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Der er ingen tvivl: Aalborg Havn har en
uvurderlig betydning for den regionale
økonomi og beskæftigelse i Aalborg
Kommune nu og fremover.
De nævnte tal er fra en oplandsanalyse fra maj 2017, som er foretaget
af Syddansk Universitet og Center for
Regional- og Turismeforskning for
Danske Havne - brancheorganisation
for erhvervshavne.
Oplandsanalysen viser sammenhængen
mellem de aktiviteter, som havnen i
2016 har haft over kaj og indkomstdannelsen. Noget, vi er glade for at
have fået klarlagt i præcise tal.
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Sagen er nemlig den, at mange ikke er
klar over, hvilken betydning Aalborg
Havn har for vores lokalsamfund. Med
oplandsanalysen bliver det tydeligt, hvor
mange arbejdspladser havnen skaber
i kommunen, og hvilken værdi Aalborg
Havn skaber i samfundet.
Som det er i dag, medfører aktiviteterne
på Aalborg Havn en værdiskabelse, der
giver en lokal- og regionaløkonomisk
værditilvækst på 7.928 mio. kroner. Det
svarer til en andel på 13,3 procent af den
samlede værditilvækst i Aalborg Kommune.
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Aalborg Havns beskæftigelsesvirkninger
og værditilvækst er grundlag for et skatteprovenu (indkomsts-, virksomhedsskatter, moms etc.) på 2.296 mio. kroner.
Det udgør 8,9 procent af det samlede
skatteprovenu for Aalborg Kommune.
Dermed er Aalborg Havn i høj grad med
til at skabe velstand, også i bred forstand. Vi har et stort ansvar som lokal
vækstmotor nu og i fremtiden, og det ansvar tager vi naturligvis meget alvorligt.
I Aalborg Havn arbejdes der derfor hele
tiden på at folde det nuværende potentiale maksimalt ud samtidig med, at vi
gennem nye projekter, investeringer og
forskningssamarbejder kontinuerligt
afsøger nye markeder.
Blandt andet startede Aalborg Havn i
2015 med stor succes en ny feederrute
op, der giver nordjyske virksomheder
en ugentlig mulighed for at connecte i
Hamburg. Dét har sammen med vækst
hos havnens over 100 virksomheder,
nye carriers og generelle investeringer i
udbygning og effektivisering øget godsmængden betragteligt.
Vi er samtidig kommet i den multimodale
superliga, siden vi i foråret sammen med
DB Schenker Rail Scandinavia A/S gav
nordjyske virksomheder mulighed for på
en fleksibel måde at sende varer ud i hele
Europa med jernbane gennem to faste,
ugentlige afgange fra Aalborg Havn.
Ja. Aalborg Havn er inde i en særdeles
positiv spiral, hvor flere virksomheder får
øje på de muligheder, vi stiller til rådighed. Og jo flere virksomheder, der bruger
vores services, jo lettere kan vi tiltrække
flere kunder og lave generelle investeringer, der igen kan øge serviceniveauet og
dermed tiltrække endnu flere kunder.
Men ikke kun i forhold til kvantitative
målinger bonner Aalborg Havn positivt ud.

Jobskabelse og vækst sker samtidig
med, at miljø og socialt ansvar prioriteres højt. Gennem for eksempel bydelsprojektet Cool East, Aalborg Waterfront
og vores engagement i aktiviteterne på
havnefronten i Nørresundby er vi med
til at fremme kulturelle og maritime aktiviteter, som kommer os alle sammen
til glæde og gavn, og som medvirker til,
at vi alle sammen ranker ryggen lige lidt
mere og har lyst til at bo og arbejde i
kommunen.
Også i forhold til miljøet er vi meget
ambitiøse. Aalborg Havn er for eksempel
Danmarks første CO2-neutrale havn, og
vi samarbejder med blandt andre AAU om
forskning i miljøforbedringer, herunder er
især projektet ”Miljø ++” interessant, som
handler om industrielle symbioser, som
for eksempel hvordan virksomhederne
på havnen kan maksimere anvendelsen
af hinandens restprodukter. En stor, ikke
uvæsentlig bonus ved alle vores miljøinvesteringer er - ikke at forglemme - at de
tjener sig selv hjem.
Fremtiden for Aalborg Havn ser lys ud,
fordi mange gode kræfter kontinuerligt
stræber efter at gøre nordjysk logistik
mere effektiv, konkurrencedygtig og
intelligent.
Dét og meget mere kan du læse meget
mere om i dette nummer af Transport.
Rigtig god fornøjelse.

Thomas Kastrup-Larsen
Borgmester og
bestyrelsesformand
i Aalborg Havn A/S
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Adapa udskiber 80 specialforme til fremtidens lufthavn
Aalborgensiske Adapa har landet en
kæmpe ordre i forbindelse med et lufthavnsbyggeri i Kuwait. Her skal man
levere intet mindre end 80 specialforme,
og det betyder blandt andet flere medarbejdere, flere kvadratmeter og et
helt nyt kontor i Dubai. Udskibningen
er allerede indledt og kommer til at
forløbe over det næste år.
Det går stærkt for virksomheden Adapa.
Virksomheden, der har hjemme på Speditørvej 4A, har nemlig vundet en stor
ordre til en værdi af 57 millioner kroner,
og det kommer til at have stor betydning for virksomheden de kommende år.
Adapa skal således levere hele 80 specialstøbeforme til et nyt imponerende
lufthavnsbyggeri i Kuwait. Lufthavnen,

der bliver på hele 708 tusinde kvadratmeter, er designet af det verdenskendte
arkitektfirma Forster + Partners.
- Det er et utrolig spændende projekt,
som vi er rigtig glade for at være en del
af. Sidste år leverede vi en test, som
blev godkendt, og nu er den egentlige
leverance så i gang. Vi forventer, at den
proces kommer til at tage cirka et år,
hvorefter vi kommer til at lave vedligeholdelsesopgaver i yderligere nogle år.
Derfor kommer vi til at øge vores medarbejderantal fra 10 til cirka 15-20 mand,
mens vi også etablerer et kontor i Dubai,
forklarer Christian Raun, adm. direktør i
Adapa, og fortsætter:
- Vi kommer med andre ord til at gennemgå en stor udvikling, idet vi går fra
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at producere otte-ti forme årligt til nu
at skulle levere 80. Vi har brugt seks år
på at udvikle teknologien og softwaren
omkring produktet, og samtidig har vi
også skullet udvikle markedet, da vi er
de eneste, der laver denne slags løsninger. Derfor er det ekstra tilfredsstillende,
når det bærer frugt, hvilket denne ordre
er et klart udtryk for.

Adapa har i forbindelse med ordren lånt
yderligere 200 kvadratmeter til værkstedet i Aalborg, således deres samlede
kapacitet nu er på ca. 600 kvadratmeter.

Specialformene skal bruges til at støbe
emnerne til det 320.000 kvadratmeterstore specieldesignede loft. Selve formene produceres i Aalborg, hvor de tegnes
og testes. Herfra udskibes formene via
containere i samarbejde med DSV og
Aalborg Havn.
- Vi kommer i alt til at udskibe i omegnen af 60 40-fods containere. Vi fragter
enhederne på moduler, og så kobles
delene sammen dernede til en samlet
enhed, fortæller Christian Raun.
Christian Raun, adm. direktør i Adapa,
glæder sig over den store ordre.
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Havnens
DNA
på tapetet
Æstetik og praktik går op i en højere
enhed i den nye indretning i administrationsbygningen på Langerak 19.
I det samme, man træder ind i administrationsbygningen på Aalborg Havn, står
det klart: Her arbejder vi i en maritim
verden med international tyngde.
Væk er den anonyme kontorindretning
- nu fortæller væggene historien om
Aalborg Havn.
- Tankerne om at forskønne vores fællesrum startede egentlig med, at vi syntes,
det var ved at blive kedeligt at kigge på
de samme gamle billeder på væggene.
Vi ville gerne både se på og vise noget,
som rent faktisk relaterer sig til havnen. Vi indledte derfor et samarbejde
med Artspot, som forvandlede billeder
af skibe, containere, kraner, store konstruktioner og så videre til flotte, grafiske
kunstværker, som blev monteret som
tapeter på væggene, siger Lone Laursen,
civilingeniør i Ejendomsudvikling & Planlægning i Aalborg Havn Logistik A/S.
Tapeterne fungerer både som udsmykning og samtidig fortæller de små historier fra havnen. Motiverne er udvalgt, så
de passer til afdelingerne, for eksempel
er der et stort verdenskort ved Havnekontoret, og i Teknisk Afdeling er der et
luftfoto med Aalborg Havns bygninger på.

Salgs- og marketingchef Ole Brøndum foran tapetet
i mødelokalet. Han er glad for resultatet og for, at
Aalborg Havns DNA fremstår tydeligere i det fysiske
miljø. Foto: Lars Horn

Der er indrettet forskellige små kroge, som
indbyder til mere uformelle møder.

- Dette kan vi også bruge rent praktisk
i forbindelse med hverdagens forskellige
opgaver, fortæller Lone Laursen.

- Nu, hvor indretningen i langt højere
grad afspejler vores værdier og vores
identitet, synes vi, det er en fornøjelse
at vise vores virksomhed frem. Der er
kommet mange positive kommentarer
fra både interne og eksterne.

Inspirerende omgivelser
Udover tapeterne er der også købt nye
møbler og planter, som ifølge Lone
Laursen skaber et imødekommende og
levende udtryk samt en rød tråd i indretningen.
- De nye tiltag er også med til at skabe
et fysisk arbejdsmiljø, som bedre understøtter og inspirerer til dialog, netværk
og samarbejde, siger hun og understreger, at der har været mange positive
reaktioner.

Indgangspartiet får ligeledes en ansigtsløftning, så det kommer til at fremstå mere
åbent og imødekommende.

Forskønnelsen af omgivelserne omfatter
også hovedindgangen. Indgangspartiet
får med glasfacader et mere enkelt
udtryk samtidig med, at der vil komme
mere naturligt lys ind i forhallen.
Hovedindgangen står efter planen færdig
i starten af oktober 2017.

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

|

99 36 40 00

|

intego.dk

8

Blue Water Aalborg
fokuserer på bred vækst
Lars Frost Andreasen, som er direktør
i Blue Water Aalborg og Frederikshavn, sætter ind med en strategi om
at øge risikospredningen og opsøge
et bredere marked.
Blue Water Aalborg skal fremadrettet
sikre en positiv udvikling bredt inden
for virksomhedens forretningsområder.
- Vi skal gøre vores marked endnu
bredere for at sprede risikoen, og så
skal vi vækste på alle områder, siger
Lars Frost Andreasen.
Han tiltrådte som direktør for Blue
Water Aalborg og Frederikshavn den 1.
januar i år. Siden sin tiltrædelse har Lars
Frost Andreasen fokuseret på at udvikle
hele paletten af services, startende med
reeferafdelingen i den nordjyske del af
Blue Water-koncernen.
Udviklingen inden for reefergods, som
er køle- og frysevarer, er positiv. Derfor
har Blue Water Aalborg udvidet afdelingen fra tre til syv dedikerede medarbejdere. De løser dagligt opgaver for
nordjyske fødevarefirmaer, som eksporterer mejerivarer og svinekød til blandt
andet Fjernøsten.
Det er Lars Frost Andreasens forventning, at der skal ansættes endnu flere
folk, inden året er omme. I øjeblikket
beskæftiger Blue Water Aalborg cirka
70 medarbejdere. Firmaet vækster også

inden for transporter til og fra Grønland, hvor Blue Water Shipping har tre
kontorer.
- Vi har et godt samarbejde med Royal
Arctic Line, og bare i år frem til dags
dato har vi haft en kalkuleret vækst på
40 procent på det marked, siger Lars
Frost Andreasen.
Selvom han glæder sig over, at en
fjerdedel af virksomhedens aktiviteter
er relateret til Grønland, så ønsker han
samtidig, at forretningen vokser i bredden, så aktiviteterne bliver delt ud på
endnu flere kunder.
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I dag er Blue Water en stor, global
organisation med omtrent 1500 ansatte,
kontorer over hele verden og forskellige
aktiviteter, men den grundlæggende
strategi har ikke ændret sig siden 1972.
- Vi ønsker at være “Best in Town”
- det vil sige den bedste, lokale speditør inden for vores brancheområde,
uanset om opgaven er lokal eller
global, til vands, lands eller i luften.
Det er vigtigt for Blue Water, at vi er
tæt på vores kunder og fokuserer på
deres behov. Vi holder, hvad vi lover
- og det har stor betydning for mange
af vores kunder. Det giver vores kunder tryghed og skaber den tillid, som
gode relationer opretholdes af, siger
Lars Frost Andreasen.

Om Blue Water Shipping A/S
Blue Water Shipping A/S har global
ekspertise inden for vejtransport,
søfragt, luftfragt, banetransport og
kurertransport.
Blue Water udbyder globale logistik- og
transportydelser baseret på in-house
kompetencer inden for moderne supply
chain management
Blue Water opererer inden for forretningsområderne general cargo, havnerelaterede services, olie, gas og industrielle projekter, vindlogistik, reeferlogistik
og marinelogistik.

Aalborg-baseret succes
Blue Water Shipping har et historisk
forhold til Aalborg og sætter stor pris
på samarbejdet med Aalborg Havn.
- Vi har stærke rødder i Aalborg, hvor
Blue Water etablerede et lokalt kontor
i 1986 med tre medarbejdere. Virksomheden er senere vokset jævnt og har i
dag omtrent 70 lokale medarbejdere.
Vi har gennem årene nydt godt af
samarbejdet med Aalborg Havn, siger
Lars Frost Andreasen.
Da Blue Water blev grundlagt i Esbjerg i
1972, var ambitionen at skabe et lokalt
speditionsfirma, som kunne tilbyde
kunderne en lidt bedre service og højere
kvalitet end konkurrenterne.
Blue Water vil sprede risiko og opsøge et bredere marked.
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Flot setup til Aalborg Havnedag 2017
Under dette års Aalborg Havnedag
vil der være oplæg og debat om fremtidens havn med nogle af branchens
mest respekterede profiler.
Øgede krav til havnesektoren, stærkere
service via digitalisering og 3D-printere.
Det er blot nogle af de muligheder og
udfordringer, som Aalborg Havn vil tage
højde for i strategien om Den Intelligente Havn nu og i fremtiden.
Derfor har havnen valgt at invitere en
række højtprofilerede eksperter til at
give oplæg om og debattere fremtidens
havne, både på et generelt, strukturelt
plan og specifikt i forhold til praksis på
Aalborg Havn.
- Det kommer til at handle om Industri
4,0, hvor evnen til at integrere den digitale verden og den fysiske transport
bliver altafgørende for vores konkurrenceevne. Vi skal stille en effektiv platform
til rådighed for logistik, men samtidig
skal vores processer og services også
omsættes til digitale formler, som kan
distribueres som serviceydelser, siger
Jesper Raakjær, udviklingschef i Aalborg
Havn Logistik A/S.
Branchens tunge drenge
CEO i Danske Havne, Bjørn B. Christiansen, vil tale om havneudviklingen i et
samlet dansk perspektiv frem til 2050,
mens Povl Dolleris Røjkjær Ungar, COO
(Port & Terminal Operations) i Copenhagen

Malmö Port, blandt andet fortæller om
fordelene ved havnesamarbejde.

vil gerne diskutere og blive klogere på,
hvordan vi fortsat kan skabe vækst og
udvikling i fremtiden, siger Jesper Raakjær.

Desuden vil der være indlæg og debat
ved Peter De Langen, ejer og ledende
konsulent i Ports of Logistics Advisory
med base i Malaga, Spanien. I år er
Peter De Langen desuden gæsteprofessor ved CBS i København.

Fokus på flow
Aalborg Havnedag 2017 sætter ikke blot
fokus på fremtidens havn. Der vil være
fokus på dokumentflow i den del af konferencen, der ligger om formiddagen.

- Vi vil høre nogle generelle tanker om
fremtidens havne, og så vil vi dykke ned
i de udfordringer og muligheder, der er
specifikt for Aalborg Havn som Danmarks
største indlandshavn. Vi er vækstmotor
i Aalborg på grund af de muligheder,
det giver, både at have nem adgang til
sø, jernbanenet og motorvej - men vi

I den forbindelse vil en repræsentant
for Aalborg Havn holde et oplæg om
havnens kommende it-system og afklare
spørgsmål eksempelvis om, hvilke informationer det går ind og henter fra
hvilke myndigheder. Der vil også være
repræsentanter for relevante myndigheder, herunder SKAT, og andre res-

Aalborg Havnedag 2017 kommer blandt andet
til at handle om fremtidens havne. På billedet
ses havnedirektør Claus Holstein og transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk
Olesen, da han en blæsende augustdag var
forbi Aalborg Havn til en snak om havnens
udfordringer, havnelov og udviklingsplaner.

sourcepersoner, for eksempel advokat
Michael Villadsen.
- I begge dele af konferencen vil der
blive lagt op til debat, både i panelet og
fra salen samt mulighed for networking,
slutter Jesper Raakjær.
Aalborg Havnedag finder sted 3. oktober
2017 i CLS-bygningen. Tilmelding senest
15. september på havnensdag.dk
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lingsledere og medarbejdere. Det kan
være om for eksempel terrorsikring,
mistede markedsandele, generationsskifte, miljøuheld og lignende, siger
Anders Klitgaard.
Ledelsen har desuden besluttet, at
investeringer i alle nye projekter skal
risikovurderes inden igangsætning. Det
skal Anders Klitgaard arbejde tæt sammen med udviklingschef Jesper Raakjær
og økonomichef Betina Nielsen om.
- Det handler om at se på, om risikoen
eksempelvis kan minimeres ved at dele
den med andre aktører eller interessenter, siger risikochefen.

Anders Klitgaard er ansat i den nyoprettede stilling som risikochef ved Aalborg Havn Logistik A/S.

Samlet overblik over risici
Aalborg Havn Logistik A/S har ansat
Anders Klitgaard i en nyoprettet stilling som risikochef.
Havneaktiviteter handler i dag om meget og andet end at køre med kraner.
Strategien om Den Intelligente Havn
gør blandt andet, at havnen i højere
grad tænker i synergier og har en bred
optik på ansvar og aktiviteter. Målet er,
at havnens professionelle brugere kan
agere i en effektiv infrastruktur på flere
fronter.
- Flere og flere kunder og processer i
forbindelse med Aalborg Havn er blevet mere komplekse, hvilket indebærer,
at også risikobilledet er blevet mere

komplekst - og derfor har vi brug for en
person, der har til opgave at strukturere
arbejdet med at minimere risiko for hele
havnen, forklarer Claus Holstein, adm.
direktør i Aalborg Havn.
Anders Klitgaard skal med udgangspunkt i nuværende og fremtidige projekter løbende vurdere risiko og kategorisere, om risikoen er høj eller lav, og om
der skal tages action på det.
Stillingen som risikochef handler i høj
grad om at gå i dialog med de forskellige
interessenter for dermed at danne et
samlet helikopterperspektiv på alle risici.
- Mit arbejde er at identificere risiko i
samarbejde med de forskellige afde-

Ambitionerne er høje. Om et år vil
Aalborg Havn stå med et ledelsessystem, som understøtter Kvalitet ISO
9001, Risiko ISO 31000, Miljø ISO 14001
og CSR ISO 26000. I juni blev der gennemført en forundersøgelse, som dannede baggrund for dét arbejde, som
blev indledt efter sommerferien med at
opgradere ISO-certificeringen. Der er
lavet aftale med en konsulent, som skal
hjælpe Anders Klitgaard med opgaven,
der forventes afsluttet med certificering
i 1. halvår 2018.
Anders Klitgaard var tidligere leder
af Aalborg Havn Nord og har siden
1. april været inde i en overleveringsfase i forhold til den nye leder af
havnefaciliteterne ved Nordjyllandsværket, Jacob Krogh.
Anders Klitgaard er 100 procent
dedikeret til stillingen som risikochef
fra 1. august 2017.

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

steel solutions

built for
the future

www.bladt.dk
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Havnens
sårbarhedsvurderinger
godkendes
Claus Rosenbeck er glad for, at
alt er løbet efter planen med at
få godkendt sårbarhedsvurderingerne. Foto: Lars Horn

Gennem foråret har Aalborg Havn i
samarbejde med Nordjyllands Politi
udarbejdet sårbarhedsvurderinger for
alle havnens sikrede faciliteter. Alt
blev godkendt uden anmærkninger,
og Aalborg Havn har derfor indledt
udarbejdelsen af den efterfølgende
havnesikringsplan.
I år var det endnu engang tid til at udarbejde sårbarhedsvurderinger for alle
Aalborg Havns sikrede faciliteter. Sårbarhedsvurderinger skal fornys hvert femte
år, hvor de skal godkendes af Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsen. Den proces
forløb planmæssigt i løbet af foråret, og
den 31. maj var godkendelserne i hus.

- Vi er glade for, at alle sårbarhedsvurderingerne blev godkendt efter planen
og endda uden anmærkninger fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det er en
omfattende opgave at udarbejde disse
vurderinger, da hver enkelt havnefacilitet skal have sine egen vurderinger.
Derfor er det altid dejligt, når det hele
forløber efter planen, fortæller Claus
Rosenbeck, havnekaptajn i Aalborg Havn
Logistik A/S.

Derudover skal der også formuleres en
overordnet sårbarhedsvurdering for hele
havnen. Alt dette udarbejdes i samarbejde med Nordjyllands Politi, der har
ansvaret for at inspicere havnens faciliteter.

Aalborg Havn har hele syv havnefaciliteter, for hvilke der skal udarbejdes
sårbarhedsvurderinger - herunder eksempelvis Oliehavnen, krydstogtkajen
og Nordjyllandsværket.

- Sårbarhedsvurderingerne danner
grundlaget for havnesikringsplanen.
Denne skal ligeledes udformes hvert
femte år, og den proces er vi nu i fuld
gang med, siger Claus Rosenbeck.

Selvom sårbarhedsvurderingerne er
godkendte, er Aalborg Havns arbejde
mht. den maritime sikring endnu ikke
helt færdigt.

Hvor sårbarhedsvurderingerne har til
formål at vurdere havnens sårbarheder
og trusler, skal havnesikringsplanen
blandt andet indeholde en række faste
sikringstiltag, der skal imødegå eventuelle identificerede sårbarheder og
udefrakommende sikringstrusler.
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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

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
Kongerslev Kalk A/S
Vildmosevej 13, 9293 Kongerslev
Tlf.: 9833 1377
kongerslev@kongerslev-kalk.dk
DLG
Landdybet 5, 9220 Aalborg Øst
Colas Danmark A/S
Sundsholmen 2, 9400 Nørresundby
Tlf.: 9934 3400, Fax: 9934 3480
www.colas.dk

Jørgen Rasmussen Gruppen A/S
Hagensvej 30, 9530 Støvring
Tlf.: 98371827
info@jrg.dk
www.jrg.dk

Bunkering

Melgaard Miljø A/S
Askelund 10, 6200 Aabenraa
Tlf.: 7433 7200
melgaaard@melgaard.com
www.melgaard.com

Malik Supply A/S
Skibbrogade 3, 2. th, 9000 Aalborg
Tlf.: 9631 3900, Fax: 9631 3911
sales@malik.dk
www.malik.dk

Kærsholm Diamantboring ApS
Tlf.: 9831 1519
kaersholmdiamantboring.dk
ivan@kdia.dk

Nordic Marine Oil A/S
Skibbrogade 3, 2. th, 9000 Aalborg
Tlf.: 9631 3910, Fax: 9631 3911
sales@nordicmarineoil.dk
www.nordicmarineoil.dk

Geminor
Alsion 2, 6400 Sønderborg
Tlf.: 5121 0019
tim.andersen@geminor.dk
www.geminor.no

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

NORbunker A/S
Østre Kanalgade 20, 9000 Aalborg
Tlf.: 7070 7748
Mobil: 9193 9325
www.NORbunker.dk
Unioil Supply A/S
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby
Tlf.: 8882 8181
trading@unioil-supply.com

CLS Huset
Langerak 15, 9220 Aalborg
Arctic Consensus
Tlf.: 31 99 04 73
mail@arctic-consensus.dk
www.arctic-consensus.com
Business Aalborg
Tlf.: 9931 3131
aalborg@aalborg.dk
www.aalborg.dk/business
CELOG
Tlf.: 9940 3020
info@celog.dk
www.celog.aau.dk
Center for Logistik
og Samarbejde
Tlf.: 2917 6908
info@logsam.dk
www.logsam.dk

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

Odin Diving A/S
Virkelyst 27A, 9400 Nørresundby
Tlf.: 9815 3030
info@odindiving.dk
www.odindiving.dk

Universal Foundation A/S
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7023 0244, press@ufoas.dk
www.Universal-foundation.com

Det Grønlandske Hus i Aalborg
Vesterbro 79, 9000 Aalborg
Tlf.: 9814 6800
aalborg@dgh-aalborg.dk

Aalborg Portland A/S
Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg
Tlf.: 9816 7777, Fax: 9810 1186
cement@aalborg-portland.dk
www.aalborg-portland.dk

Fragtmænd

Nautico Diving Consult
Østre Alle 36 st. tv, 9000 Aalborg
Tlf.: 9879 0060
nautico@nautico.dk
www.nautico.dk

Danske Fragtmænd 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

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

BMC
Stykgodsvej 7, 9000 Aalborg
Tlf.: 9631 2800, Fax: 9631 2810
bmc@bmc-danmark.com
www.bmc-danmark.com

Frysehuse

MARCOD
Tlf.: 2332 0332
clc@marcod.dk
www.marcod.dk

Aalborg Toldoplag A/S
Langerak 19, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 1500
aalborgtoldoplag@aalborghavn.dk

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

Minsparringpartner.dk
Tlf.: 4037 2003 / Bent Friis
mail@minsparringpartner.dk
www.minsparringpartner.dk

Loxam Aalborg
Olievej 7, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9810 3844, Fax: 9810 4844
aalborg@loxam.dk
www.loxam.dk

Diverse

Carlsberg Danmark A/S
Depot Aalborg
Langerak 28, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 33 27 33 27, Fax: 33 27 47 11
www.carlsbergdanmark.dk

Blue Power Partners A/S
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7222 0208
information@bluepp.com
www.bluepowerpartners.com
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

Moosdorf Hegn A/S
Olievej 5, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9815 9444
info@moosdorf.dk
www.moosdorf.dk

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

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

Lodseri
Dan Pilot - Lodseriet Danmark
Havnepladsen 3A, 5700 Svendborg
Tlf.: Operation 6325 6665
Tlf.: Administration 6325 6600
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
Nordjyllands Beredskab
Thomas Boss Gade 6, 9000 Aalborg
Tlf.: 7011 5511, Fax: 9813 3988
sbs@aalborg.dk
Grønlands Selvstyre,
toldfunktionen
Postbox 8050, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3145
Fødevarestyrelsen
Nordjylland
Sofiedalsvej 90, 9200 Aalborg Øst
Tlf.: 7227 5000
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Mæglere

Rederi

Carl Elgaard Shipping
Mindet 4, 8000 Århus
Tlf.: 8612 1644, Fax: 8612 1890
ceship@ceship.dk

Nørresundby Rederi & Shipping
af 2017 A/S
Østre Havnegade 18 st. tv.
9000 Aalborg
Tlf.: 9877 5577, Fax: 9877 5575
broker@nrsbshipping
www.nrsbshipping.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
Nørresundby Shipping A/S
Østre Havnegade 18 st. tv.
9000 Aalborg
Tlf.: 9877 5577, Fax: 9877 5575
broker@nrsbshipping
www.nrsbshipping.dk
Blue Water Shipping A/S
Lavavej 15, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7913 4750, Fax: 7913 4751
bwsaal@bws.dk
www.bws.dk
Royal Arctic Line Danmark A/S
Postbox 8100, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3234, Fax: 9930 3065
ralin@ral.dk
www.ral.gl
Scan-Shipping A/S
Gasværksvej 30 A, 9000 Aalborg
Tlf.: 9933 4500, Fax: 9933 4501
aalborg@scan-shipping.com
www.scan-shipping.com
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

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

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

Service
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
Aalborg Lastvognscenter
Rørdalsvej 195, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 2070 5217
Kai@aalborglastvognscenter.dk

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

Bring Frigo A/S
Gasværksvej 48, 2. sal
9000 Aalborg,
Tlf.: 9635 6700, Fax.: 9635 6710,
www.bring.dk

Tankoplag

Værft og reparation

Samtank A/S
Tunnelvej 4, 9000 Aalborg
Tlf.: 8613 6111, Fax: 8613 6566

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

JMO 2000 ApS
c/o DanGødning A/S
Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
Tlf.: 7620 1480

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

TVG-Zimsen
Vejdybet 16, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9656 1525
log@tvg.is

Nordic Storage AB
Ryavägen 3, SE-418 34, Gothenburg
Sweden, tlf.: +46(0) 31534500

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

Velfærdstjeneste
Seaman Aalborg
Østerbro 27, 9000 Aalborg
Tlf.: 9812 1900
info@hotel-aalborg.com

Hotel

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

Hotel Aalborg
Østerbro 27, 9000 Aalborg
Tlf.: 9812 1900
info@hotel-aalborg.com
www.Hotelaalborg.com

Scan International
Spedition A/S
Speditørvej 4, 9000 Aalborg
Tlf.: 9632 6666, Fax: 9632 6677
nju@sis-as.com
www.sis-as.com

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

Atlantic Trucking
Vejdybet 16, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9656 1500, Fax: 9656 1515
fcl@atlantictrucking.dk
lcl@atlantictrucking.dk
www.atlantictrucking.dk

Stevedore

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

Aalborg Stevedore Company A/S
Landdybet 10, bygning 83
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3400
info@asc-as.dk
www.asc-as.dk
ShipCargo Ltd.
Landdybet 10, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7020 0890
shipcargo@shipcargo.dk

Circle K Danmark 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
Aalborg Trosseføring ApS
Stigsborgvej 60, 9400 Nørresundby
Tlf.: 9816 3033
Aalborg Linesmen Service ApS
Landdybet 10, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3110 0042

Vognmænd
Atlantic Trucking
Vejdybet 16, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9656 1500
fcl@atlantictrucking.dk
lcl@atlantictrucking.dk
www.atlantictrucking.dk

Nordelektro A/S
Østerport 3, 9000 Aalborg
Tlf.: 9630 3888, Fax: 9811 4033
www.nordelektro.dk
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
Hals Motorværksted
Færgevej 6, 9370 Hals
Tlf.: 9825 1330, Fax: 9875 0331
motor@mail.dk
www.halsmotor.dk

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

Rolls-Royce Marine A/S
Værftsvej 23, 9000 Aalborg
Tlf.: 9930 3600, Fax: 9930 3601

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

Alfa Laval Aalborg A/S
Gasværksvej 24, 9100 Aalborg
Tlf.: 9930 4300, Fax: 9816 8316
aal@aalborg-industries.dk
www.alfalaval.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
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Studerende
til seminar
om havnens
fremtid
Aalborg Havn ser et stort potentiale i byens studerende og inviterer nu alle grupperne fra forårets
AAU Case Competition til et
skræddersyet seminar, som skal
inspirere gensidigt.
Friske og udenforstående øjne.
Dét kom der på Aalborg Havn, da 12
grupper fra AAU i foråret dystede om at
løse konkrete problemstillinger i relation
til henholdsvis teknologi, forretningsud-

vikling og markedsføring. Fire grupper
inden for hver kategori.

dens rammer, siger Jesper Raakjær, udviklingschef i Aalborg Havn Logistik A/S.

- Vi fik meget ud af at arbejde med de
studerende, som kom med en række
spændende bud på løsninger for fremtidens Aalborg Havn som vækstmotor for
hele landsdelen. Studerende har ikke de
samme barrierer som os, der har den
daglige gang på Aalborg Havn, og selvom nogle af deres idéer kan virke urealistiske, så giver de os alligevel noget at
tænke over og arbejde ind i virkelighe-

Derfor har havnens ledelse valgt ikke
blot at kalde vindergruppen ind til et
møde, men har inviteret alle 12 grupper,
der deltog i AAU Case Competition, til
tre forskellige seminarer, som planlægges ud fra deres specifikke fagområde.

Det var nogle trætte, men meget
glade studerende, der efter et
døgns hårdt arbejde i maj kunne
kalde sig vindere af AAU Case
Competition 2017. Nu får de
mulighed for at folde deres idéer
endnu mere ud. Foto: Lars Horn
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Gruppen gav blandt andet forslag til
digitaliseret booking af containertransport og en mere intelligent, højteknologisk måde at håndtere containere på i
en ny containerterminal 2.
Ud over æren modtog vinderholdet
15.000 kr. for deres indsats.

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!

- en del af
Arctic Group Koncernen

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.

Samson Materials Handling

Tel. : +4 5 7628 0102

- 12 minutter er ikke lang tid, når 12
timers ihærdigt arbejde skal komprimeres. Derfor tror vi, at det vil give os
nogle nye inputs at holde de tre seminarer, hvor der er bedre tid til at folde
alle idéerne ud. Samtidig får de studerende en ekstra mulighed for at lære
mere om virkelighedens erhvervsliv og
få et praktisk perspektiv på deres idéer,
siger Jesper Raakjær, der håber at få
seks-syv idéer fra seminarerne med sig
videre til inspiration for fremtidens
Aalborg Havn.

Vindergruppen blev i øvrigt fundet
inden for kategorien teknologi under
forårets AAU Case Competition. Efter
yderligere 12 timers arbejde med casen
fik de tre finalistgrupper 20 minutter
til at fremlægge til finalen i Musikkens
Hus, hvor et dommerpanel bestående
af højtstående erhvervs- og universitetsfolk til sidst pegede på en vindergruppe, der bestod af danske Mikkel
Holmgaard på it-ledelse, egyptiske
Mohamed Gabr på elektronikingeniøruddannelsen, schweiziske Massimo
Dreifus, der læser iværksætteri, samt
franske Adrien Chéreau, der læser til
maskiningeniør.

www.port-trade.com

Gensidig gevinst
Reglerne i AAU Case Competition er, at
de studerende har 12 timer til at arbejde med hovedcasen, som var den
samme for alle 12 grupper. Derudover
er der tre delcases, som varierer efter
studieretning (teknologi, forretningsudvikling og kommunikation). De studerende havde herefter 12 minutter til at
præsentere deres idéer for et ekspertpanel. De ni grupper, der ikke gik videre
til finalen, kunne herefter arkivere deres
oplæg i en skuffe - hvis det da ikke var
for havnens initiativ om at indkalde alle
grupperne til et fagspecifikt seminar.
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Landdybet 10 Bygning 83 DK-9220 Aalborg Øst Tel: +45 99 30 34 00 www.asc-as.dk
.......................................................................................................................................
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Aalborg Stevedore
Company A/S
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Vi skaber løsninger
Michael Rosenkilde Lind
glæder sig over, at Knauf har
valgt Aalborg Havn til import
af bulkgods. Foto: Lars Horn

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.

vælger Aalborg Havn
til import af naturgips
Byggematerialeproducenten Knauf importerer store mængder naturgips fra
Spanien, og i den forbindelse har man
indgået en aftale med Aalborg Havn
om at losse godset. Aftalens omfang
forventes at ligge på fem-otte skibe af
cirka 15.000 tons årligt.
Det går godt for den store danske byggematerialeproducent Knauf beliggende
i Hobro. Produktionen er vokset over de
senere år, og derfor har man nu valgt at
importere naturgips fra Spanien.
- Fra Spanien kan vi importere større
mængder naturgips ad gangen, hvilket er
nødvendigt med vores stigende produktionsniveau. Gipsen fragtes i store skibe, der
kan rumme cirka 15.000 tons gips, og disse
anløber så Aalborg Havn, hvorfra lasten
transporteres til Hobro med lastbiler, fortæller Stig Jensen, indkøbschef hos Knauf.
Tidligere hentede virksomheden gips i
Tyskland, og godset kom ind via Hobro
Havn, men her har man ikke kapacitet til
at håndtere skibe med 15.000 tons last.
Det har Aalborg Havn derimod.

- Når indskibningen sker i Aalborg fremfor i Hobro, bliver der naturligvis en længere landtransport til vores virksomhed,
men vi har gennem hele forløbet haft en
god dialog med Aalborg Havn. De hjælper rigtig meget og har skabt plads til
opbevaring hos dem. Der er generelt et
rigtig godt samarbejde mellem Aalborg
Havn, de ansvarlige for landtransporten
og os. Alle har arbejdet for at finde den
bedste løsning, og vi er rigtig tilfredse
med aftalen, siger Stig Jensen.
Hos Aalborg Havn er man ligeledes glade
for det nye samarbejde, der allerede er
indledt.

Bilspedition
søfragt
luftfragt
skiBsklarering
projektlast
lagerfaciliteter
tolddokumentation

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

Overnatning, møder,
kurser og konferencer

Velfærdsarbejde for
søfolk på Aalborg Havn

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

- Vi glæder os over, at Knauf har valgt os.
Vi har netop håndteret første sending,
hvor alt gik som det skulle, og vi ser frem
til det fortsatte samarbejde, fortæller
Michael Rosenkilde Lind, account manager i Aalborg Havn Logistik A/S.
Det forventes, at to yderligere skibe med
naturgips vil anløbe Aalborg Havn inden
udgangen af 2017, hvorefter 5-8 skibe vil
anløbe årligt.

Klippevej 16 · 9220 Aalborg Øst · tlf. 4033 8706 · www.munck-asfalt.dk
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Det arbejde går i efteråret ind i en ny
fase og ud over bydelens grænser.

Stoltheden breder sig
Efteråret byder på en masse aktiviteter
i Cool East, der skal skabe stolthed og
synlighed omkring Aalborg Øst, også
i andre dele af kommunen.
Aalborg Øst er en bydel, der har meget
at bryste sig af.
Supersygehuset står efter planen klar
i 2020, Aalborg Universitet ligger i området, det samme gør Nordjyllands to
største boligforeninger, Gigantium samt
de over 100 virksomheder i forbindelse
med Aalborg Havn.

Bydelsprojektet Cool East er sat i verden
for at skabe flere aktiviteter i området,
skabe mere synlighed samt at øge stoltheden ved at bo og arbejde i Aalborg
Øst.
- Bydelen har ekstremt meget at byde
på for hele kommunen, og det skal der
meget mere fokus på, siger Thomas
Bjuring, adm. direktør i Aalborg Pirates,
hvor alle sponsorerne er gået sammen
om gennem Cool East at vise, hvad
Aalborg Øst kan.

Øst uden mystik
Cool East har engageret fem-seks skoler
uden for bydelen, som i efteråret har
temadage med cases, der tager udgangspunkt i områdets virksomheder,
aktiviteter og faciliteter. Skolerne tilrettelægger selv forløbene med sparring
fra Cool East og virksomhederne bag
foreningen.
Skolerne vælger også selv, hvilket fag de
gerne vil belyse en case fra Aalborg Øst
gennem. Hvis eleverne skal fokusere på
matematik, så stiller Cool East forskellige opgaver til rådighed fra områdets
erhvervsliv, der understøtter lærerens
målsætning.
- Vi kan skaffe cases, der for eksempel
træner eleverne i brøkregning. Vi kan
også finde en case i forhold til biologi,
for eksempel gennem Aalborg Havn og
Limfjorden - vi står helt og aldeles til
rådighed for skolernes ønsker og behov,
siger Thomas Bjuring.
Idéen om temadage på skoler uden for
Aalborg Øst er sket på efterspørgsel
fra skolerne selv. Mange er klar over, at
Aalborg Øst har en stor betydning som
vækstmotor for hele byen, og at kommunens skoler derfor kan få meget fagligt ud af at interessere sig for området.

Traditionen tro inviterede Cool East
til ”Leg på plænen” 27. juli, hvor en
masse glade børn fik en aktiv dag og
chancen for at møde alle deres helte
fra Aalborg Pirates.

Men også rent menneskeligt og socialt
vil temadagene give noget til borgere
både i og uden for bydelen. Projektet
skal sekundært aflive eventuelle fordomme om, at Aalborg Øst er et sted, man
skal være bange for at komme.
- Vi vil blandt andet skabe mere bevidsthed om, at cremen af cremen af
landsdelens akademikere færdes i området hver dag, og at vi i Gigantium har
et kæmpestort trækplaster i forhold
til både sport og kultur. Derfor giver vi
også alle de deltagende elever samt deres familier mulighed for at komme ind
i Gigantium og se en hjemmekamp med
Aalborg Pirates, så de både får en rent
faglig og en underholdende oplevelse i
Aalborg Øst, siger Thomas Bjuring.
Meget godt i vente
Ud over temadagene arrangerer Cool East
løbende aktiviteter for områdets beboere
til gavn for både deres sundhed, glæde
og stolthed over at bo i Aalborg Øst.
Dertil arbejdes der ihærdigt på at
gentage succesen med Cool Kidskoncerterne, hvor familier kan komme
til gratis koncert med MGP-stjerner,
Ramasjang-profiler og stort legeland.
- Vi har en masse aktiviteter planlagt
samt en overraskelse, der handler om,
at Aalborg Øst får et meget stort maleri.
Det kommer vi til at annoncere senere,
siger en hemmelighedsfuld Thomas
Bjuring.
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Nyt pakhus
opføres ved Landdybet
Jeppe Faber er glad for snart at
kunne tilbyde kunderne ekstra
lagerplads. Foto: Lars Horn
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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.

Aalborg Havn udvider lagerkapaciteten med et nyt 2000 kvm pakhus, der
opføres ved Landdybet. Den nye bygning forventes klar til brug inden for
det kommende år.
Snart bliver der endnu mere lagerplads
på Aalborg Havn. Det står klart, efter man
har besluttet at bygge et spritnyt pakhus.
Lageret, der kommer til ligge ved Landdybet, bliver efter planen 2000 kvm.
- Det er en del af vores vækstambition
at udvide lagerkapaciteten, så vi kan
fortsætte og udvikle den lagerservice,
som vi tilbyder havnens virksomheder.
Vi er glade for, at det nye pakhus snart
bliver en realitet, og vi ser frem til, at
det står klar til brug, fortæller Jeppe
Faber, account manager i Aalborg Havn
Logistik A/S.

Det nye lager opføres tæt ved kajen
og kan blandt andet rumme lavværdiprodukter som træpiller og salt.
- Med placeringen tæt ved kajen gør vi
det muligt at skære fordyrende mellemled væk fra distributionen, og det gør
pakhuset særligt egnet til at opbevare
lavværdiprodukter, forklarer Jeppe Faber.
Han fortæller ydermere, at det nye
lager skal servicere forskellige virksomheder på havnen alt efter, hvornår de
har varer hjemme.
Byggearbejdet med det nye pakhus
påbegyndes i løbet af efteråret, og
bygningen forventes klar inden for de
kommende 12 måneder.

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

John Pedersen
Senior Relationship Manager
jope@jyskebank.dk
Tlf. 89 89 45 60
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Succes er noget vi deler
Aalborg Havn er en katalysator for
vækst i Aalborg Kommune - og en del
af overskuddet går til at skabe flere
oplevelser i og omkring centralhavnen
gennem Aalborg Waterfront.

DGI Landsstævnet, Aalborg Regatta med
P1 Powerboat Grandprix samt en masse
andre aktiviteter har trukket titusindvis
af mennesker ned til byens flotte havnefront, ikke mindst gennem tv-skærme i
de danske hjem.

- I Aalborg Havn-koncernen er det
overordnede mål med CSR-indsatsen
at medvirke til at skabe grundlag for
et godt liv, underforstået et godt arbejdsliv og socialt liv på havnen og i det
omgivende nærsamfund. Aalborg Havn
skaber dermed værdi for samfundet ved
at tiltrække, udvikle og fastholde arbejdspladser og ved at skabe mening og
forståelse for den særlige kulturelle arv,
der er mellem fjord og by, siger Claus
Holstein, adm. direktør i Aalborg Havn.

Aalborg Havn er en vækstmotor for hele
landsdelen, og en del af overskuddet er
øremærket til havnens CSR-strategi, der
primært støtter aktiviteter i Aalborg Øst
og ved Nørresundby og Aalborgs havnefronter. Noget, der hvert år blandt andet
udmønter sig i en uddeling af sponsorater gennem Aalborg Waterfront til aktiviteter på og rundt om fjorden.

Glade modtagere
Dette års modtagere af sponsorater fra
Aalborg Waterfront var Utzon Center,
der fik 150.000 kr., Musikkens Hus fik
150.000 kr., Aalborg Regatta 2017 fik
600.000 kr., LOA fik 100.000 kr., Jens
Krogh fik 50.000 kr., Nordisk Sejlads
2017 fik 50.000 kr., og endelig fik
Aalborg Søspejdere 10.000 kr.

Der har været god grund til at føle stolthed for aalborgenserne i sommer.

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.

til kultur og maritime aktiviteter i forbindelse med havnen.

Således blev der under Aalborg Regatta
2017 atter uddelt over en million kroner
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STARK Kalaallit Nunaat A/S
STARK Nuuk

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

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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BRAVIDA GIVER
BYGNINGER LIV
Bravida løser alle typer af installationsog serviceopgaver over hele landet.
Fra supersygehuse til sportsarenaer.
Fra boligbyggeri til broer. Vi er med til
at give bygninger og anlæg liv.
Læs mere på bravida.dk

BRAVIDA DANMARK A/S
LUNDEBORGVEJ 21
9220 AALBORG ØST
TLF.: 99 3344 5566

Et DRIFTSSIKKERT
parløb til lands og til vands

For sidstnævnte har checken en stor
betydning, da pengene - modsat fondsmidler - ikke er øremærket til et bestemt projekt, men kan bruges på eksempelvis løbende drift og vedligehold.
- Aalborg Søspejdere finansieres gennem medlemskontingent og gennem de
penge, vi kan tjene under eksempelvis
Aalborg Karneval. Vi har mange udgifter til for eksempel udskiftning af sejl
hvert femte år, som koster ca. 12.000 kr.

pr. sæt til vores seks sejljoller. Vi kan
ansøge fonde om penge til specifikke
projekter, mens sponsoratet fra Aalborg
Waterfront er penge, som luner i foreningens økonomi på et mere generelt
plan, siger Jakob Lanstorp, formand for
Aalborg Søspejdere.
Virksomhederne bag Aalborg Waterfront er A Enggaard A/S, Hedegaard
Agro A/S, Aalborg Stevedore Company
A/S, COWI, Himmerland Boligforening,

Spejderleder Kristoffer Momsen Sloth
modtog checken til Aalborg Søspejdere
under en reception på LOA under
regattaen. Foto: Lars Horn

DC Supply A/S, Nykredit, Nordjyske
Bank, Stigsborg Havnefront, Aalborg
Universitet, Jyske Bank A/S, TN Udvikling A/S, HaugaardBraad , SIFA og
Aalborg Havn A/S.

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

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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