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I min første direktørstilling var jeg ansvarlig for en stor fabriksenhed i Hirtshals,
der producerede mange hundrede tons
opskåret og let konserveret laks. Min
daværende bestyrelsesformand viste mig
ved en bestemt lejlighed affaldscontaineren med fiskeaffald og sagde, at det
var her, at overskuddet i virksomheden
lå. Herefter fik affald en helt ny mening
for mig, og det fik mig blandt andet til at
interessere mig for de restprodukter, der
ligger tilbage, efter det færdige produkt
er solgt. I dag er industrien meget mere
fokuseret på at reducere (unødvendigt)
spild, udnyttelse af overskudsressourcer
(damp, vand, varme m.m.) og optimere
på råstoffer. De ved godt, at et for stort
spild giver en for høj produktpris.
Spild, der skaber værdi
I dag er spildet i de fleste industrivirksomheder reduceret til et absolut
minimum, og det, der interesserer virksomhederne, er, hvordan man kan skabe
værdi i det spild, der ikke kan reduceres
yderligere. Denne værdiskabende proces
kaldes en industrisymbiose, og kommer
når to eller flere virksomheder arbejder
sammen om at bruge den ene virksomheds affaldsprodukter som input til produktion hos den anden virksomhed.
I industrisymbioser er der visse udfordringer. For det første kræver det meget sam-

arbejde og et stort stykke arbejde med
at analysere sammensætningen af de
affaldsstoffer, der er til stede, og derefter
at forstå hvilke formål og produktioner,
de enkelte affaldsstoffer kan anvendes
i. Udover de tekniske udfordringer handler industrisymbioser også om at kunne
tænke kreativt i samarbejde med andre
virksomheder og finde de gode muligheder for genbrug, som også er økonomisk
bæredygtige.
Energi i koldt vand
I Aalborg Havn er vi godt i gang med
at se på industrisymbioser med henblik
på at tilbyde vores virksomheder samarbejdsmodeller og analysemodeller,
der gør det muligt og rentabelt at genanvende affalds- og restprodukter. Vi
har i Erhvervsnetværk 9220 flere spændende eksempler på industrielle symbioser. I et samarbejde har vi blandt
andet opnået 90 procent genanvendelse
af vores affald fra fejemaskinen (300
tons årligt).
Et andet eksempel er koldt vand hos
én virksomhed, som bruges til køling
hos andre virksomheder i nabolaget.
Energiforbruget ved køling forventes
at stige markant de kommende år som
følge af et øget behov for nedkøling
hos blandt andre Aalborg Universitet
og Aalborg Universitetshospital.
Her kommer koldt vand i kridtgraven
hos Aalborg Portland ind i billedet, og
kunststykket går ud på at tage kalorier
ud af det kolde vand i stedet for at
bruge elektricitet til formålet. Aalborg
Kommune har valgt at realisere projektet, men muligheden er kun opstået,
fordi der var ildsjæle, der fik italesat et
problem et sted, som andre et andet
sted kunne løse.

Samarbejder på tværs
Lidt forenklet kan man sige, at en industriel symbiose er et spørgsmål om
kommunikation og samarbejde på tværs
af grænserne mellem de involverede virksomheder, men også et samarbejde på
tværs af grænsen mellem offentlige og
private virksomheder.
Et af nøgleordene i Den Intelligente Havn
er samarbejde. Som en intelligent havn
arbejder Aalborg Havn løbende på at
skabe udvikling, samarbejde og synergier
på tværs af virksomhederne og vores
samfund, så det skaber værdi, viden og
får os derhen, hvor vi bruger vores forskellige ressourcer og intelligenser. Industrielle symbioser er i den sammenhæng
oplagte.
Moralen i denne leder er derfor klar:
Når vi ikke kan finde flere besparelser
og mere at optimere inden for grænsen
af vores egen virksomhed, så må vi se
på, hvilke besparelser der findes udenfor
og i den værdikæde eller i den erhvervsklynge, vi er tilknyttet til.

Claus Holstein
Adm. direktør i
Aalborg Havn A/S
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Rejsebureau åbner på havnen
I april åbnede Grønlands Rejsebureau et
nyt satellitkontor på Aalborg Havn. For
nordjyske virksomheder betyder det endnu bedre muligheder for forretningsrejser.

– solutions on the move

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

Grønlandshavnen på Aalborg Havn er
meget passende blevet adressen for rejsebureauet med samme fornavn. Grønlands Rejsebureau, der har afdelinger
i København og Grønland, åbnede den
16. april et satellitkontor på Aalborg Havn,
hvor to medarbejdere på ugentlig basis er
klar til at yde hjælp med alt fra bestilling
af flybilletter og hotelovernatninger til
rejseplanlægning.
Tættere på nordjyske kunder
Grønlands Rejsebureau har i længere tid
samarbejdet med blandt andre Arctic
Group, Arctic Import og Aalborg Havn,
og rejsebureauet ser med det nye kontor
frem til at komme tættere på deres nordjyske kunder:

· Containerhåndtering
· Lagerhotel
· Toldbehandling
· Isnavigatører

- Vi glæder os til at komme ud og være helt
tæt på vores kunder i Nordjylland og hjælpe
dem endnu bedre med at effektivisere forretningsrejserne, siger Tina Delin Mogensen, afdelingschef i Grønlands Rejsebureau.

luftfragt

Royal Arctic Logistics A/S

søfragt

–

P.O. Box 8100

9220 Aalborg Ø

havneoperationer

Tel. +45 99 30 32 34

–

transport

P.O. Box 1629

3900 Nuuk

spedition

Tel. +299 34 92 90

–

www.ralog.dk

Hun fortæller desuden, at det nye kontor
på Grønlandshavnen også sker med et
ønske om at udvide forretningen i Nordjylland, som ifølge rejsebureaet er et
stort, potentielt marked:
- Vi vil rigtig gerne vokse, og vi ved, at
der er mange nordjyske virksomheder,
der har gode samarbejder med virksomheder i Grønland. Vi ser derfor Nordjylland som et spændende marked for os.

Grønlands Rejsebureau åbnede i april et nyt
kontor i CLS-bygningen på Aalborg Havn.

Certificeret erhvervsrejsebureau
Trods den stærke relation til Grønland og
de arktiske egne har bureauets erhvervsrejsekonsulenter også gode forbindelser i
resten af verden. Grønlands Rejsebureau
er IATA-certificeret, og det betyder blandt
andet, at de kan udstede flybilletter til
over 400 internationale flyselskaber i
hele verden:
- Selvom vores primære markeder er
Grønland, Island og Færøerne, så laver vi
meget udover det. Vi dækker hele verden
og kan stå få booking af flybilletter, hoteller, billeje og meget mere i hvilket som
helst land, som vores kunder planlægger
at rejse til, siger Tina Delin Mogensen.
Grønlands Rejsebureau har i alt 30 ansatte
på kontorer i Danmark og Grønland samt
et rejselederteam på 60 mand. Bureauet
beskæftiger sig med ferie- og oplevelsesrejser til Grønland, Island, Svalbard,
Antarktis og Lapland, men vil fra kontoret
i Aalborg udelukkende have fokus på
erhvervskunder.
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RALOG og Aalborg Havn
skaber ”Den Intelligente
Containerterminal”
En ny og unik model for samarbejde på
tværs af funktioner på Aalborg Havns
containerterminal flytter grænserne
for effektiv logistik. Royal Arctic Logistics A/S og Aalborg Havn står i spidsen for projektet.
Containerterminaloperatøren Royal Arctic
Logistics A/S (RALOG) og Aalborg Havn
er gået sammen om projektet ”Den Intelligente Containerterminal”. Formålet er at
samle hele værdikædens ressourcer og
kompetencer og udvikle en ny model for
samarbejde på containerområdet i Aalborg.
- Erhvervslivet har i kriseårene skåret til
og optimeret forretningen ved at forbedre logistik, reducere spild og i det hele
taget effektivisere. Nu tager vi optimeringen et skridt videre og fokuserer på
de synergier, der kan opnås mellem virksomheder. Herved kan vi indfri et stort
potentiale - særligt inden for containerområdet, siger adm. direktør i Aalborg
Havn A/S Claus Holstein. Han fortsætter:
- Som intelligent havn skal vi netop kigge
på helheden og vurdere alle forhold i
værdikæden. Herved kan vi se udover
den suboptimering, der naturligt finder
sted, og samlet set gøre tingene mere
effektive, brugervenlige og intelligente.
Center for Logistik og Samarbejde (CLS)
fungerer som proceskonsulenter på pro-

jektet og skal stå for at facilitere samarbejdet og levere de nødvendige eksterne
kompetencer, blandt andet via Aalborg
Universitet.
Et fælles projekt
En styregruppe bestående af Lars
Østergaard fra RALOG, logistikeksperter
fra CLS og Claus Holstein fra Aalborg
Havn blev oprettet først på året. Mens
først- og sidstnævnte bidrager med den
praktiske del i form af investeringer, bliver CLS’s opgave blandt andet at se på,
hvilke udfordringer, der er på området,
og dernæst, hvordan der kan skabes en
Containerterminalen i Aalborg
skal gøres mere moderne og effektiv.
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mere effektiv og konkurrencedygtig
containerterminal i Aalborg. Den indledende analyse er allerede foretaget.
- Jeg plejer gerne at sige, at der ikke
er noget så praktisk som en god teori.
Vi er nogle praktikere, der har taget
initiativet, vi bringer universitetsfolk
og teoretisk viden i spil for styrke
udviklingsstrategierne, og så implementerer vi, fortsætter Claus Holstein.
Uudnyttet potentiale
Containerforretningen er et af de områder på havnen, hvor der er størst
potentiale for udvikling og vækst.
Godt og vel 65.000 enheder håndteres årligt på Aalborg Havn, men med
plads til 100.000 enheder er muligheden for udvikling stor. Derfor er der
god grund til, at de mange forskellige
aktører på containerområder samarbejder til fælles gavn, mener Claus
Holstein:

Den Intelligente Containerterminal
• Nyt projekt opstartet i samarbejde
mellem Royal Arctic Logistics A/S
og Aalborg Havn A/S.
• Samarbejdet faciliteres af Center
for Logistik og Samarbejde.
• Investeringer skal skabe en ny forretningsmodel på containerområdet, der
styrker Aalborg Havns containerterminals konkurrencedygtighed.
• Nøgleordet er samarbejde mellem og
forståelse for aktører i hele værdikæden
- hvordan man hver især arbejder, og
hvordan man sammen kan skabe
besparelser og være mere effektive.
• Delmålet er at øge antallet af containere
ind og ud af Aalborg. Målet er opnå
besparelser, som gavner alle.

- I øjeblikket sidder hver enkelt virksomhed og planlægger sin egen operation. Sådan er det over hele linjen.
Men hvis alle aktører, herunder lastbilselskaber, terminalselskaber, havnen,
havnens kunder m.fl. tør sætte sig ned
og få en forståelse for, hvordan man
hver især arbejder, så har vi mulighed
for at optimere vores egen og hinandens forretninger, bringe de samlede
omkostninger ned og skabe vækst.
Et af målene med Den Intelligente
Containerterminal er at øge antallet
af containere ind og ud af terminalen.
Noget, der ifølge RALOG, som både
fungerer som lejer af terminalen og
operatør, vil komme alle til gode:
- Potentialet i Nordjylland er stort, og
flere virksomheder kan med fordel
Fortsættes side 8
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vælge Aalborg Havn som containerterminal. Det mener vi selvfølgelig, at vi
bør stræbe efter. Ved at gå ind i dette
projekt håber vi, at vi i fællesskab kan
være med til at åbne op for flere og
nye forretningsmuligheder. En øget
containeraktivitet vil være en gevinst
for alle virksomheder i værdikæden. Jo
større den samlede lagkage omkring
Aalborg er, jo større bid er der til hver
enkelt, siger adm. direktør i Royal Arctic Logistics A/S Lars Østergaard.
RALOG har i mange år udelukkende
benyttet containerterminalen i Aalborg
til Grønlandstrafik. I 2010 kom den nye
feederforbindelse mellem Aalborg og
Rotterdam, og siden da er antallet af
håndterede containere uafbrudt steget
kvartal for kvartal - trods reducerede
mængder til og fra Grønland:
- Feederruten mellem Aalborg og Rotterdam er et godt eksempel på, hvordan en
øget containerdrift er fordelagtig. Den
stigende aktivitet på forbindelsen har
været med til at kompensere for faldet i
Grønlandstrafikken, og pointen er, at vi
skal udnytte den kapacitet, vi har, bedst
muligt. Vores store Gantrykran til 50 mio.
kroner koster det samme i leje om året,
uanset om vi bruger den meget eller lidt.
Men ved at bruge kranen mere, så reduceres udgiften pr. håndteret container,
og det er en win-win for alle parter.
Investering i effektiviseringer
og teknologi
At bringe containerterminalen i Aalborg
op på et højere og moderne niveau
kræver blandt andet en opdatering af
teknologi, herunder terminalstyringssystemer samt en effektivisering af
processer og arbejdsgange.
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Royal Arctic Logistics A/S
•E
 jes af moderselskabet Royal Arctic Line
A/S, der er ejet af Grønlands Selvstyre.
• Er generalagent i Danmark for
Royal Arctic Line.
• Booker og koordinerer mere end
85.000 forsendelser om året.
• Driver stevedoring i den grønlandske
basishavn i Aalborg og står dermed
for den praktiske håndtering af gods,
der skal til eller fra Grønland gennem
Aalborg.
• Håndterer også speditionsopgaver
som luftfragt, kombineret skib/fly og
konsolidering.
- I Aalborg Havn har man historisk set primært skullet forsyne Grønland, og derfor
er containerdelen selvsagt noget mindre
end i eksempelvis Aarhus Havn, hvor man
har sendt gods ud i hele verden. Vores
systemer er tilpasset mængden, men det
er klart, at vi i takt med en stigning i containeraktivteten er nødt til at investere i
vores systemer, så processerne forbedres
og arbejdsflowet optimeres, siger Lars
Østergaard og fortsætter:
- Som ansvarlig for den praktiske håndtering af gods, der skal til eller fra Grønland gennem Aalborg, er det vores primære sigte at betjene det grønlandske
folk så effektivt som muligt. En containerterminal, der er teknologisk up-todate, vil give os mulighed for at gøre
dette, hvilket kan være medvirkende til,
at vi kan tiltrække yderligere aktivitet
til havnen. Det går hånd i hånd.
Aalborg Havn forventer, at projektet vil
være fuldt implementeret inden for de
næste 2-3 år.

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
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Ramt af Grønland
Til august overlader Jens Andersen
rorpinden i Royal Arctic Line til yngre
kræfter og flytter tilbage til Aalborg,
men Grønland vil altid have bo i hans
sind.
- Den havde jeg ikke set komme. Nu må
jeg se, om jeg kan overtale fru Andersen til at flytte til Grønland.

professionelt rigtig godt. De gør meget
for at være konkurrencedygtige og er
helt oppe på lakridserne. Desuden skal
man ikke undervurdere dét at køre en
terminal som i Aalborg. Det er et stort
arbejde, og det kræver erfaring. Hvis
jeg skal give ét råd til Aalborg Havn, så
er det at fortsætte som hidtil, siger Jens
Andersen.

- Jeg havde tidligere talt helt uformelt
med bestyrelsesformanden i Royal Arctic Line og stillet ham spørgsmål om
strategi. Men jeg havde bestemt ikke
forventet at få tilbudt stillingen som
administrerende direktør, siger han.

Et nyt kapitel
Når Jens Andersen forlader jobbet som
administrerende direktør 1. august
2015, er det ikke uden at have sat sit
kraftige fingeraftryk på Grønland og
vice versa. Han har været med til at
tage beslutningen om at købe fem nye
skibe, der sikrer en bedre servicering
af Grønlands byer og bygder i de kommende 20 år. Dertil har Jens Andersen
og Royal Arctic Line siden 2002 skubbet på for at få en ny havn i Nuuk, som
efter års politisk forberedelse står klar i
slutningen af 2016:

Men sådan blev det. Fru Andersen lod
sig overtale, og snart var ægteparret
og det yngste af deres to børn på vej
til Nuuk. Planen var at blive i jobbet
fire-fem år. Det blev til 14 år, hvor Jens
Andersen blandt andet samarbejdede
tæt med Aalborg Havn. Et samarbejde,
han samtidig forpligtede sig til at evaluere kritisk i forhold til konkurrerende
havne:

- Det vil sikre en meget mere effektiv
forsyning af Grønland, siger Jens Andersen og nikker genkendende til, at
tingene kan tage længere tid i Grønland
end andre steder. Han vælger dog at
se det som en charme. Efter hans eget
udsagn har hans største bedrift i jobbet dog været generel udvikling af det
selvstyreejede rederi, der har monopolstatus:

- Det blev naturligvis flere gange overvejet at sejle fra andre steder, fx Aarhus
eller Rotterdam, men Aalborg gør det

- Men monopol behøver ikke altid være
negativt, når det samtidig er det mest
naturlige, og det fungerer. I Grønland

Sådan var én af Jens Andersens første
tanker, da han blev tilbudt det prestigefulde job som administrerende direktør
for Royal Arctic Line tilbage i 2001,
mens han sad som direktør for Royal
Arctic Linieagentur i Aalborg og netop
havde færdiggjort sin MBA.

Jens Andersen takker af efter 14 år i Nuuk som adm. direktør for Royal Arctic Line A/S.

er 56.000 mennesker spredt ud over
et meget stort område, og ingen andre
rederier sejler forsyninger ud til yderområderne.

skedige medarbejdere. En effektiviseringsproces, som han nu overlader til den nye
administrerende direktør, Mærsk-mand
og grønlandskfødte Verner Hammelsen:

Jens Andersen har lagt mange ressourcer i at udvikle på de interne linjer:

- Min tid i Grønland har været utrolig
spændende, men nu glæder jeg mig til
at tage hul på et nyt kapitel i mit liv,
men jeg er naturligvis altid klar til at
dele mine erfaringer med den nye mand
i jobbet, siger Jens Andersen.

- Jeg efterlader en mere moderne, effektiv forretning, end den var for 14 år
siden, blandt andet fordi vi har prioriteret uddannelse af medarbejderne så
højt, siger han.
Han understreger, at Royal Arctic Line
A/S har haft overskud alle årene undtagen i 2013, på trods af store udsving
i godsmængderne. Resultatet for 2014
er tilfredsstillende, og det bunder i en
effektivisering og et fald i omkostningerne i størrelsesordenen 30 millioner,
som har krævet nogle svære, men nødvendige beslutninger om også at af-

Den knap 62-årige rederidirektør er for
en kort bemærkning hjemme i rækkehuset på Sorthøj i Aalborg, som han og
hustruen erstattede deres lejlighed med
for et par år siden for at have bedre
plads til besøg af børn, svigerbørn og
børnebørn. Selv om han oprindeligt er
fra Sjælland, og han joker med, at nordjyderne højst anerkender hans tilstedeværelse som ”tålt ophold”, så er det
her, han føler sig hjemme.
Fortsættes side 12
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Royal Arctic Line A/S

- Jeg er blevet ramt af Grønland: Naturen,
menneskene og det hele har sat sig i
min sjæl. Jeg håber på at få masser af
muligheder for at besøge landet i fremtiden, siger han.

• Royal Arctic Line A/S har hovedsæde
i Nuuk. Aktieselskabet blev stiftet i
1992 og gik i drift 1. januar 1993.

• De samlede godsmængder til, fra
og internt i Grønland udgjorde
741.000 m3 i 2014 imod 747.000 m3 i
2013. Dermed er der nu tale om den
laveste godsmængde i 10 år.

• Royal Arctic Line A/S hørte tidligere
ind under Den Kongelige Grønlandske
Handel og senere KNI. Sammenlagt
er der 200 års erfaring med sejlads
ved Grønland.

• Royal Arctic Line A/S driver linjetrafikken mellem Grønland og resten af
verden. Sammen med datterselskabet
Royal Arctic Bygdeservice fragter det
gods mellem alle Grønlands bygder.

• I 2010 nedlægges Arctic Container
Operation og Royal Arctic Linieagentur i Aalborg for at blive erstattet af
Royal Arctic Logistics samme sted.

• Luftfragt og kombinerede fragtopgaver med fly og skib ligger hos Royal
Arctic Logistics, der også er repræsenteret på Aalborg Havn.

• Resultatet for 2014 endte på et
overskud på 36 millioner før skat
og 24 millioner kroner efter skat.

• Der er indgået en aftale med Aalborg
Havn, der sikrer at Aalborg vil være
basishavn indtil 2022 for gods mellem
Grønland og Danmark.

Spar
kr. 400
- ved
bestilling
af
Stjernepa
kke!
(min. 4 fore
stillinger)

Bliv stjernekunde i akkc og få en lang række fordele!

MRS

www.port-trade.com

e-Crane

akkc inviterer dig til

Vælg mellem 24 fantastiske stjerneforestillinger

Tel. : +45 7628 0102

Men Jens Andersen kommer nu ikke til
blot at sidde og nyde udsigten over Limfjorden fra sin bløde stol. Han satser på
at være aktiv i forretningslivet mange år
frem, gerne med bestyrelsesarbejde, der
har relation til Grønland:
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Se programmet på akkc.dk eller få det tilsendt.
Kontakt akkc@akkc.dk / Tlf. 9935 5555
Løssalg til alle Stjerneforestillinger starter 30. august 2015.

Billetkontor: 9935 5566 (åbent hverdage kl. 12 - 17) · 24Timers billetservice: akkc.dk
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Sikkerhed på havnen:

ASC får internationalt
anerkendt certificering
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En investering i fremtiden
Efteruddannelsen af medarbejderne i
Aalborg Stevedore Company A/S sker
desuden i forlængelse af et ønske om at
være på forkant med branchen og kunders forventninger:
- Certificeringen er ikke krav, men vi
tror, at det er vejen frem. Vores kunder
forventer, at vi har de nyeste og bedste
uddannelser, så deres gods bliver håndteret korrekt og efter de højeste standarder, og det er certificeringen et bevis
på, siger Søren Bæk Christensen.
Aalborg Stevedore Company A/S forventer, at alle medarbejdere inden for kort
tid vil have gennemført de tre GWOkurser, der er relevante for håndtering
af gods på land.

Eksperter i sikkerhed
Aalborg Stevedore Company A/S
har opnået mange års erfaring og
specialkompetencer inden for
sikkerhed, blandt andet gennem
følgende uddannelser:
• GWO certificeret basisuddannelse
(Working at Hights, Manuel
Handling,) og First Aid
• Havnearbejderuddannelse
(AMU Center Nordjylland, herunder
kurser i betjening af trucks, teleskoplæssere, kraner, gummiged, cherry
picker og reachstacker)
• Safety Awareness
(Falck Safety Services)

Alle medarbejderne i Aalborg Stevedore Company A/S efteruddannes i sikkerhed.

For Aalborg Stevedore Company A/S er
sikkerhed alfa og omega. Derfor efteruddanner de deres medarbejdere gennem kurser udviklet af The Global Wind
Organisation.
Aalborg Stevedore Company A/S er blevet
certificeret af The Global Wind Organisation (GWO) i standarduddannelsen, der
omfatter kurserne First Aid, Manual Handling og Working at Heights. De tre kurser
giver medarbejderne grundlæggende
viden og færdigheder, som gør, at de kan
arbejde sikkert inden for vindmølleindustrien:
- Vindmølleindustrien er en vigtig del af
vores forretningsområde, og sikkerhed er
af højeste prioritet hos os. Derfor har vi

konstant fokus på, at maskinel og
løftegrej løbende efterses og certificeres, samtidig med vores medarbejdere
løbende uddannes i sikkerhed og ny
teknologi. Sidstnævnte sikrer vi gennem
GWO-kurserne, der er godkendt af store
internationale vindmølleoperatører og
-producenter, siger Søren Bæk Christensen, salgsdirektør i Aalborg Stevedore
Company A/S.
Aalborg Stevedore Company A/S
håndterer blandt andet monopæle,
konstruktioner og vindmøllevinger for
Bladt Industries og Siemens Wind Power.
På GWO-kurserne undervises medarbejderne i alt fra sikkerhed under arbejde
med kraner til evakuering af sig selv og
kollegaer fra højden.

Vi skaber løsninger

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

Bilspedition
søfragt
luftfragt
skiBsklarering
projektlast
lagerfaciliteter
tolddokumentation

Blue Water Shipping A/S | www.bws.dk
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TEMA: The Tall Ships Races 2015

Folkefest på havnefronten
The Tall Ships Races samler nogle af
verdens største, ældste og smukkeste
sejlskibe på begge sider af fjorden.
Forventningerne til den store sommerfest den 1. - 4. august er høje.
Australien, England, Norge, Holland og
Rusland. Det er bare et lille udpluk af
de lande, der deltager i The Tall Ships
Races 2015. Blandt de tilmeldte skibe
er det norske skib Sørlandet, det hollandske skib Mercedes, det australske
skib Young Endeavour, det russiske skib
Shtandart samt de to Aalborg-skibe
LOA og Jens Krogh. Og forventningerne
er høje:
- Det er fjerde gang, vi er vært for
The Tall Ships Races, og forventningerne er store efter succesen i 2010.
Vi forventer, at mere end 90 smukke
skibe fra alverdens nationaliteter tager
turen til Aalborg, hvor havnefronten
bliver fyldt med musik, underholdning
og maritim stemning i fire dage. Arrangementet plejer at trække omkring
750.000 gæster til byen, og jeg glæder
mig til, at vi endnu engang kan byde
borgere, besøgende og besætningsmedlemmer velkommen til en helt

Overnatning, møder,
kurser og konferencer

Over 3.000 søfolk er med til The
Tall Ships Races 2015. Blandt dem er
150 unge fra Aalborg.

fantastisk sommerfest på havnefronterne i Aalborg og Nørresundby, siger
borgmester og bestyrelsesformand for
Aalborg Havn Thomas Kastrup-Larsen.

tilbagevendende kapsejlads, er det med
deltagelse af flere end 3.000 søfolk fra
hele verden. Langt størstedelen af dem
er unge i alderen 15-25 år, der har meldt
sig som trainees, og derfor er en fast
del af besætningen ombord på skibene.

Musik og fyrværkerishow
Havneområderne på begge sider af
Limfjorden vil under begivenhederne
blive forvandlet til en festplads med
boder, koncerter, aktivitetsområder og
underholdning for både store og små:
- Vi gentager succesen fra 2010 med
en éntre-fri musikfestival alle fire dage,
der byder på store danske navne. Vi
sætter scener op på begge sider af
fjorden med musik for enhver smag,
fortæller Søren Thorst, der er projektleder for The Tall Ships Races i Aalborg.
Den 3. august klokken 23 vil der desuden være fyrværkerishow, og dagen
efter kan man opleve det imponerende
syn, når skibene sejler ud af Limfjorden
i Parade of Sail. The Tall Ships Races
2015 begynder i Belfast den 2. juli, og
herfra går turen til Ålesund, videre til
Kristiansand og endelig Aalborg, hvor
skibene ankommer den 1. august.

1- 4 August

150 unge
til søs
Aalborg Kommune sender i alt 150
trainees til søs denne sommer. Forude venter dem oplevelser for livet.
Siden The Tall Ships Races blev afholdt
for første gang i 1965, har formålet
været at give unge mennesker en unik
rejse til søs på tværs af landegrænser.
Sådan er det stadig, for når Aalborg er
værtshavn for verdens største årligt

Oplevelser for tilskuere
Det er dog ikke kun de unge trainees
fra Aalborg, der får lov til at opleve livet ombord på skibene. Under The Tall
Ships Races får de mange tilskuere på
havnefronten mulighed for at se skibene indefra, når der afholdes Åbent Skib.
Her viser besætningerne rundt og laver
underholdning, og enkelte giver lov til
at klatre i masterne. Der er Åbent Skib
i afgrænsede perioder, da skibene også
benyttes til receptioner for erhvervsfolk
og privatpersoner.
Foruden de mange trainees forventes
knap 300 frivillige i år at hjælpe til med
alt fra servicering af skibene, betjening af InfoPoints til salg af billetter til
shuttle-både. Aalborg Havn står blandt
andet for at undervise de omkring 100
liaisonofficerer, der skal sørge for besætningerne under regattaen.

STARK Nuuk

STARK Sisimiut

STARK Ilulissat

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

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

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

STARK Qaqortoq

STARK Aasiaat

STARK GRØNLAND

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

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

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

Velfærdsarbejde for
søfolk på Aalborg Havn

STARK Ilulissat
STARK Aasiaat
STARK Sisimiut

STARK Nuuk
STARK
Qaqortoq

Østerbro 27 · 9000 Aalborg · Tlf. 9812 1900 · info@hotel-aalborg.com · www.hotel-aalborg.com
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Verdens største kapsejlads – og to lokale skibe er med
De to Aalborg-skibe LOA og Jens Krogh
er på deltagerlisten til dette års store
kapsejlads. Begge skibe er båret af
frivillige hænder og sejler for at give
unge oplevelser til søs.

brugt mange timer på et skibsdæk. Derfor trænes der hårdt på at afpudse sejlteknikker og skabe et godt samarbejde
ombord. Og forventningerne til det 116
år gamle skib er da også høje:

Det er efterhånden et stykke tid siden,
at Jens Krogh, det ene ud af to skibe
fra Aalborg, blev søsat for første gang.
Skibet stod færdigt på H. V. Buhls Skibsværft i Frederikshavn i 1899, og i 1973
blev skibet overtaget af FDF Aalborg
Søkreds, som begyndte en gennemgribende istandsættelse af skibet frem mod
1976. Renoveringen ændrede skibets formål, som gik fra at fiske efter rødspætter
til at give unge en oplevelse ud over det
sædvanlige.

- Enhver skipper og besætning med respekt for sig selv og sit skib sætter en
stor ære i at vise andre skippere og besætninger, at man har det hurtigste skib.
Det vil vi selvfølgelig også rigtig gerne, siger Andreas Fink Mejlgaard, og fortsætter:

Ung besætning
I dag sejler Jens Krogh som øvelses- og
skoleskib, blandt andet til dette års The
Tall Ships Races. Den overordnede tanke
bag Jens Krogh og sejladserne er at skabe fælles oplevelser for børn og unge.
Og dem er der mange af - både oplevelser og sejlelystne unge:
- På Jens Krogh er vi så heldige, at vi
har en masse mennesker, som gerne vil
med os ud og sejle The Tall Ships Race.
Mange har sejlet første gang som unge
og bliver ved med at vende tilbage år
efter år. I år er 12 ud af 19 besætningsmedlemmer under 25 år. Den yngste er
blot 16 år gammel, og vi er stolte over at
kunne præsentere en så ung og dygtig
besætning, siger Andreas Fink Mejlgaard,
styrmand på Jens Krogh under The Tall
Ships Races 2015.
Kæmper for en flot placering
Besætningen på Jens Krogh består både
af erfarne sejlere og folk, der ikke har

- Vi håber på og stræber naturligvis efter
en førsteplads, men det vigtigste for os
er, at vi kommer hjem med skib og besætning i samme behold, som da vi tog
afsted. Sikkerhed er førsteprioritet.
Vil vise byen frem
Jens Krogh deltog også i The Tall Ships
Races 2014, der blev afsluttet i Esbjerg.
Her fik skibet en flot 2. plads i B-kategorien i racet fra Esbjerg til Bergen. Alligevel bliver dette løb noget helt særligt:
- Det bliver stort at sejle ind i vores hjemhavn efter et forhåbentligt vellykket togt.
Det er en stor ære og fornøjelse at få lov
at vise Aalborg frem til de andre skibe og
deres besætninger, slutter Andreas Fink
Mejlgaard.

Trods en alder på 116 år går Jens Krogh og
de 19 besætningsmedlemmer efter at tage
medaljer med hjem til Aalborg.

Det andet Aalborg-skib LOA blev søsat
i 1922 i Svendborg som en tremastet,
klipperbygget sletskonnert til fragt. I
forbindelse med en restaurering blev
skibets rigning ændret, så LOA i dag er
Danmarks eneste tremastede barkentine, dvs. med råsejl på den forreste
mast. LOA ejes og drives af Tall Ship Aalborg Fonden, som blev stiftet i 2003 af
skibets forrige ejer FDF Aalborg Søkreds.
Målet er blandt andet at sikre LOA en
plads som Danmarks førende øvelsesskib inden for sail training og at profilere
Aalborg og Nordjylland over for omverdenen. Begge dele glæder man sig til at
kunne gøre denne sommer:
- Vi oplever en stor interesse og tilslutning for de fleste af vores sejladser, og
the Tall Ships Races er bestemt ingen
undtagelse. Vi glæder os til at give de
unge mennesker en stor oplevelse og
ikke mindst at komme sejlende ind til
Aalborg, siger Leif Ervolder, projektkoordinator ved Tall Ship Aalborg Fonden/
LOA.
Sætter skub i sejlerdrømmene
Den 32 mand store besætning, der er
med til dette års The Tall Ships Races,
består primært af unge i alderen 15-25
år, der er medlemmer af LOA Sailing
Team. Flere af disse unge bliver på sejladserne med LOA grebet af det maritime og søger efterfølgende videre på
større skibe som Skoleskibet Danmark
og Georg Stage. En er sågar blevet
ansat ved Mærsk og sejler nu verden
rundt som styrmandsaspirant:
- Vi er stolte over, at vi kan være med
til at inspirere de unge og give dem en
god start på deres sejlerliv. Og vi bliver
selvfølgelig glade, når vores medlem-

1- 4 August

mer efter ophold på større skibe vender
tilbage til LOA og er med til at oplære de
nye medlemmer, siger Leif Ervolder.
LOA Sailing Team har ca. 400 medlemmer fordelt på alle aldre, der på skift giver en hånd med, når skibet før og efter
sejlsæsonen skal vedligeholdes.
Samarbejde med UngAalborg
Ombord på LOA er samarbejdsevne, udfordringer og oplevelser nøgleord. Derfor
giver et nyt samarbejde med UngAalborg, Aalborg Kommunes ungdomsskole
for unge i alderen 13-19 år, god mening.
Samarbejdet indledes i september, hvor
50 unge sejler med ud på Limfjorden.
- Det er vigtigt for LOA at være synlig i
lokalsamfundet, og ved at indgå samarbejde med Aalborg Ungdomsskole kan vi
betale noget af det tilbage, som skibet
har fået af byen. Samtidig er det også en
fantastisk mulighed for at rekruttere nye
unge mennesker, så vi sikrer, at der er
nogle til at tage over, slutter Leif Ervolder.
Det er allerede nu planen at sejle firefem tilsvarende togter næste år, hvor
over 100 unge får muligheden for at
lære om livet til søs.

Til september indleder LOA et samarbejde
med UngAalborg, der giver over 100 unge
mulighed for at komme med til søs.
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Her finder du virksomhederne på Aalborg havn:
Genindvinding & miljø
H. J. Hansen
Vulkanvej 13, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9632 1212, Fax: 9815 3683
hjh-aal@hjhansen.dk
www.hjhansen.dk
Uniscrap
Mineralvej 23, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9812 1533, Fax: 9812 6618
info@uniscrap.dk, www.uniscrap.dk
I/S Mokana
Langerak 21, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 98154530, Fax: 9815 1247
mokana@mokana.dk
www.mokana.dk
Jørgen Rasmussen Gruppen A/S
Hagensvej 30, 9530 Støvring
Tlf.: 98371827
info@jrg.dk, www.jrg.dk
Melgaard Miljø A/S
Askelund 10, 6200 Aabenraa
Tlf.: 74337200
melgaaard@melgaard.com
www.melgaard.com
IF Nedbrydning
Savannevej 2, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9893 5920
www.ifnedbrydning.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Øbro, flytteforretning
Svendborvej 25, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9815 9122, Fax: 9815 4744
flyt@obro.dk, www.obro.dk

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

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

Grænsekontrollen
Lilledybet 6, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9815 1866, Fax: 9815 3732

Pisiffik A/S
Lilledybet 6, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 8870 9250
Arctic Group A/S
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9632 1900, Fax: 9632 1910
www.arcticgroup.dk
Arctic Import A/S
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9632 1900, Fax: 9632 1910
www.arcticimport.dk

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

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

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

22

Rederi

Speditører

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

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

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

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

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

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

Schenker A/S
Mineralvej 21 C
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9813 0666, Fax: 9630 3913
www.schenker.dk
Strait Air Transport A/S
Gasværksvej 30A, 9000 Aalborg
Tlf.: 9933 4510, Fax: 9933 4511
straitaal@straitair.com

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

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

Atlantic Trucking
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9656 1500, Fax: 9656 1515
fcl@atlantictrucking.dk
lcl@atlantictrucking.dk
www.atlantictrucking.dk

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

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

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

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

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

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

Trosseføring

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N
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Fuld gang i
havnens nye kraner
De tre Liebherr-kraner, som Aalborg
Havn fik leveret sidste år, er et godt
valg. Det mener blandt andre Aalborg
Stevedore Company A/S, der dagligt
benytter dem.
I oktober måned sidste år fik Aalborg Havn
leveret tre nye Liebherr-mobilkraner til brug
på Østhavnen. Allerede da kranerne forlod
kajen i Rostock var de operative, og kranerne har derfor været i drift fra deres første dag i Aalborg. Kranerne, der er både
større og bedre end de tidligere, er blandt
andet anskaffet for at understøtte udviklingen på havnen og hos havnens kunder.

- Driften foregår næsten lydløst nu, og
kranerne er faktisk så støjsvage, at det
ikke altid er til at høre, om de er i gang.
Det er virkelig en fornøjelse, og for vores
medarbejdere i ”marken” betyder det
også et forbedret arbejdsmiljø, siger
Søren Bæk Christensen.
Kranerne er udstyret med den nyeste
udgave af dieselmotorer fra MAN, hvilket forventes at medføre ca. 30% driftsbesparelser på brændstof og en reduktion af CO2-udledningen med ca. 30%.

Hurtigere lodsning af bulk
En af de havnevirksomheder, der dagligt
har gavn af de nye kraner, er Aalborg
Stevedore Company A/S, der, som udbyder af lastning og losning, flytter
mange tons gods hver dag:

Renovering af jernbanespor i gang
I marts påbegyndte Aalborg Havn renoveringen af jernbanesporet fra hovedlinjen i Aalborg til Østhavnen. Allerede
i juni tager den første kunde sporet i
brug.

Stamsporet forventes allerede at være i
drift fra den 11. juni i år, hvor den første
kunde vil benytte sig af muligheden for
at transportere med gods. Flere kunder
kan være på vej:

Sidste år annoncerede Aalborg Havn, at
man ville investere et tocifret millionbeløb
i vedligehold af stamsporet mellem Aalborg og Østhavnen. Det var politisk medvind til godstransport med jernbane og
konkrete forespørgsler fra interesserede
virksomheder, som var med til at sætte
gang i tankerne om jernbanesporet som
et fremadrettet konkurrenceparameter,
og nu er renoveringen påbegyndt.

- Folk reagerer utrolig positivt på, at det
nu igen bliver muligt at benytte stamsporet til godstransport, og vi forventer, at
flere virksomheder inden for kort tid vil
melde sig på banen, siger Mette Schmidt,
teknisk chef i Aalborg Havn.
Aalborg Havn forventer endvidere, at det
på sigt kan blive aktuelt med flere ugentlige afgange.

One-Stop-Shopping
”Din totalleverandør til det nordatlantiske marked. Alt fra faste leverancer til
større projekter, altid til rette tid og sted
– og uden fejl.

- Vi bruger havnens kraner til at håndtere
langt størstedelen af det gods, der skal ud
og ind over kaj. Som kunde er vi naturligvis godt tilfredse med investeringen i de
nye kraner, der blandt andet gør, at visse
bulkvarer kan lodses hurtigere end tidligere, siger Søren Bæk Christensen, salgsdirektør i Aalborg Stevedore Company A/S.
Næsten lydløse
En anden fordel ved udskiftningen af de
ældre kraner er støjniveauet, der med
de nye mobilkraner er blevet reduceret
markant:
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www.arcticimport.dk
Endvidere har vi aktiviteter i Østafrika,
hvor vi er distributør indenfor detailhandlen. Kontakt GSAT, vi har den
logistiske motorvej - også til dine varer.
www.gsat.dk

Mobilkranerne fra Liebherr har reduceret
både støj og CO2-udledning på Østhavnen.

SUPPLY

- en del Arctic Group
Koncernen
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Rambøll: Havnen er med
til at udvikle regionen
Som ny markedsdirektør i Nordjylland
skal Svend Erik Pedersen være med til
at sætte fokus på Rambølls kompetencer inden for blandt andet byudvikling.
Aalborg Havn er en spændende aktør i
udviklingen af Aalborg og den nordjyske region, mener han.
Efter 10 år i Rambøll som projektchef og
ansvarlig for vejafdelingen blev Svend
Erik Pedersen i november 2014 udnævnt
som ny markedsdirektør i Nordjylland.
I sin nye stilling skal han være med til
at synliggøre Rambølls kompetencer og
sætte Rambøll på det regionale kort som
en stærk partner inden for blandt andet
byplanlægning og den almene boligsektor:
- Vi er hovedsagligt kendt for at have
fagligt dygtige ingeniører, men vores
kompetencer i forhold til planlægning
og byudvikling og det med at slå de
første streger skal bringes endnu mere
i spil. Vi vil gerne udvikle os til også at
have en stærk position på dette marked,
siger Svend Erik Pedersen.
Det er primært inden for byggeri, infrastruktur, miljø, energi, drift og vedligehold og management, at Rambøll kan
bidrage med stor viden og ekspertise.
Havnen som mulig samarbejdspartner
En af de virksomheder, som Svend Erik
Pedersen gerne ser et samarbejde med,
er Aalborg Havn, der ifølge ham har en
stor betydning for regionens udvikling:

- Havnen er både en traditionel virksomhed, der håndterer skibe, containere og
meget andet. Men samtidig supplerer
havnen med at skabe gode rammer og
vækstmuligheder for andre virksomheder på havnen og i nærområdet. På den
måde spiller Aalborg Havn en central
rolle for hele regionen.
Og Svend Erik Pedersen har allerede
gjort sig tanker om mulige udviklingsprojekter, der kunne være interessante at se
nærmere på i samarbejde med Aalborg
Havn. Blandt andet det projekt, der på
havnen populært går under navnet ”Byen
i byen”:
- De store arealer, som havnen stiller
til rådighed for mange forskellige slags
virksomheder og medarbejdere, skaber
en enorm diversitet. Derfor er det vigtigt
at skabe et fælles miljø, hvor alle forskelligheder kan agere og trives dør om
dør, og som kan tiltrække endnu flere
virksomheder. Det, synes jeg, kunne
være utroligt spændende at være med
til at udvikle på.
By og havn i samspil
Som øvrige, interessante projekter med
Aalborg Havn nævner Svend Erik Pedersen Aalborg Havns rolle som byudvikler,
hvilket der allerede findes gode eksempler på. Fx samarbejdet mellem Aalborg
Universitet, erhvervslivet i Region Nordjylland og Aalborg, der i 2014 kom til
udtryk i form af det fysiske udviklingshus Center for Logistik og Samarbejde:

29asc@ral.gl
- Aalborg Havn har allerede vist, at den
både kan og vil præge byudviklingen. Vi
vil gerne være med til at styrke denne
udvikling ved at fokusere endnu mere
på, hvordan planerne for havnen og
Aalborg som by kan spille sammen. Her
tænker jeg blandt andet på betydningen
af etableringen af letbanen, udvidelsen
af Tranholmvej og den 3. Limfjordsforbindelse, forklarer Svend Erik Pedersen.
Han fortsætter:
- Havnen skal tilbage i byens og regionens bevidsthed. Det kan vi gøre gennem et samarbejde, hvor vi arbejder med
en fortsat synliggørelse af aktiviteterne
på havnen, men også ved at skabe og
synliggøre en udvikling, hvor der i endnu
højere grad kommer til at være aktiviteter, der ikke direkte har noget med
havnens traditionelle funktioner at gøre.
Mulighederne og rammerne er der, og
det er dem, vi skal arbejde videre med.

Svend Erik Pedersen
er ny markedsdirektør
i Rambøll Nordjylland.

Rambøll arbejder løbende og målrettet
på at finde spændende projekter, der kan
være med til at præge byudviklingen i Region Nordjylland. Foruden Aalborg Havn er
områder som Stigsborg Havnefront i Nørresundby og Spritgrunden, hvor der planlægges at udvikle nye, attraktive bydele,
også interessante projekter for Rambøll.
Rambøll har 100 medarbejdere på kontoret i Aalborg, der dagligt arbejder med
at udvikle Nordjylland gennem store og
små projekter.

Aalborg Stevedore Company
Det førende stevedorefirma på Aalborg Havn

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

Stykgodsvej 3-5, 9000 Aalborg

99 30 34 01

asc@ral.gl
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største enkeltskibskontrakt i verden
på 1,5 mia. kroner og den største passagerskibsnybygning i Skandinavien.
Med plads til 1.800 passagerer og 600
besætningsmedlemmer, ni dæk, en halv
snes restauranter, hospital, helsecenter
og flere swimmingpools var Holiday
imponerende og for mange næsten
ufatteligt stort.

Ordren på Holiday blev som nr. 246 i rækken Aalborg Værfts sidste store nybygning.

Krydstogtskib vender
hjem til Aalborg
Krydstogtsæsonen er godt i gang på
Aalborg Havn, og hele 15 anløb er på
listen denne sommer. Et af de skibe,
der kommer forbi, er Magellan, som
blev bygget på Aalborg Værft for 30 år
siden.
Den 14. maj lød startskuddet til dette
års cruisesæson. Det skete, da skibet
Marco Polo fra Bahamas med omkring
900 passagerer og besætningsmedlemmer lagde til ved Honnørkajen i Aalborg
midtby tidligt på formiddagen. Siden da
har yderligere to skibe været forbi, og
sådan fortsætter det indtil den 8. oktober, hvor det sidste skib slutter krydstogtsæsonen i Aalborg af.

Tre år efter i 1985 sejlede skibet sin
jomfrurejse fra Aalborg til Miami i Florida. Og nu vender hun altså tilbage,
når hun på de to krydstogter med titlen
”Scandinavian Cities & Fairytales” besøger byen, hvor hun blev sat i verden.
Krydstogterne begynder henholdsvis
den 10. juli og den 1. oktober fra London
Tilbury, hvorefter turen går mod den
hollandske hovedstad Amsterdam som
det første stop. Herefter lægger Magellan til kaj i Hamborg i Tyskland, Helsingborg i Sverige, København og til sidst i
Aalborg, hvor skibet blev bygget.

Krydstogtanløb i Aalborg
Skib
Dato
14. maj
Marco Polo
20. maj
Viking Star
Braemar
21. maj
Viking Star
9. juni
Viking Star
17. juni
Le Boreal
18. juni
Prinsendam
3. juli
7. juli
Viking Star
15. juli
Viking Star
16. juli
Magellan
Viking Star
4. august
6. august
Nautica
Braemar
11. august
15. august
Saga Sapphire
7. oktober
Magellan

I alt 15 anløb er på listen i år, hvilket
er en rekord for Aalborg Havn, og her
er man naturligvis glade for de mange
krydstogtanløb og -gæster, der besøger
byen. Alligevel er der ét skib, der trækker lidt større opmærksomhed end de
øvrige. Det er skibet Magellan (tidligere
Holiday), som blev bygget på Aalborg
Værft i 1985.
Verdens største krydstogtskib
Den 16. juli og 7. oktober lægger det
Aalborg-byggede skib til kaj i Aalborg,
og når det sker, er det præcis 30 år siden, at det sidst var her. I 1982 modtog
Aalborg Værft ordren på krydstogtskibet,
der på det tidspunkt var den hidtil

Det er i år 30 år siden, at det imponerende krydstogtskib stod færdig på Aalborg
Værft. Til juli vender hun hjem til Aalborg.
Fortsættes side 32
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Nostalgisk gensyn
Magellans besøg i Aalborg bliver helt
sikkert specielt for mange mennesker,
og nok især de omkring 1800 personer,
der fra 1982-1985 var med til at bygge
skibet på Aalborg Værft.

lan, det muligt for interesserede at
komme med ombord på skibet den
16. juli. Her kan man nyde en 5-retters
middag i en af skibets restauranter
samt få en rundvisning.

For at markere jubilæet gør Aalborg
Havn i samarbejde med rederiet Cruise
& Maritime Voyages, der driver Magel-

Et liv med store oplevelser
Krydstogtskibet Holiday (nu Magellan)
blev bygget på Aalborg Værft i 1985. Cruiseskibet har siden 2015 været ejet af Global
Maritime Group og drevet af Cruise & Maritime Voyages, hvor skibet fik sit nuværende
navn. Magellan har levet et omtumlet liv
under tre forskellige navne og krydstogtselskaber.
Skibet har igennem sine 30 år sejlet som
passagerskib rundt i hele verden, fungeret
som hospitalsskib efter orkanen Katrina i
USA og som hotelskib under vinter-OL i
Sochi i 2014. I dag sejler Magellan primært
britiske krydstogtgæster rundt på de
baltiske farvande.

Magellan i tal
Bygget på:
Antal passagerer:
Bygget i:
Besætning:
Fart:
Dæk:
Flag:
Restauranter:
Længde:
Casino/teater:
Dybgang:
Spa/sauna:
Tonnage:
Swimmingpools:

Aalborg Værft
1.250
1985
660
16 knob
9
Bahamas
2
221 m
Ja
8m
Ja
46.052
2; jacuzzis: 3
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Få specialiseret
rådgivning i
Danmarks hurtigst
voksende
erhvervsbank*
I Jyske Bank får du langsigtet rådgivning med udgangspunkt i virksomhedens ønsker og strategi. Vi har samlet de
bedste kræfter i stærke erhvervsafdelinger over hele landet.
Det giver dig adgang til kompetencer ud over det sædvanlige
– og sikrer, at din virksomhed får den optimale rådgivning.
Fem gode grunde til at vælge Jyske Bank – du får:
• Økonomisk rådgivning ud fra virksomhedens strategi
• En personlig rådgiver med indsigt og erfaring med din branche
• Adgang til en lang række specialister
• En sparringspartner, der tænker langsigtet med virksomheden
• En proaktiv bank, der tager initiativ, når der opstår nye muligheder
Læs mere og bestil et møde på jyskebank.dk/erhvervskunde
– vi glæder os til at se dig.
* I årene 2008-2013
steg vores markedsandel 43% ifølge
Aalund Research

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

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

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

Knud Hansen
Relationship Manager
knud-hansen
@jyskebank.dk
Tlf. 89 89 45 93

34

Oprensningskampagne
skudt i gang i Aalborg Havn
Hele 150.000 m3 sand bliver i disse
uger renset op fra bunden af Limfjorden. Oprensningen foregår ved
Centralhavnen i Aalborg midtby og i
Aalborg Havns egne havnebassiner.
Uddybningsfartøjerne Magni R og Toste R
er kommet på arbejde. Toste R er netop
nu i gang med at oprense sediment ved
havnekajerne i Aalborg og Aalborg Øst.
Oprensningskampagnen, som Aalborg
Havn i slutningen af marts måned indledte, skyldes først og fremmest The
Tall Ships Races, som Aalborg i den første uge i august er vært for. En oprensning er nødvendig for at få plads til de
næsten 100 skibe, der lægger til kaj på
samme tid:
- Nogle af skibene stikker så dybt, at
det ikke er muligt for dem at lægge til
kaj. Derfor foretager vi en oprensning
af sand, der sikrer, at der er tilstrækkeligt med plads. Det er noget af et
puslespil, for skibene har behov for
forskellige vanddybder, fortæller Søren
Schiødt Nielsen, landinspektør i Aalborg Havn.
De deltagende skibe er mellem 30 og
300 fod, og de største har en dybdegang på syv meter. Oprensningen
på havnefronten udføres for Aalborg
Kommune og omfatter kajstrækningerne
ved Centralhavnen, fra mellem Jernbanebroen og Limfjordsbroen og hen til Musikkens Hus og Nordhavnen i Nørresundby.

Store dele af oprensningen blev færdiggjort i april af slæbesugeren Magni R,
og sidst i maj begyndte man så oprensningen ved det sidste område mellem
Jernbanebroen og Limfjordsbroen og i
Nordhavnen. Det arbejde forventes at
blive afsluttet i juli - i god tid inden den
store sommerfest.
Oprensning i Østhavnen
Foruden arbejdet i centrum ved Aalborg
Kommunes kajer omfatter oprensningskampagnen også Aalborg Havns egne
arealer på Østhavnen og Tunnelbassinet:
- For at kunne sikre gode besejlingsforhold og opretholde havneaktiviteter
gennemfører vi rutinemæssigt oprensning af vores havnebassiner, herunder
Bulkterminalen og Tunnelbassinet, siger
Søren Schiødt Nielsen.
Aalborg Havn foretager en oprensning
i egne havnebassiner hvert tredje til
femte år. Sedimentet fra disse oprensninger kan typisk ikke genanvendes
på grund af det lave indhold af sand,
mens det ved oprensningerne på Hals
Barre forholder sig helt anderledes. Her
genanvendes det meste af sedimentet,
blandt andet til at udvide kajstrækningerne på havneområdet i Aalborg Øst.
Også Aalborg Portland anvender det
oprensede sediment til fremstilling af
cement.

Magni R i gang med at oprense sediment
ved kajen foran Musikkens Hus.

150.000 m3 sediment
I alt bliver omkring 150.000 m3 sediment fjernet fra fjordbunden under
dette års oprensningskampagne.
Størstedelen af oprensningsarbejdet
finder sted ved Aalborg Havns kajer og
særligt ved Bulkterminalen i Østhavnen,
hvor hele 70.000 m3 sediment renses
op. Også i 2010, da Aalborg sidst var
vært for The Tall Ships Races, blev der
foretaget en lignende oprensningskampagne.

Oprensningen koster omkring 6 mio.
kroner og finansieres af Aalborg Kommune og Aalborg Havn. Arbejdet foretages af den største danske oprensningsvirksomhed Rohde Nielsen A/S,
der blandt andet ejer skibene Magni R
og Toste R, som har stået for oprensningen.
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Arctic Business Network
skærper profilen

Professionelle løsninger
on- og offshore
•

El-installation

•

Termografering

•

Elektromekanisk værksted

•

Kraner, taljer og løftegrej

•

Elevatorer, lifte og rulletrapper

•

Dørautomatik

Klimatiske forandringer har fået det
snart otte år gamle netværk Arctic
Business Network til at skærpe profilen.
En ny strategiproces er sat i gang.

Højt kvalificeret søtransport
Transport til tiden
Sikre, fleksible godstranspoter
fra havn til havn
Klarering i Aalborg og
Nørresundby Havn

www.nordelektro.dk

T
G 88
VA 8
N 03
G 3
Ø 6
D 9
45
+

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

Klimaændringer gør Arktis mere tilgængeligt, og flere virksomheder har fået øjnene
op for de mange muligheder, som Arktis
tilbyder. Den udvikling påvirker også Arctic
Business Network, som er et transatlantisk netværk med fokus på erhvervsudvikling og samarbejde mellem virksomheder
og organisationer i den arktiske region.
Arctic Business Network blev stiftet i 2007
og tæller over 70 virksomheder inden for
forskellige brancher samt 16 organisationer og uddannelsesinstitutioner. For at
sikre en løbende udvikling af netværket
har Arctic Business Network i løbet af de
seneste to år arbejdet med en ny strategiproces:
- Vi har gennem årene vist, at vi er et solidt netværk, men det betyder ikke, at vi
kan tillade os at hvile på laurbærrene. Vi
skal hele tiden sikre, at vi styrker os som
netværk, og at vi følger med de ønsker
og behov, som vores medlemmer har. Det
skal strategiprocessen være medvirkende
til, siger netværksleder i Arctic Business
Netværk Ellen Arnskjold.

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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Åbner op for hele verden
Som et led i den nye strategi vedtog netværket allerede i 2012 at åbne for medlemskaber også uden for Nordjylland:

intego.dk

Tlf. 99 36 40 00

- Der skal ikke herske tvivl om, at vi er
et netværk, der er dybt forankret i Nordjylland - og det bliver vi ved med at være.
Men ved at åbne op for virksomheder i
andre regioner og andre lande, har vi

Ellen Arnskjold er vendt
hjem fra Grønland for
at blive netværksleder.

mulighed for at skabe et bredere netværk
og dermed bedre muligheder for at sætte
flere store projekter i gang, siger Ellen
Arnskjold.
En canadisk underleverandør til mineindustrien har allerede benyttet sig af
Arctic Business Networks vedtægtsændringer og meldt sig ind i netværket.
Ny struktur
Samtidig er rollen som sekretariat og
netværksleder blevet samlet hos Ellen
Arnskjold, der også arbejdede for
netværket i dets helt unge dage. Efter
seks år i Grønland Erhverv (tidligere
Grønlands Arbejdsgiverforening), hvor
hendes arbejdsområde var erhvervsudvikling, vendte hun i august tilbage til
Danmark for at starte som netværksleder i Arctic Business Network:
- Jeg traf beslutningen om at komme tilbage til Danmark, fordi muligheden for
at arbejde for Arctic Business Network
opstod. Jeg har et godt kendskab til både
danske og grønlandske forretningskulturer, og samtidig kender jeg mange af
medlemsvirksomhederne, så det føles
meget naturligt for mig, siger hun.
Ellen Arnskjold fortæller, at netværket i
den kommende tid sætter et øget fokus
på den fælles identitet hos de mange forskellige medlemsvirksomheder, herunder
hvad det kræver at drive en succesfuld
forretning i Arktis.
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Shipping.dk
tilbyder hele pakken

Unioil Supply A/S er ny ”gammel”
bunker- og cargoleverandør

I starten af januar blev Maersk
Broker Agency til Shipping.dk - og
det betyder mere end blot et nyt
navn på hoveddøren.

Bunker Holdings nye selskab i Aalborg,
Unioil Supply A/S, er bunker- og
cargoleverandør til de nordeuropæiske
og baltiske markeder. Medarbejderne
er et team af erfarne herrer.

Endnu en stor virksomhed har valgt at
flytte aktiviteter til havneområdet i Nørresundby. Logistikvirksomheden Shipping.dk med hovedsæde i Fredericia
åbnede 1. januar 2015 kontor på Stigsborgsvej 60 i Nørresundby.

Syv tidligere medarbejdere fra OW Bunker
er drivkraften bag det nystartede Unioil
Supply A/S på Lindholm Brygge i Nørresundby. Unioil Supply A/S har i dag 15
ansatte i Nørresundby samt to ansatte i
København.

Shipping.dk, der er en del af USTC-gruppen i Middelfart, er i forvejen til stede i
størstedelen af Danmarks aktive havne.
Selskabets hovedaktivitet er at drive
stevedorevirksomhed, pakhusudlejning,
skibsklarering, befragtning, linjefart og
spedition.
Afdelingen i Nørresundby har otte ansatte, hvoraf to af dem kommer fra det
konkursramte OW Bunker, herunder
teamleder Morten Kusk. Han har en klar
vision for afdelingen.
- Vi vil vokse og vækste hovedsageligt i
Nordjylland. Vores store styrke er, at vi
kan tilbyde koncernens fulde pakke til
vore kunder.
Planerne om øget vækst og ditto
specialisering inden for kerneforretningen fik desuden Shipping.dk til at
opkøbe Maersk Broker Agency den
9. januar i år, som de samtidig overtog
kontorerne i Nørresundby og seks
medarbejdere fra.

Virksomheden er et datterselskab til Bunker Holding i Middelfart og blev startet op
på initiativ fra salgsdirektør Jesper Sander,
der så muligheden for at samle tre tidligere afdelinger fra det tidligere OW Bunker,
nemlig Cargo, Bunkers og Chartering.

Shipping.dk driver stevedorevirksomhed,
pakhusudlejning, skibsklarering,
befragtning, linjefart og spedition.

Opkøbet er i tråd med Shipping.dk’s
ønske om at være tættere på kunderne.
Aalborg-kontoret har også ansvaret for
Shipping.dk’s kontor i Frederikshavn,
hvor der p.t. arbejder to personer.
Shipping.dk er en del af USTC-gruppen,
der ud over shipping beskæftiger sig
med køb, salg og formidling af brændstof til skibe samt tankskibsrederi,
blandt andet gennem Unioil Supply A/S.

Medarbejderne har mellem 10 og 25 års
erfaring fra olie og shipping-delen ved OW
Bunker, hvor de har været ansvarlige for
det fysiske set up i Danmark og i Norden.
Unioil Supply A/S opererer i markedet med
egne lagre i København, Aarhus samt på
Færøerne og har en samlet lagerkapacitet
på cirka 220.000 cum. Unioil Supply A/S er
med i hele processen fra olien er købt, til
den er leveret ved det pågældende fartøj.

bunkerleverandør i alle danske havne via
tankbiler og ex-pipe leveringer i Aarhus og
København. Dertil yder Unioil Supply fysisk
cargoforsyninger og trading til kunder i
Nordeuropa og Baltikum. Selskabet har fysiske tanklagere, forsyning og blandinger.
I forbindelse med de nye svovlkrav pr.
2015 er Unioil Supply A/S frontløber på et
nyt produkt, ECA fuel RMD80 0,10%, der
erstatter de tidligere højsvovlsprodukter.
- Produktet er cirka otte procent billigere end
Gasoil 0,10% og leveres i alle danske havne
og ex-pipe i Aarhus, fortæller salgsdirektøren.

steel solutions

built for
the future

- Vi er en fleksibel samarbejdspartner, der
tager ansvar for og yder service gennem
hele processen, siger Jesper Sander.
Unioil Supply har en klar markedsstrategi
om at blive den førende leverandør i Skandinavien. Fokusområder er at være fysisk

www.bladt.dk

HOVEDSPONSOR

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

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

som Trainee på et Tall Ship

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

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