.soegaard@jyskebank.dk
Tlf. 89 89 45 91

Landdybet 10 Bygning 83 DK-9220 Aalborg Øst Tel: +45 99 30 34 00 www.asc-as.dk
.......................................................................................................................................
D i n f o r e t r u k n e p a r t n e r m e d o v e r 1 0 0 å r s e r f a r i n g p å A a l b o rg H a v n

$

Aalborg Stevedore
Company A/S

John Pedersen
Senior Relationship Manager
jope@jyskebank.dk
Tlf. 89 89 45 60

36

37

Moosdorf Hegn
udvider lejemål og
får ny hal
Olievej 5 var ikke længere stor nok til
at bære Moosdorf Hegns vækst, og
derfor har man nu indgået en aftale
med Aalborg Havn Logistik A/S om
en udvidelse af lejemålet. Foruden
de ekstra kvadratmeter får virksomheden med udvidelsen glæde af en
spritny stålhal.

Fremdriften er stor hos Moosdorf Hegn,
der er totallevarandør af hegn, porte,
låger, bomanlæg og rotationslåger. Faktisk er fremdriften så stor, at man har
valgt at indgå en aftale med Aalborg
Havn Logistik A/S om en udvidelse af
det eksisterende lejemål.
- 2016 var et rigtig godt år for os. Jeg føler, at vi nu for alvor er blevet synlige og
har bidt os fast i området. Derudover har
vi også haft en del store opgaver rundt
omkring i landet, hvor vi eksempelvis har
leveret en del sportshegn til kunstgræsbaner, fortæller Moosdorf Hegns direktør
Claus Pedersen og fortsætter:

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

- De store projekter har betydet, at det
har været svært at finde nok lagerplads
på det eksisterende lejemål, og derfor
skulle vi bruge meget tid på at flytte
rundt på materialerne løbende. Med det
nye store areal kommer vi til at spare
nogle ressourcer, da eksempelvis af- og
pålæsning af biler bliver en langt mere
glidende proces.
På det nye areal står en nyopført stålhal
på 480 kvadratmeter. Denne var klar til
brug pr. 1. februar og anvendes primært
til opbevaring af lydhegn og farvehegn.

Den nye stålhal blev taget i brug 1. februar 2017.

Moosdorf Hegn har siden 2013 haft
adresse på Olievej 5, og nu kommer
virksomhedens areal så også til at omfatte nabogrunden Olievej 3 samt 250
kvadratmeter af Olievej 1. Det betyder,
at Moosdorf Hegn i alt får 2377 nye
kvadratmeter. Dermed strækker virksomheden sig nu over et område på
mere end 4000 kvadratmeter, og Claus
Pedersen lægger ikke skjul på, at han
er glad for livet på havnen.
- Aalborg Havn har udvist rigtig stor
velvilje over for os. Både da vi flyttede
herned i 2013, og da vi præsenterede
dem for vores ønsker med hensyn til
udvidelsen. Den back-up, de giver, er
fantastisk, og det er super vigtigt for en
virksomhed som vores, der ikke har et
så stort administrativt setup, fortæller
Claus Pedersen.

Hos Aalborg Havn er man ligeledes
glade for samarbejde med Moosdorf
Hegn, som i de senere år har udført en
række opgaver på havnen.
- Vi er rigtig glade for, at det er lykkedes at finde så god en løsning på
Moosdorf Hegns pladsudfordring.
Moosdorf Hegn er en vigtig medspiller
for Aalborg Havn, og dette er endnu
et eksempel på vores gode relation,
siger ejendomschef for Aalborg Havn
Logistik A/S Jørgen Frandsen.
Parterne har desuden indgået en aftale,
der giver Moosdorf Havn ansvaret for
den løbende service af havnens bomme
og porte.
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Tonsvis af salt over kajkanten
Akzo Nobel Salt A/S valgte at bruge
Aalborg Havn Logistik A/S som samarbejdspartner for distribution af vejsalt til det meste af Danmark.
Store, hvide bjerge af mellem 5.000 og
20.000 tons vejsalt er gennem vinteren
blive losset på Aalborg Havn.
Aalborg Havn havde nemlig en aftale
med den nederlandske virksomhed
Akzo Nobel Salt A/S om at være distributionscentrum for gigantiske mængder
vejsalt henover vinteren 2016-2017.
Akzo Nobel Salt A/S har adresse i Mariager, hvor virksomheden udvinder salt
fra en salthorst, men denne vinter var

det nødvendigt at importere for at fylde
lagrene af vejsalt op.
- Hvor meget, vi importerer, afhænger
naturligvis af, hvor hård vinteren bliver,
men vi regner med 70.000 - 100.000
tons, der går over kajen i Aalborg, siger
Kim Holleufer, salgschef i Akzo Nobel
Salt A/S.
Efter losning på Aalborg Havn blev
vejsaltet via lastbiler distribueret ud til
kunder i hele Jylland og på Fyn eller kørt
til lageret i Mariager. Omkring 4.000
tons blev kørt ud i landet fra Aalborg
Havn på dage, hvor et skib med vejsalt
anløb.

Gode faciliteter
Akzo Nobel Salt A/S har sin egen havn i
Mariager, men her er der ikke dybt nok
til at sejle ind med skibene, der kan
have fra 5.000 til 20.000 tons vejsalt
med i lasten på én gang.
- Så dybden er naturligvis hovedårsagen
til, at vi lavede et samarbejde med
Aalborg Havn Logistik A/S, men derudover tilbydes der også god service, og
der er gode faciliteter i forhold til kraner. Slutteligt har vi mange kunder her
i Nordjylland, siger Kim Holleufer.
I Aalborg Havn Logistik A/S er account
manager Michael Rosenkilde Lund glad
for samarbejdet og håber naturligvis på,

at Akzo Nobel Salt A/S også i fremtiden
vil bruge Aalborg Havn.
- Vi ser os selv som en ideel samarbejdspartner til distribution af gods for
virksomheder i Nordjylland - og vi er
glade for samarbejdet med så stor en
virksomhed, siger han.
AkzoNobel er et nederlandskbaseret,
multinationalt selskab med aktiviteter
i 80 lande. Virksomheden beskæftiger
omkring 45.000 mennesker.
AkzoNobel i Danmark består blandt
andet af Akzo Nobel Salt A/S, der udvinder og sælger salt til industrien og
til private.

Store saltbjerge har
vinteren igennem
prydet Aalborg Havn.
Dronefoto: Jacob Krogh
fra Aalborg Havn
Logistik A/S.
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25.000 kvadratmeter
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vingeplads gøres klar

Pladsen forventes at være klar ultimo marts 2017.

Et 25.000 kvadratmeter stort område
er gennem de seneste måneder blevet
forbelastet med jord fra jordvolde fra
andre steder på Aalborg Havn.
Jorden har presset vand ud af de
underliggende lag, så det samlet set
synker med en meter.

I Aalborg Havn Logistik A/S er der store
forventninger til de muligheder, som
pladsen giver eksempelvis vindmøllevingeproducenter.

Vingerne rykker ind
Efter forbelastningen blev der installeret dræn i hele området, og i uge
6 begyndte arbejdet med at lægge
bundsikringssand og stabilgrus. Herudover etableres der hovedkloakledning,
pumpebrønd og trykledning til grøft.

- I forvejen stiger antallet af vinger, vi
udskiber, hvert år, og denne mulighed

Medmindre vejrforhold mod forventning udsætter projektet, så kan de
første vinger køres ind ultimo marts
2017.

e-Crane

for opmagasinering giver kunderne nye
muligheder for langsigtet planlægning,
siger Jeppe Faber.
Der blev udskibet 750 vindmøllevinger
fra Aalborg Havn i 2016.

MRS

Tel.: + 45 7628 0102

Besøgende på Aalborg Havn vil i
fremtiden opleve stribevis af vindmøllevinger, når de kører ind på havnens
område.

- Det er både en meget effektiv måde
at forbelaste området til de kommende
aktiviteter, siger Jeppe Faber, aucount
manager i Aalborg Havn Logistik A/S.

www.port-trade.com

Et stort område på Aalborg Havn
kan snart tages i brug til glæde for
havnens kunder.

42

43

Havnearbejdere på Aalborg Havn
kommer i fremtiden til at have forskellige
logoer på tøjet.

Valgfrihed på
stevedore
ydelser
Den 9. januar 2017 trådte en ny tillægsoverenskomst i kraft, der især
ændrer havnearbejdernes vilkår og
udbuddet af stevedoreydelser.
En ny tillægsoverenskomst for havnearbejderne sikrer større udbud og flere
valgmuligheder for kunderne, fordi den
åbner op for muligheden for flere stevedore-virksomheder på Aalborg Havn.
- Vi ser det som et sundhedstegn, hvis
den nye aftale resulterer i, at der kommer flere aktører på stevedoredelen på

Aalborg Havn, for det er jo et tegn på, at
forretningen kører, og der er tro på fremtiden. Aalborg Havn byder altid konkurrence velkommen, siger Claus Holstein,
adm. direktør i Aalborg Havn Logistik A/S.
Ansvaret deles
Den nye tillægsoverenskomst, som 3F
og DI har forhandlet for medlemmerne,
gør, at de kan ansættes på kommercielle vilkår. Tidligere var havnearbejderne
fastansat af Aalborg Stevedore Company A/S, hvorfra andre virksomheder
skulle leje arbejdskraft.

I fremtiden har Aalborg Stevedore
Company dermed ikke længere eneansvaret for, at alle kunder har adgang
til havnearbejderydelsen, men ansvaret
deles i fremtiden mellem de stevedore-virksomheder, der opererer på
Aalborg Havn.
- Det giver nye, spændende muligheder for alle - men selvfølgelig under
forudsætning af, at der fortsat vil være
et stærkt fokus på uddannelse, efteruddannelse og sikkerhed for havnearbejderne, og der er fortsat vil være høj

service og kapacitet til havnens kunder,
siger havnedirektøren.
Også hos Aalborg Stevedore Company
hilses den nye aftale velkommen.
- Vi er aldrig kede af sund konkurrence,
og vi ser lyst på fremtiden, siger Søren
Bæk Christensen, adm. direktør i Aalborg Stevedore Company.

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

Få fod under eget bord
i topmoderne kontorhus.
Pr. md. kun 3.400,CLS-huset

Én regning incl. ALT til den lille virksomhed,
iværksætteren, satellitkontoret, eller ...
Eget skrivebord og kontorstol
Unikke møde-/konferencefaciliteter
Fri internet - gratis el, vand og varme
Gratis kaffe/te
Kontakt Jeppe Faber på tlf. 2920 7203 eller
e-mail jfa@aalborghavn.dk
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