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Det er en fornøjelse at se, at Aalborg
Byråd nu er i gang med at genbeskrive
det moderne Aalborg, der efterhånden
har udviklet sig fra tung industriby til vidensby med et stærkt uddannelsesmiljø.
Aalborg er ikke den første jyske by, der
er kommet i tvivl om sit DNA efter en
stor transformation, og den bliver heller
ikke den sidste. Udfordringen ved sådan
en proces er ikke kun at konstatere, at
noget er forandret. Det er i lige så høj
grad at beskrive, hvordan byen skiller
sig ud fra andre byer og altså finde frem
til det, Byrådet kalder ”et unikt DNA”.
Faktum er dog, at stort set alle byer i
Danmark beskriver sig nærmest ens og
har samme forventninger og ønsker til
fremtiden. Hvilken by vil ikke gerne være
grøn, omstillingsparat, innovativ, global
og kulturel?
Hvis man overhovedet kan tale om, at en
by har et DNA, så er det de byggesten,
som byen består af og gendanner. De
byggesten, som ikke forandrer sig. DNA’et
er stabilt, og enhver by bør anstrenge sig
for at forstå sit DNA og tage udgangspunkt i, at det hele tiden vil være iboende
og påvirke vores beslutninger.
Mens DNA’et er stabilt, forandrer livet i
byen sig, og derfor er det vigtigt også at
forstå den kultur, som præger byen – i
denne sammenhæng forstået som noget
praktisk i form af de krav, der er til løsninger i en bestemt defineret kontekst.
Kulturen er den måde, man typisk tackler
dagligdagens udfordringer i byen.

For os er kulturen i Aalborg – dvs.
kravene til løsninger og dermed også
kravene til beslutninger om en fælles
fremtid – i høj grad funderet i Limfjorden. Uden Limfjorden, intet Aalborg.
Aalborgenserne har altid levet af, levet
med og levet ved Limfjorden og vil også
gøre det i fremtiden. Limfjorden samler
og forbinder os – også med resten af
verden. Vi bør derfor bruge energi på
netop at gøre Limfjorden til det eksplicitte udgangspunkt for den plan, vi lægger
for fremtiden. Fjorden gør Aalborg unik
som lokalitet og er fyldt med muligheder
for at skabe vækst og velstand. Dét
skal vi udnytte.
Men hvad skal vi så stille op med det
hele, og hvordan skal Aalborg se ud i
fremtiden? Lad os tage et meget relevant eksempel: Hvilke industrier skal
vi have i Aalborg om 30-50 år? Det er
svært for os som lægfolk at svare på.
Vi vil nok sige grønne og innovative
industrier. Frit citeret sagde bilfabrikanten Henry Ford engang, at han forud
for skabelsen af Ford T-modellen ikke
spurgte amerikanerne om, hvad de ønskede sig. Han mente, at de blot ville
have efterspurgt ”hurtigere heste”.
Pointen fra Ford er ikke nødvendigvis,
at vi skal vente på, at der kommer et
geni forbi og skaber det nye, som vi
slet ikke kunne forestille os, at vi havde
brug for. Pointen er måske nærmere,
at det handler om mindset, og at vi skal
samle de mennesker, der arbejder med
at se ud i fremtiden eller forsker i ting,
de ikke engang selv er klar over potentialet i.
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Ét af de mest visionære projekter, vi har
kendskab til i Aalborg, går under arbejdstitlen ”Vandets Hus”. Det skal være et
kraftcenter for teoretisk og praktisk viden
om vand understøttet af vidensinstitutioner, private virksomheder, den offentlige
forsyning samt interesserede og idérige
borgere. Vand er på både kort og lang
bane det mest værdifulde råstof, vi har.
P.t. er vi udfordret af både for meget,
for lidt og for urent vand. Men allermest
er vi udfordret af, at vi ikke i tilstrækkelig grad arbejder med vand som en helt
fantastisk mulighed. Hvis Aalborg om
30-50 år kunne være én af de byer, der
har størst teoretisk og praktisk viden om
vand internationalt set, kunne vi gøre en
forskel for verdenssamfundet og samtidig skabe velstand gennem virksomheder, der arbejder med salt- og ferskvand.
Derudover ville vores egne forsknings- og
vidensinstitutioner få optimale rammer
for forskning og udvikling på området,
ligesom der ville blive uddannet dygtige
kandidater til den globale vandsektor.
Hos Aalborg Havn er vores appel til
Byrådet at gøre noget modigt og sætte
ressourcer af til en tænketank. En tænketank til at give os indspark, som får
os til at glemme nutiden for en stund og
mærke den dybe følelse af, at vi arbejder sammen om en bæredygtig fremtid
der er større end os selv og vores samtid.
Det bliver ikke let, men vi – folket fra
Limfjorden – har gang på gang taget
skeen i den anden hånd og vist, at vi
ikke lader os skræmme af, at tingene
kan være lidt vanskelige, og at målet
ikke nødvendigvis nås på kort tid. Vi har
modet og tålmodigheden til at skabe
visionerne og gøre dem til virkelighed.
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Forventningerne til det kommende år for
godsbanetrafikken i Nordjylland er store
hos Aalborg Havn. Det står ekstra klart
efter en positiv melding fra Banedanmark angående næste års sporarbejde
på de nordjyske strækninger.
Banedanmark har nemlig blot planer om
seks jernbanelukninger i løbet af 2019
fordelt på seks weekender, og det får
ikke indflydelse på godsbanedriften, jubler commercial manager i Aalborg Havn
Logistik, Rasmus Munk Kolind:

– Det betyder, at vi venter stabil infrastruktur for godsbanetrafikken i hele
2019, og det er naturligvis glædeligt. Vi
har store ambitioner på godsbanefronten, hvor vi på nuværende tidspunkt
vokser støt og roligt, og det er klart, at
mulighederne for en stabil og troværdig
godsbanetrafik er afgørende for vækstmulighederne, siger han.
Godsbanetrafikken i Nordjylland blev
i sommeren 2018 lammet, da Banedanmark lukkede strækningen mellem
Hobro og Langå i otte uger på grund af
sporarbejde. Det skete til stor ærgrelse for Aalborg Havn, der gennem flere
år har investeret i infrastruktur til den
nordjyske godsbanetransport.

FR

Banedanmark har meldt ud, at jernbanen i Nordjylland kun bliver lukket på
grund af vedligeholdelse i seks weekender i løbet af 2019, og lukningen får
ifølge Aalborg Havn ingen betydning
for godsbanedriften.
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– Hvis godsbanen skal anses som et
troværdigt alternativt til lastbilen, er det
afgørende, at man fra Banedanmarks
side foruden hensynet til personbefordringen også tager hensyn til godsbanetransporten. Dette års lukning gjorde
os derfor en smule nervøse for 2019udsigterne, og vi er selvsagt rigtig glade
for, at Banedanmark nu har fundet gode
løsninger for den nordjyske godsbanetrafik næste år, siger Rasmus Munk
Kolind, der håber på, at Banedanmark
også fremover vil prioritere hensynet til
godsbanetransporten.
Han siger supplerende, at Banedanmark
har lovet at løse de seks weekendlukninger i 2019 i tæt samarbejde med
operatørerne, der kører gods fra og til
Aalborg Havn.
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Køretider/dage
for resten af 2018
Captrain
3/12 07.00-14.00
DB Cargo Scandinavia
Mandage og torsdage indtil 9/12
Ankomst til Østhavnen: kl. 7.40
Afgang fra Østhavnen mod Aalborg
Station: kl. 10.00
Efter 10/12
Ankomst til Østhavnen: kl. 6.40
Afgang fra Østhavnen mod Aalborg
Station: kl. 10.00
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Stort EU-støttet projekt om
grønne synergier i Aalborg Øst
Projektet, der går under navnet
Bæredygtige Synergier, skal frem til
udgangen af 2019 bidrage til at skabe
grønne forretningsmodeller og industrielle symbioser i Aalborg Øst. Plast,
industritekstiler og energi er projektets første indsatsområder.
Ressourcerne i Aalborg Øst skal fremover bruges smartere og ikke mindst
grønnere. Det er blandt ambitionerne
i projektet Bæredygtige Synergier, som
drives i regi af Miljø++-samarbejdet, som
Aalborg Universitet, Aalborg Havn, House of Energy og Erhvervsnetværket 9220
blandt andet står bag.
Samarbejdet, der har modtaget 3,8 mio.
kr. i EU-støtte, skal kort fortalt forbedre
konkurrenceevnen blandt små og mellemstore virksomheder i Aalborg Øst ved
at udvikle grønne forretningsmodeller.
Modellerne har til formål at øge energiog ressourceeffektiviteten i virksomhederne gennem faciliteret industriel symbiose og skal således hjælpe områdets
aktører med at udnytte både hinandens
og områdets ressourcer til det fælles
bedste.
Det er Aalborg Universitet, der er tovholder på projektet, og ifølge Lone Kørnøv, projektansvarlig og professor ved
Det Danske Center for Miljøvurdering,
har Bæredygtige Synergier potentialet til
at skabe stor værdi for virksomhederne
i Aalborg Øst.
– Støtten fra EU giver os en rigtig god
mulighed for at gøre Aalborg Øst til
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frontløber for bæredygtigt samarbejde.
De deltagende virksomheder får sparring
og rådgivning til udarbejdelsen af nye
forretningsmodeller. Projektet kigger på,
hvilke ressourcer virksomhederne kan
få mere ud af, end det er tilfældet i dag,
samt hvilke synergier der er relevante – og bæredygtige – for den enkelte
virksomhed at indgå i, siger Lone Kørnøv,
der bakkes op af udviklingschef i Aalborg
Havn Logistik, Jesper Raakjær:
– Projektet hjælper virksomheder med
at få glæde af hinandens ressourcer.
Hvad der er overskudsprodukt hos en
virksomhed, kan have værdi for en anden virksomhed, og det er de synergier,
vi skal finde frem til og have kortlagt.
Samtidig hjælper vi med det juridiske og
økonomiske, så det bliver langt lettere
og mere attraktivt for virksomhederne
at indgå i de grønne symbioser. Hele
projektet skal gerne være med til at skabe endnu bedre vilkår for virksomhederne i området og ikke mindst trække flere
til, forklarer han.
Jesper Raakjær fortæller supplerende, at
projektets første tre indsatsområder er
industritekstiler, energi og plast. På side
8-9 kan du læse mere om ambitionerne
for bæredygtigt plast.
Konkret skal Bæredygtige Synergierprojektet arbejde med 25 virksomheder.
Virksomhederne får tilkoblet en ekstern
rådgiver, der hjælper dem med at lave
konkret grøn forretningsudvikling, og
resultaterne skal kunne måles. Også
økonomisk, forklarer Lone Kørnøv:

– Der er adskillige buzzwords inden
for bæredygtighed, men vi mener, at
det er afgørende, at vi arbejder med at
kvantificere begrebet. Vi sætter tal på,
hvordan virksomhederne bidrager til
f.eks. reduktion af CO2-emissioner, og
hvordan det i sidste ende kan bidrage
til bundlinjen eksempelvis i kraft af
besparelser på ressourcer, siger hun.
Hele Aalborg skal med
Bæredygtige Synergier har som beskrevet
sit fokus på Aalborg Øst, men her stopper
ambitionerne ikke. I fremtiden skal hele
Aalborg med, mener Jesper Raakjær:
– Postnummeret 9220 er omdrejningspunktet, og her sætter vi barren så højt
som overhovedet muligt. Med de markante aktører, vi har med i projektet, og
placeringen i universitetets baghave har
vi alle muligheder for at skabe en superliga inden for bæredygtige symbioser,
som andre vil stræbe efter at matche,
siger han og fortsætter:
– Målsætningen er også, at de bæredygtige løsninger, vi udvikler her, med tiden
skal sprede sig til hele Aalborg-området,
så vi gennem grønne tiltag skaber forudsætninger for vækst i hele kommunen. Aalborg-symbiosen er faktisk allerde Danmarks største, men mindre kendt
end eksempelvis industrisymbiosen i
Kalundborg.

Om Miljø++:
Miljø++ er et ambitiøst, strategisk samarbejde mellem Aalborg Havn, Aalborg
Universitet, Aalborg Forsyning og Aalborg Kommune, der har til hensigt at
gøre erhvervsområdet i Aalborg Øst til
inkubator for bæredygtige løsninger og
forretningsmodeller på miljøområdet.
Samarbejdet vil udvikle bæredygtige
løsninger, der skaber attraktive erhvervsområder og arbejdspladser, og
som kan spredes til hele Aalborg-området og regionen. Populært sagt er
målet, at miljø og planlægning bliver
en mulighed og et afgørende konkurrenceparameter i fastholdelse og
tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser i regionen – i stedet for
en trussel.
Projektet Bæredygtige Synergier er
et led i paraply-projektet Miljø++.
Sidste nyt:
I forrige nummer af TransPORT (TransPORT 47) kunne vi fortælle, at Aalborg
Forsyning også er gået ind i Miljø++.
I den forbindelse vil Aalborg Forsyning
i Aalborg Øst etablere et af verdens
mest effektive fjernkøleanlæg i hele
verden ved blandt andet at udnytte
søen ved Aalborg Portland til naturlig
køling. Med fjernkøling kan man udnytte ressourcer, der kan ligge flere
kilometer væk, og bringe dem i spil
hos forskellige virksomheder.

Illustrator:
Anton Malmkjær
Møller
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Aalborg Øst skal være Europas
bedste til at genanvende plast
Den ambitiøse målsætning er en del
af det EU-støttede projekt Bæredygtige Synergier, som Aalborg Universitet
sammen med Aalborg Havn, House of
Energy og flere virksomheder i postnummeret 9220 er en del af.

Den udfordring bliver der nu sat fokus på
i Aalborg, hvor flere lokale aktører i regi
af det EU-støttede projekt, Bæredygtige
Synergier, er gået sammen om en ambitiøs målsætning: Aalborg Øst skal være
Europas førende plastsymbiose.

Plastik og særligt plastiks miljøbelastende egenskaber bliver et større og
større punkt på klimadagsordenen, hvor
skræmmebilleder af store øer dannet af
plast efterhånden præger mediebilledet.
Og selvom plasten i havene kun i meget lille omfang kommer fra Europa og
Danmark, er udfordringen her stadig, at
plastik slet ikke genanvendes optimalt.

– Vi vil rigtig gerne være med til at gå
forrest og udvikle en stærk plastsymbiose, der kan være et eksempel til efterlevelse. Det er ambitiøst at gå efter at blive Europas førende plastsymbiose, men
der er mange gode kræfter i og omkring
Aalborg, der engagerer sig i visionen
om bæredygtige, cirkulære løsninger, så
vi tror fuldt og fast på det, lyder det
fra professor og projektleder Lone
Kørnøv, der fortsætter:

Tilbage i 2016 fastslog en rapport fra
The New Plastics Economy og miljøgruppen Plasticchange.com således, at blot
14 procent af al verdens plastikemballage bliver indsamlet til genbrug, mens
kun fem procent reelt anvendes mere
end en gang. I Danmark bliver størstedelen af vores plastaffald brændt af.

– Der er en stærk tradition for samarbejde i symbioser i Aalborg, der er engagerede virksomheder med plastressourcer i området, en god infrastruktur
og et affaldssorteringsanlæg. Ydermere
er der en tæt tilknytning til anerkendte
Æ R EDY

FR

EM

IG
GT

B

8

TID

forskere på Aalborg Universitet inden
for både økonomi, bæredygtighed og
design, og projektet har vigtig deltagelse fra Aalborg Havn og Erhvervsnetværk
9220, som begge har stort fokus på at
gøre miljø til en forretningsfordel. Endelig er der god opbakning fra Aalborg
Kommune i forhold til at sikre gode rammevilkår.
Hos Aalborg Havn glæder man sig over
projektet, som både skal skabe nye arbejdspladser i Aalborg og bedre forhold
for virksomhederne i Aalborg Øst:
– Der er helt oplagte muligheder for at
skabe nye forretningsmuligheder inden
for plastområdet, og vi tror på, at forudsætningerne i Aalborg Øst er de rette
for at realisere den ambitiøse målsætning. Vi har i forvejen en stor koncentration af virksomheder med fokus på
genvinding på havnen, og derfor føles
det helt naturligt, at vi nu også for alvor
retter fokus på plastik, siger udviklingschef hos Aalborg Havn Logistik, Jesper
Raakjær.
Stor opbakning
Symbiosesamarbejdet om plasthåndtering nyder blandt andet opbakning fra
virksomhederne Gibo Plast, Hustømrerne, Bygma og plastgenanvendelsesvirksomheden Aage Vestergaard Larsen, og
det skyldes især, at projektet søger at
skabe sammenhæng mellem miljø og
økonomi, vurderer Jesper Raakjær. Målet
er, at symbiosesamarbejdet skal bredes
ud til at give andre lokale virksomheder
mulighed for en bedre anvendelse af
deres affaldsplast og give grundlag for
nye virksomheder.
– Det er afgørende, at de grønne hensyn og de økonomiske hensyn hænger

sammen, hvis projektet både skal skabearbejdspladser, tiltrække nye virksomheder og skabe mere gunstige forhold
for de nuværende virksomheder i området, vurderer Jesper Raakjær.
Som led i projektet er der senest i oktober blevet afholdt en workshop hos
Aalborg Universitet, hvor der blev taget
udgangspunkt i virksomheden Fibertex
Personal Care og dennes plastrestprodukt:
– Vi havde samlet dygtige folk med
kompetencer inden for bæredygtighed
og industrielle designere, og de arbejdede så med generel forretningsudvikling
med udgangspunkt i den specifikke
case. Workshoppen resulterede endda
i en konkret forretningsidé, som skal
afprøves hos en mindre virksomhed i
9220, siger Lone Kørnøv.

Højt kvalificeret søtransport
Transport til tiden
Sikre, fleksible godstransporter
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
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Hold styr på dine eksportdokumenter
– med DI Certifikatservice
Hos DI Certifikatservice får du:
Udstedt oprindelsescertifikater
Påtegning af eksportdokumenter med troværdighedserklæring
Udstedt ATA-carnet, så du ikke skal betale told/afgifter eller stille
sikkerhed/depositum for varer, der skal indføres midlertidigt

Teknisk chef hos Aalborg Havn Logistik, Mette Schmidt, tror på, at
samarbejdet mellem de nordjyske miljøinitiativer er vejen frem
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Behandlet dine eksportdokumenter

Aalborg:
Scan-Shipping A/S
Gasværksvej 30A
9000 Aalborg
Tlf.: 9933 4500
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Specielle DI-erklæringer i forbindelse med patentansøgninger,
licitationstilbud, registreringsdokumenter mm.

Du kan få den samme service
hos DI’s regionale
samarbejdspartnere
ved personlig henvendelse.
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Rådgivning og sparring om eksportteknik og dokumentation
Videreforsendelse af dokumenter til legalisering hos ambassader,
konsulater, Udenrigsministeriet m.v.

Fuld
fart på årets
EKSPERTER
Regatta
I NORDpå havnefronten
Vi eksporterer et bredt produktsortiment
af fødevarer, forbrugsvarer og møbler til
offentlige og private virksomheder i
Grønland, på Færøerne og Island.

Nordjyske
miljøinitiativer
knytter bånd
Formel aftale mellem fire nordjyske
initiativer, der på forskellig vis arbejder med at kombinere bæredygtighed
og vækst, skal gøre det lettere for
regionens virksomheder at indgå i
grønne projekter.
Bæredygtighed og miljøfokus skal ikke
være en sur og fordyrende pligt, men en
kilde til vækst.
Det er blandt fællesnævnerne i de fire
nordjyske initiativer; Bæredygtige Synergier, Bæredygtig Vækst, Green og Cesme,
der med forskellige tilgange og fokusområder forsøger at knække koden til
fremtidens grønne vækst.

Projekterne kører sideløbende, men i
år er det blevet lettere for de nordjyske
virksomheder at få glæde af præcis det
eller de projekter, der er relevante for
den enkelte.
De fire projekter har nemlig indgået en
formel aftale om et løbende samarbejde,
som foruden videndeling og sparring skal
styrke dialogen med virksomhederne.
– Med aftalen behøver virksomhederne
kun at henvende sig til et af projekterne, og så sørger vi for, at virksomheden
bliver en del af det eller de projekter,
som passer bedst til dem. Samarbejdet
betyder desuden også, at vi i projekterne løbende holder møder, hvor vi deler
erfaringer og koordinerer fremtidige
indsatser og undersøgelser, fortæller
teknisk chef hos Aalborg Havn Logistik,
Mette Schmidt, der er med i projektet
Bæredygtige Synergier.
Fortsættes side 12
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Læs mere om
de fire projekter:
BÆREDYGTIGE SYNERGIER:
Hvem står bag?
Aalborg Universitet, House of Energy
og Aalborg Havn.
Hvad er fokus?
At udvikle grønne forretningsmodeller
og industrielle symbioser med udgangspunkt i Aalborg Øst. Projektets første
fokusområde er genanvendelse af
plastik, tekstiler og energi.
BÆREDYGTIG VÆKST
Hvem står bag?
NBE NordDanmark: Et samarbejde
mellem Aalborg Kommune, Hjørring
Kommune, Business Aalborg, Hjørring
Erhvervscenter, Aalborg Universitet,
Eniig Energi A/S og alle nordjyske
kommuner og virksomheder.
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Hvad er fokus:
Circular economy in small and medium
sized enterprises (CESME) er et Interreg
Europe-projekt, som har til formål at
hjælpe SMV’er med at omstille deres
produkter og processer inden for rammerne af cirkulær økonomi.

$

GREEN
Hvem står bag?
House of Energy
Hvad er fokus:
House of Energy har ansøgt EU’s
Regionalfond og modtaget 10,3 mio. kr.
til udarbejdelse af 85 grønne forretningsmodeller med fokus på energieffektivisering af danske SMV’er.

Handel i andre lande kræver et finansielt setup,
der fungerer, når leverandøren bor i Shanghai, og kunderne
bor i Spanien. Eller omvendt.
I Jyske Bank får du en bank, der er stor nok til at have specialiseret
ekspertise i international handel, men ikke for store til stadig at sætte
personlige relationer og gensidig tillid højt.
Det får du i Jyske Bank:
• En specialiseret erhvervsrådgiver med ekspertise i international handel
• Adgang til bankens specialister i fx risk management, finansiering og
trade finance
• Sparring med vores eksportambassadør, John Pedersen,
om specialløsninger, fx fra Danmarks Eksportkredit
• En bank, der giver dig økonomisk og strategisk sparring

Hvad er fokus?
Bæredygtig vækst gennem energi- og
ressourceeffektive små og mellemstore
virksomheder. Formålet med projektet
er at opnå mere energi- og ressourceeffektive SMV’er i Nordjylland.
CESME
Hvem står bag?
Væksthus Nordjylland, Region Nordjylland, Metropolitan City of Bologna,
ERVET – Emilia-Romagna development
agency, Regional Council of South
Ostrobothnia, JPYP Business Service,
Bulgarian Association of Municipal
Environmental Experts – BAMEE, Welsh
Government, Development Agency of
Estern Thessaloniki’s Local Authorities,
Region of Central Macedoina.

Du arbejder ud over
landegrænser
– gør din bank?

steel solutions

built for
the future

www.bladt.dk

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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De resterende godt 13.000 tons
skærver, der skal lagres på havnen,
vil ankomme via lastbiler fra Banedanmarks øvrige fjernlagre.

Banedanmark lejer
stort areal til skærver
Det 5.600 kvadratmeter store område
på multiterminalen kommer til at
opbevare cirka 30.000 tons skærver,
der skal bruges til sporombygning på
det nordjyske jernbanenet.
Aalborg Havn og Banedanmark har i dette efterår indgået en aftale om et 5.600
kvadratmeter stort areal på havnens
multiterminal til opbevaring af skærver,
der bruges til jernbaner som ballast i
den øverste del i sporkassen,
og som svellerne hviler på.
Banedanmark har løbende store projekter, der kræver skærver, og fra 2020
indleder man et større sporombygningsprojekt fra Hobro til Aalborg. I den forbindelse skal området på Aalborg havn
bidrage til at optimere logistikken.
– Vi havde brug for et område, der kunne fungere som hovedlager for projektet

fra Hobro til Aalborg. En stor del af projektet består af sporombygning omkring
Aalborg Station, og her er der ikke meget plads til opbevaring af skærver, fortæller projekteringsleder i Banedanmark,
Jesper Probst Jeberg, og fortsætter:
– Arealet på Aalborg havn passer derfor
rigtig godt til projektet, da området ligger
lige midt i et logistikcentrum, der med
adgang til jernbane og E45 giver entreprenøren på projektet flere muligheder
for at vælge den rette transportform.
Han fortæller supplerende, at den kajnære placering ligeledes har været med i
overvejelserne. Første sending med hele
17.000 tons skærver ankom nemlig med
skib fra Norge.
Hos Aalborg Havn glæder man sig over
aftalen, der trådte i kraft den 15. september.

Ekstra kvadratmeter
til multiterminalen
Multiterminalen åbnede tilbage i marts
2017 lige ved siden af containerterminalen, hvor den fra start udgjorde godt
16.000 kvadratmeter. Allerede i år har
der dog været behov for at udvide terminalen med yderligere 19.000 kvadratmeter, hvoraf de 5.600 kvadratmeter
altså er udlejet til Banedanmark.
Første sending med hele
17.000 tons skærver ankom
fra Norge med selvlosseren
Splittnes

– Det er endnu et projekt, der er lykkedes i kraft af multiterminalens placering
tæt på kajen og jernbaneterminalen og
ikke mindst vores generelle placering
tæt på motorvejsnettet. Det giver vores
kunder en bred vifte af transportfordele, som de kan bruge til at styrke deres
logistikkæde, forklarer commercial manager i Aalborg Havn Logistik, Michael
Rosenkilde Lind.

Teknisk servicepartner
Tlf. 99 36 40 00 | intego.dk
EL-TEKNIK | MEKANIK | AUTOMATION

– Multiterminalen har åbnet op for
en masse nyt gods, der kan losses
og lastes, men også mellemlagring,
som eksempelvis Banedanmark bruger
sit areal til, er populært. Terminalen
har generelt været en stor succes, og
de første 16.000 kvadratmeter fandt
hurtigt lejere, hvorefter efterspørgslen
fortsatte med at stige. Derfor besluttede vi os i år for at udvide terminalen
ganske betragteligt, siger Michael
Rosenkilde Lind.
Han siger desuden, at man allerede har
flere forespørgsler fra potentielle kunder
til det resterende areal.
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Ny trailerparkeringsplads på
Aalborg havn

Rasmus Munk Kolind her i dialog med
Jesper Nesager Larsen fra Atlantic Trucking
på den nye trailerparkeringsplads

som kunde er sikre på at have et sted
at parkere, fortæller trucking manager
i Atlantic Trucking, Jens Foged, og fortsætter:

Aalborg Havn har investeret i en
ny 8.900 kvadratmeter stor og
indhegnet trailerparkeringsplads
på Aalborg havn. Med den nye parkeringsplads samler Aalborg Havn
landevejsaktiviteterne på havnen til
et større transportcenter med både
tankcenter, lastvogncenter samt
spritnye toilet- og badeforhold til
chaufførerne.
Vognmænd med ærinder på Aalborg
havn har fået et nyt sted at parkere,
hvor både lastbil og anhænger kan stå
i sikkerhed, mens chaufførerne tager
et velfortjent hvil.

samler vi de forskellige landevejsaktiviteter i et stort transportcenter med alle
de relevante faciliteter, fortæller commercial manager i Aalborg Havn Logistik, Rasmus Munk Kolind, og fortsætter:

flere vognmænd taget godt imod de nye
forhold. En af dem er containertransportøren Atlantic Trucking der har lejet
flere pladser på den nye trailerparkeringsplads.

Aalborg Havn har nemlig investeret i
en indhegnet trailerparkeringsplads på
8.900 kvadratmeter. Den nye parkeringsplads, der er med fast belægning
og rummer 60 pladser, ligger på Rørdalsvej i forbindelse med det eksisterende lastvognscenter og tankanlæg lige
ved indgangen til containerterminalen.

– Den nye trailerparkeringsplads er både
indhegnet og videoovervåget, og vi har
fuld kontrol over, hvem der kører ind
og ud. Det giver en sikkerhed for vognmændene, der får bedre forsikringsvilkår
og dermed kan parkere uden at bekymre sig om skader eller tyveri. Derudover
har det også været vigtigt for os at
tilbyde chaufførerne nogle ordentlige
forhold.

– Vi er meget glade for, at vi nu har fået
et rigtig fint sted at parkere i Aalborg.
Det et især glædeligt, at vi nu kan holde
et sted, hvor der bliver låst af, og samtidig har det også stor betydning, at vi

– Landevejstransporten er afgørende
for vores samlede logistikkæde, da
branchen fungerer som enten for- eller
eftertransport for alt, hvad der sker på
havnen. Derfor er det også vigtigt, at vi
giver vognmændene ordentlige forhold,
og med den nye trailerparkeringsplads

Etableringsarbejdet begyndte i starten
af juni, og portene åbnede for første
gang i slutningen af august. De nye toilet- og badefaciliteter forventes at stå
klar til december, men allerede nu har

– I Danmark ser vi lige nu en tendens
til, at der bliver lukket flere parkeringspladser, og vi har dermed færre og færre
steder, vi kan holde hvil. Derfor ender
vi ofte med at parkere tilfældige steder,
hvor der nu engang er plads. Det er
sjældent steder med ordentlige forhold,
og man risikerer at blive påkørt, mens
flere chauffører med presenningstrailere
desuden oplever at få sprættet siden af
traileren op af kriminelle på udkig efter
værdi. Derfor er det meget positivt, at
Aalborg Havn med denne nye plads går
imod den trend.
Atlantic Trucking er en af ni virksomheder, der indtil videre har booket sig
ind på parkeringspladsen. Her har de
egne private pladser, og der er dermed
garanti for, at man aldrig kommer til en
optaget plads.

STARK Kalaallit Nunaat A/S
STARK Nuuk

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

STARK Aasiaat

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

STARK Qaqortoq

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

STARK Ilulissat

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

STARK Sisimiut

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

STARK Ilulissat
STARK Aasiaat

STARK Sisimiut

Medlem af CSR Greenland
STARK Ilulissat
STARK Aasiaat

STARK Tasiilaq

STARK Sisimiut

STARK Nuuk
STARK
Qaqortoq

STARK Tasiilaq
STARK Nuuk

STARK Tasiilaq
Box 1 • 3913 Tasiilaq
Telefon 38 38 10

STARK
Qaqortoq

STARK Grønland

Langerak 17 • 9220 Aalborg Ø
Telefax 98 18 62 10 • Telefon 82 52 23 00
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Rolls-Royce Marine A/S etablerer
sig i Aalborg Havns erhvervspark

Den maritime servicevirksomhed
Rolls-Royce Marine A/S har underskrevet
en lejeaftale med Aalborg Havn, og
dermed flytter virksomheden efter 27
år på Værftsvej nu til Aalborg Havns
erhvervspark på Østhavnen. Her får
virksomheden et areal på 4.500 kvadratmeter, og flytningen skal blandt
andet åbne op for yderligere udvikling
og samarbejde med havnens øvrige
aktører.
Aalborgs havnefront ser i dag ganske
anderledes ud, end det var tilfældet,
da Rolls-Royce Marine i 1991 flyttede
ind på Værftsvej. Det, der engang var
et industriområde, er i dag blevet en
del af midtbyen, og gennem årene har
Rolls-Royce Marine kunnet se flere
af nabovirksomhederne flytte til nye
lokationer.

Og nu er turen så kommet til Rolls-Royce
Marine selv. Virksomheden, der servicerer det maritime erhverv med levering,
servicering og reparation af komplette
fremdrivningssystemer, har underskrevet en lejeaftale med Aalborg Havn, der
sikrer, at virksomheden bliver i Aalborg.
Pr. 1. juli 2019 flytter Rolls-Royce Marine
nemlig ind på Langerak i Aalborg Havns
erhvervspark i Aalborg Øst. Her får den
maritime servicevirksomhed en grund på
4.500 kvadratmeter med 1.400 bebyggede kvadratmeter.
– Når man ser på den udvikling, der har
været i den del af havneområdet, som
Rolls-Royce Marine er placeret i, er det
kun naturligt, at vi har samarbejdet med
kommunen og byudviklerne i området
om en ny lokation. At det bliver i Aalborg, skal ses i lyset af vores virkeområ-
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de og de gode medarbejdere, vi allerede
har, samt det samarbejde Aalborg Havn
har budt ind med, fortæller adm. direktør i Rolls-Royce Marine Aalborg, Peter
Studsbjerg og fortsætter:
– Rolls-Royce Marine ser med den nye
placering gode muligheder for yderligere
udvikling og samarbejde i det industrielle
og højteknologiske miljø, som Aalborg
Havn har skabt i området. Hos Aalborg
Havn glæder man sig ligeledes over den
nye aftale, der betyder, at virksomheden
og ikke mindst de 40 arbejdspladser bliver i byen og måske endda kan vækste.
– Vi er rigtig glade for, at Rolls-Royce
Marine har valgt at fortsætte med at drive
forretning i Aalborg, samt at vi i samarbejde er lykkedes med at komme frem til
en god løsning for alle parter. På havnen
får virksomheden bedre mulighed for at
indfri sit udviklingspotentiale i et miljø,
hvor de ikke længere bliver begrænset på
parametre som støj, kapacitet, pladsmangel osv., fortæller bestyrelsesformand i
Aalborg Havn A/S, Thomas KastrupLarsen og uddyber:
– Det har hele tiden været afgørende, at
udviklingen af havnefronten ikke skulle
resultere i tab af virksomheder og dermed arbejdspladser. Derfor er det vigtigt,
at vi har formået at skabe en erhvervspark på Østhavnen, som imødekommer
virksomhedernes behov, og som udvikler
sig i takt med erhvervslivet.
Rolls-Royce Marine bliver den næste i
rækken af nye virksomheder på Langerak. Senest blev det offentliggjort, at
Maskinfabrikken Fuglsang Eftf. A/S også
flytter deres aktiviteter til området.

Et DRIFTSSIKKERT
parløb til lands og til vands

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

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

9630 3888

KonferenceCenter

T IS
GRA
ING
E
K R
PAR

CLS Konference tilbyder dig
moderne faciliteter, dedikeret til
møder og konferencer med fra
10 til 110 deltagere.
Se lokaler
og mødepakker
på logsam.dk
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Her finder du virksomhederne
på Aalborg Havn:
Når det gælder transport og logistik
– så lad vores erfaring blive din styrke
Over 30 års erfaring i skræddersyede logistikløsninger
til det lokale erhversliv i Nordjylland.

e-Crane

Tel. : +4 5 76 28 0102

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

MRS

Genindvinding & miljø

Bulkgods

H. J. Hansen
Vulkanvej 13, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9632 1212, Fax: 9815 3683
hjh-aal@hjhansen.dk
www.hjhansen.dk

Aalborg Kornterminal ApS
Halsvej 139, 9310 Vodskov
Tlf.: 9825 7700, Fax: 9825 7710
inter@mail.tele.dk

Uniscrap
Mineralvej 23, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9812 1533, Fax: 9812 6618
info@uniscrap.dk
www.uniscrap.dk

www.port-trade.com
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I/S Reno-Nord
Modtagecenter for farligt affald
Langerak 21, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9815 4530
farligtaffald@renonord.dk
www.renonord.dk
Jørgen Rasmussen Gruppen A/S
Hagensvej 30, 9530 Støvring
Tlf.: 98371827
info@jrg.dk
www.jrg.dk
Melgaard Miljø A/S
Askelund 10, 6200 Aabenraa
Tlf.: 7433 7200
melgaaard@melgaard.com
www.melgaard.com
Kærsholm Diamantboring ApS
Landholmvej 8, 9280 Storvorde
Tlf.: 4043 1519
ivank@mail.dk
www.kaersholmdiamantboring.dk
Geminor
Alsion 2, 6400 Sønderborg
Tlf.: 5121 0019
tim.andersen@geminor.dk
www.geminor.no

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

Hedegaard Agro A/S
Nordre Havnegade 3
9400 Nørresundby
Tlf.: 9936 1700, Fax: 9936 1750
info@hedegaard-agro.dk
www.hedegaard-agro.dk

Nordic Marine Oil A/S
Skibbrogade 3, 2. th, 9000 Aalborg
Tlf.: 9631 3910, Fax: 9631 3911
sales@nordicmarineoil.dk
www.nordicmarineoil.dk
NORbunker A/S
Østre Kanalgade 20, 9000 Aalborg
Tlf.: 7070 7748
Mob.: 9193 9325
info@norbunker.dk
www.NORbunker.dk

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

Unioil Supply A/S
Østre Havnegade 16
9000 Aalborg
Tlf.: 8882 8181
sales@unioil-supply.com
www.unioil-supply.dk

Dansk Natursten A/S
Tronholmen 28B, 8900 Randers
Tlf.: 8644 8577, Fax: 8644 8378
bl@dansknatursten.dk
www.dansknatursten.dk

Langerak 15, 9220 Aalborg

Kongerslev Kalk A/S
Vildmosevej 13, 9293 Kongerslev
Tlf.: 9833 1377
kongerslev@kongerslev-kalk.dk
www.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

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

CLS Huset
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.: 2091 5400
info@logsam.dk
www.logsam.dk
Jutland Group
Tlf.: 2866 5024
erv@jutland.biz
www.jutland.biz
Fortsættes side 22
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MARCOD
Tlf.: 2332 0332
clc@marcod.dk
www.marcod.dk
Minsparringpartner.dk
Tlf.: 4037 2003 / Bent Friis
mail@minsparringpartner.dk
www.minsparringpartner.dk

Diverse
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
mail@munck-asfalt.dk
www.munck-asfalt.dk
KLU Materiel Nord A/S
Olievej 13, 9000 Aalborg
Tlf.: 7025 0006
klunord@klunord.dk
www.klunord.dk
Universal Foundation A/S
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7023 0244
press@ufoas.dk
www.Universal-foundation.com
Aalborg Portland A/S
Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg
Tlf.: 9816 7777, Fax: 9810 1186
cement@aalborg-portland.dk
www.aalborg-portland.dk
Nautico Diving Consult
Østre Alle 36 st. tv, 9000 Aalborg
Tlf.: 9879 0060
nautico@nautico.dk
www.nautico.dk

BMC
Stykgodsvej 7, 9000 Aalborg
Tlf.: 9631 2800, Fax: 9631 2810
bmc@bmc-danmark.com
www.bmc-danmark.com
Aalborg Toldoplag A/S
Langerak 19, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 1500
aalborgtoldoplag@aalborghavn.dk
Loxam Aalborg
Olievej 7, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9810 3844, Fax: 9810 4844
aalborg@loxam.dk
www.loxam.dk
Carlsberg Danmark A/S
Depot Aalborg
Langerak 28, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 33 27 33 27, Fax: 33 27 47 11
www.carlsbergdanmark.dk
Moosdorf Hegn A/S
Olievej 5, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9815 9444
info@moosdorf.dk
www.moosdorf.dk
Odin Diving A/S
Virkelyst 27A, 9400 Nørresundby
Tlf.: 9815 3030
info@odindiving.dk
www.odindiving.dk
Det Grønlandske Hus i Aalborg
Vesterbro 79, 9000 Aalborg
Tlf.: 9814 6800
aalborg@dgh-aalborg.dk
www.dgh-aalborg.dk

Fragtmænd
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
saebygods@saebygods.dk
www.saebygods.dk
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Frysehuse

Kraner & SPMT til tungløft

Mæglere

Agri-Norcold A/S
Lilledybet 6, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9852 1800
aalborg@Agri-Norcold.dk
www.agri-norcold.dk

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

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

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

Lodseri

Grønland

DanPilot - Lodseriet Danmark
Havnepladsen 3A, 5700 Svendborg
Tlf.: Operation 6325 6665
Tlf.: Administration 6325 6600
danpilot@danpilot.dk
www.danpilot.dk

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

Limfjord Pilot ApS
Kabbelvej 45, 7620 Lemvig
Tlf.: 9152 8888
24h@limfjordpilot.dk
www.limfjordpilot.dk

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
info.groenland@stark.dk
www.stark.gl
Pisiffik A/S
Kertemindevej 1, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 8870 9250
Logistik@pisiffik.gl
www.pisiffik.gl
Arctic Group A/S
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9632 1900, Fax: 9632 1910
info@arcticgroup.dk
www.arcticgroup.dk
Arctic Import A/S
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9632 1900, Fax: 9632 1910
info@arcticgroup.dk
www.arcticimport.dk

Myndigheder
Skat
Skibsbyggerivej 5, 9000 Aalborg
Tlf.: 7237 8000, Fax: 9934 7500
www.skat.dk
Nordjyllands Beredskab
Thomas Boss Gade 6, 9000 Aalborg
Tlf.: 7011 5511, Fax: 9813 3988
sbs@aalborg.dk
www.nordjyllandsberedskab.dk
Grønlands Selvstyre,
toldfunktionen
Vejdybet 16, 3. sal, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3211
tax@nanoq.gl
www.aka.gl/da
Fødevarestyrelsen
Nordjylland
Sofiedalsvej 90, 9200 Aalborg Øst
Tlf.: 7227 5000
www.foedevarestyreksen.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 Rederi & Shipping
af 2017 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
Vejdybet 16, 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
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SDK Shipping
Stigborgsvej 60,
9400 Nørresundby
Tlf.: +45 9632 31 00
aalborg@sdkgroup.com
www.sdkgroup.com

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

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

Service
Dan Eye Aps
Landdybet 9, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7027 3131
info@daneye.dk
www.daneye.dk
Aalborg
Besigtigelseskontor ApS
Rafns Alle 1, 1. th., 9000 Aalborg
Tlf.: 9816 6022
shp@aalborgsurvey.dk
www.aalborgsurvey.dk
Aalborg Lastvognscenter
Rørdalsvej 195, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 2070 5217
Kai@aalborglastvognscenter.dk
www.aalborglastvognscenter.dk

Fortsættes side 24
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Slæbebåde
Em. Z. Svitzer A/S
c/o Svitzer Sverige AB
Göteborgseskaderns Plats 7
SE-426 71 Västra Frölunda
Sweden
Tlf.: +46 3110 9710

Speditører
YOYO Global Freight ApS
Hedelund 6,9400 Nørresundby
Tlf.: 7262 3751
aal@yoyoglobal.com
www.yoyoglobal.com
Schenker A/S
Mineralvej 21 C, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9813 0666, Fax: 9630 3913
info.dk@dbschenker.com
www.dbschenker.com
Strait Air Transport A/S
Gasværksvej 30A, 9000 Aalborg
Tlf.: 9933 4510, Fax: 9933 4511
straitaal@straitair.com
www.straitair.com
Uni-Way A/S
Mineralvej 31, 9100 Aalborg
Tlf.: 9630 1700, Fax: 9630 1717
uni-way@uni-way.com
www.uni-way.com
ShipCargo ApS
Landdybet 10, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7020 0890, Fax: 7020 3290
shipcargo@shipcargo.dk
www.shipcargo.dk
DHL Global Forwarding
(Denmark) A/S
Mineralvej 29, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3690 5200, Fax: 3690 5250
aalafr.dk@dhl.com
www.dhl.dk
Leman
Vardevej 1, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9635 4100, Fax: 9815 1850
aalborg@leman.com
www.leman.com
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Stevedore

Vognmænd

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

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

DB Cargo Scandinavia A/S
Spotorno Alle 12, 2630 Taastrup
Tlf.: +45 28925 5202
Thomas.vestergaard@deutschebahn.com
www.dk.dbcargo.com

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

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

Captrain Denmark A/S
Jernbanegade 7a, 6330 Padborg
Tlf.: +45 2789 7680
post@captrain.dk
www.captrain.dk

Tankoplag

Blue Water Shipping A/S
Lavavej 15, 9220 Aalborg Øst
Postboks 8223
Tlf.: 7913 4750, Fax: 7913 4751
bwsaal@bws.dk
www.bws.dk

LOG MAN ApS
Østre Alle 6, 9530 Støvring
Tlf.: 7044 4407
hem@logman.dk
www.logman.dk

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

Jernbane

Scan International
Spedition A/S
Speditørvej 4, 9000 Aalborg
Tlf.: 9632 6666, Fax: 9632 6677
nju@sis-as.com
www.sis-as.com
Atlantic Trucking
Vejdybet 16, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9656 1500, Fax: 9656 1515
fcl@atlantictrucking.dk
lcl@atlantictrucking.dk
www.atlantictrucking.dk
DSV Air & Sea A/S
Troensevej 16, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9632 1000, Fax: 9632 1010
Dir. 9632 1555, Mobil 2541 7018
Morten.Andersen2@dk.dsv.com
www.dsv.com
Bring Frigo A/S
Gasværksvej 48, 2. sal
9000 Aalborg,
Tlf.: 9635 6700, Fax.: 9635 6710
BF-Aalborg@bring.com
www.bring.dk
Toll Global Forwarding
(Denmark)
Gasværksvej 5, 9000 Aalborg
Tlf.: 7262 7000
Toke Petersen. Dir.: tlf: 72627 0002
toke.petersen@tollgroup.com
tollgroup.com/tollglobalforwarding
TVG-Zimsen
Vejdybet 16, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9656 1525
log@tvg.is
www.tvg-zimsen.com

VTG Rail Europe GmbH
Fredericiagade 18 B, 9000 Aalborg
Tlf.: 6021 8009
ib.pallesen@vtg.com
www.vtg.com

Samtank A/S
Tunnelvej 4, 9000 Aalborg
Tlf.: 8613 6111, Fax: 8613 6566
jj@samtank.dk
www.samtank.dk

Velfærdstjeneste

JMO 2000 ApS
c/o DanGødning A/S
Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
Tlf.: 7620 1480
jmo@dangodning.dk
www.jmo2000.dk

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

Circle K Danmark A/S
Rørdalsvej 38, 9220 Aalborg Øst		
Tlf.: 9930 4955, Fax: 99 30 49 99
www.circlek.dk

Hotel
Hotel Aalborg
Østerbro 27, 9000 Aalborg
Tlf.: 9812 1900
info@hotel-aalborg.com
www.hotelaalborg.com
CABINN Hotel Aalborg
Fjordgade 20, 9000 Aalborg
Tlf.: +45 9620 3000
aalborg@cabinn.com
www.cabinn.com

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

Tri Trail Trucking ApS
Rørdalsvej 203, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9812 0633, Fax: 9810 1720
jacob@tritrail.dk
www.tritrail.dk
Aalborg Transport &
Spedition A/S
Speditørvej 1, 9000 Aalborg
Tlf.: 9630 3970
booking@aats-transport.dk
www.nat.dk
Aalborg
Vognmandsforretning A/S
Kystvejen 52, 9400 Nørresundby
Tlf.: 7025 3511
info@avas.dk
aalborgvognmandsforretning.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
info@nordelektro.dk
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
info@nordjysk-marine.dkwww.
nordjysk-marine.dk
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
service.denmark@rolls-royce.com
www.rolls-royce.com
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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DHL udvider i Aalborg
Transportkoncernen DHL er vokset
markant i Nordjylland de seneste år.
Nu flytter DHL Global Forwarding i
Aalborg i større lokaler på Aalborg
havn.
Der er travlt i DHL. Det generelle aktivitetsniveau i samfundet har været stigende de seneste år, og samtidig øger
DHL markant sine markedsandele. Det
gælder ikke mindst DHL’s aktiviteter i
Nordjylland, hvor antallet af medarbejdere nu er steget til flere end 60.
DHL’s nordjyske regionskontor har i en
lang årrække ligget på Mineralvej i Aalborg. Her har både DHL Freight og DHL
Global Forwarding til huse. DHL Freight
står for transport af gods på landevej,
intermodal transport og lagerservice,
mens DHL Global Forwarding håndterer
luftfragt, kurér og søfragt. Derudover
håndterer begge selskaber projekttransporter, fx vindmøllevinger.
Nu er DHL vokset så meget i regionen,
at kontor og lager på Mineralvej ikke
længere giver plads til vækst. Derfor flyttes det ene ben – DHL Global
Forwarding – nu til nye og større
lokaler på Langerak på Aalborg havn:

– Vi har en klar strategi om, at vi vil
være tæt på kunderne. Derfor prioriterer vi vores nordjyske regionskontor i
Aalborg særdeles højt, forklarer Flemming Jacobsen, der er adm. direktør for
DHL Global Forwarding i Danmark, og
fortsætter: – Vi har været glade for vores nuværende placering på Mineralvej,
men har også i flere år været bevidste
om, at væksten på et tidspunkt ville
blive begrænset af vores nuværende
lokalitet. Derfor har vi nu indgået en
god lejeaftale med Aalborg Havn om
overtagelse af bygningerne på Langerak
28 i Aalborg Øst.
Flemming Jacobsen siger supplerende, at
DHL Global Forwarding får stor gavn af
at blive placeret tæt på containerterminalen, hvor al transport til Grønland foregår
fra. Samtidig kan DHL Freight, der er mere
afhængig af motorvejssystemet, bevare
sin nuværende placering tæt på E45.
Michael Due Nielsen, Head of Nordics
og filialchef hos DHL Freight i Aalborg
udtaler: – Tilgangen til E45 og dermed
regionens kunder har været afgørende
for DHL Freight’s beslutning om fortsat
at blive på Mineralvej i Aalborg. Fokus
er fortsat at fastholde den vækst, som
DHL Freight de senere år har gennemgået i Skandinavien og på de kontinentale markeder. DHL Freight’s distribution og lagerhotel vil i den forbindelse
få tilført yderligere plads til at kunne
håndtere markedets fortsatte udvikling.
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Samarbejdet og synergierne med DHL
Global Forwarding fortsætter uforandret, og jeg er sikker på, at DHL samlet
set styrkes til glæde for vore kunder og
personale.

længere periode, fortsætter Henrik
Spelmann, der er filialchef i Aalborg
for DHL Global Forwarding.

DHL’s nye bygninger på Langerak har
hidtil huset Carlsbergs depot og kontor
i Nordjylland, og her får DHL 2.000
kvadratmeter lager og 200 kvadratmeter kontor:

Henrik Spelmann og hans godt 20 kolleger er allerede i gang med at indrette
nye lokaler, og fra 2. januar 2019 er
alt i fuld drift fra den nye adresse.
Det glæder ikke mindst commercial
manager Jeppe Faber fra Aalborg Havn
Logistik:

– Vi får fordoblet vores lagerkapacitet,
og det giver os blandt andet mulighed
for at optimere vores arbejdsgange
endnu mere. Vi får blandt andet bedre
plads til at pakke vores containere til
Grønland. Derudover giver de nye faciliteter os også mulighed for at tilbyde
lagerløsninger til vores kunder, der
ønsker opbevaring i en kortere eller

– DHL er en stor samarbejdspartner
for os – ikke mindst i relation til Grønlandstrafikken. Derfor glæder det os,
at vi har kunnet finde egnede bygninger
her på Langerak, der både imødekommer behovet for kontorarbejdspladser
og lager. Nu glæder vi os meget til at få
DHL helt på plads og udvide samarbejdet i de kommende år, slutter han.

El

VVS

Ventilation

Sprinkler

BRAVIDA GIVER
BYGNINGER OG ANLÆG LIV

kWh

DHL har netop lastet et skib på Aalborg havn
med 27 vindmøllevinger på vej til Tyrkiet

Energioptimering

Lundeborgvej 21 · 9220 Aalborg · Tlf. + 45 9933 4455 · aalborg@bravida.dk · www.bravida.dk
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Ny virksomhed på havnen vil med i
kapløbet om fremtidens grønne bil

Det drejer sig om den nystartede virksomhed Blue World Technologies, der
i dette efterår har lejet sig ind i den
1.100 kvadratmeter store kontorbygning
på Lavavej 16. Virksomheden er stiftet
med det formål at udvikle og producere
methanol-brændselsceller til biler og
andre køretøjer, og det skal foregå på
en spritny fabrik på havnen, der ventes
at stå klar i sommeren 2019.
– Her skal vi producere komponenter til
methanol-brændselsceller svarende til
at skulle producere motorblokken til en
almindelig bil. Blue World vil fokusere
på at pensionere forbrændingsmotoren
ved at levere et bæredygtigt alternativ,
og for os er det logisk at fokusere på
methanol som brændstof, siger Mads
Friis Jensen, kommerciel direktør
i Blue World, og forsætter:

Produktion på 4.000 kvadratmeter
– indtil videre
I første omgang opfører virksomheden
produktionshaller på 4.000 kvadratmeter helt ud til Limfjorden. Det sker i
tæt samarbejde med Aalborg Havn.
– Vi har nogle rigtig gode aftaler med
Aalborg Havn, der er meget deltagende
i processen med hjælp og rådgivning.
Der er gode forhold til industri her på
havnen, og Aalborg Havn er meget
fleksible, hvilket er et stort plus. Det er
nemlig afgørende for os, at der er god
plads og mulighed for at udvide med
tiden, forklarer Mads Friis Jensen.
Hos Aalborg Havn glæder man sig
over de nye lejere og hilser de store
ambitioner velkommen.
– Vi ser meget frem til at følge Blue
World Technologies´ spændende projekt, og vi håber, at det kommer til at
skabe både jobs og vækst til Aalborg.
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På baggrund af et efterår med ny klimarapport fra FN og et stort klimaudspil
fra regeringen er få emner mere aktuelle
end udviklingen af fremtidens grønne
transport, og på Aalborg havn har særligt én virksomhed store planer om at
blive en del af løsningen.

– Det er rent, billigt og simpelt at lagre.
Methanol lavet fra vedvarende kilder
som eksempelvis biomateriale har en
meget lav kilde-til-hjul CO2-udledning
og kan sikre global handel med brændstof på tværs af kontinenter. Den eksisterende infrastruktur på tankstationer
kan desuden fortsat benyttes, da methanol er flydende. Du skal blot tanke,
som du plejer, med benzin eller diesel,
hvorefter bilens brændselscelle benytter methanolen til at producere strøm
til en elmotor.

FR

Blue World Technologies har etableret
sig på Aalborg havn, og ambitionerne
er store i den nystartede virksomhed,
der skal udvikle og producere methanol-brændselsceller til biler og andre
køretøjer. 40-50 medarbejdere skal
ansættes inden sommeren 2019, hvor
virksomhedens nye produktion ventes at stå klar.

B
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De står bag
Blue World Technologies:

• Adm. direktør Anders Korsgaard
• Kommerciel direktør Mads Friis Jensen
• Teknologidirektør Mads Bang
At de vælger lige præcis Aalborg Øst
som udgangspunkt er desuden en
blåstempling af de rammer, vi tilbyder
erhvervslivet, og ikke mindst af Aalborg
Universitet, der i høj grad formår at
samarbejde med virksomheder, fortæller commercial manager i Aalborg Havn
Logistik, Jeppe Faber.
Målsætningen er på sigt at udvide fabrikken til at huse hele 300 medarbejdere. For at realisere den del af ambitionen håber virksomheden at tiltrække
investeringer på op mod 600 mio. kr.
over de næste fem år.
– Det går rigtig godt med finansieringen, og vi har på nuværende tidspunkt
allerede kapitalen på plads til at etablere produktionen og komme i gang.
Det er dog vores opfattelse, at man skal
investere hårdt, hvis man ønsker at vinde på det globale marked, og derfor er
vi i fuld gang med at tiltrække yderligere investorer, og her er vi også meget
åbne for at få nogle med fra lokalområdet, siger Mads Friis Jensen.

Oplagt at etablere sig i Aalborg
For idémændene bag Blue World
Technologies var der ikke megen tvivl
om, at det nye projekt skulle sættes i
søen i Aalborg.
– Aalborg har gennem mange år vist
lederskab inden for teknologi og samarbejde på tværs af industri, universitet
og kommune. Det har gjort kommunen
stærk inden for både brændselscelleteknologi og alternative brændstoffer.
Generelt er vi i Danmark langt fremme
i forhold til produktionen af grøn methanol og teknologien bag brændselscellerne, så vi ser et stort potentiale i at
gøre teknologien til en styrkeposition
for Danmark internationalt, som vindmølleindustrien eksempelvis er i dag,
påpeger Mads Friis Jensen.
De kommende måneder vil for virksomheden handle om at bygge produktionen, indkøbe det højteknologiske
produktionsudstyr samt at tilpasse
teknologien endnu mere til bilbranchen,
afslutter Mads Friis Jensen.
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SDK Shipping flytter ud
på Østhavnen
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talen med Aalborg Havn, der betyder, at
vi nu kommer tæt på både de maritime
aktiviteter og flere potentielle kunder.

og hos Aalborg Havn ser man frem til
at få den succesfulde virksomhed ud på
Langerak:

SDK er desuden det nye navn for Shipping.dk, og navneforandringen, der
trådte i kraft den 28. juni, omfattede
også virksomhedens datterselskaber,
herunder blandt andre J. Gotfred
Jensen Shipping i Aarhus, Randers
Agencies i Randers og Thomas Wang i
Nyborg, som tidligere blev drevet under egne brands. Skiftet skulle ifølge
Steffen S. Dalgaard slet og ret samle de
forskellige virksomheder til én enhed
med fælles indgang til virksomhedens
løsninger.

– SDK Shipping er blandt landets største shipping-agenturer, og vi er rigtig
glade for, at vi igen er lykkedes med at
tiltrække en så væsentlig virksomhed til
vores erhvervspark. Der har været stor
gensidig interesse omkring aftalen, og
vi ser meget frem til, at de starter op til
januar og naturligvis også til løbende at
samarbejde med dem, siger commercial
manager hos Aalborg Havn Logistik,
Jeppe Faber.

Virksomheden rundede sidste år en
milepæl med en omsætning på 1 mia. kr.,

Et af landets største shipping-agenturer SDK Shipping vil per 1. januar
2019 være at finde på Aalborg havn
i Aalborg Øst. SDK Shipping, der indtil 28. juni hed Shipping.dk, har underskrevet en lejeaftale med Aalborg
Havn, der betyder, at virksomhedens
syv ansatte i Aalborg fremover skal
have arbejdssted på Langerak 17.
Snart flytter endnu en stor logistikvirksomhed ud på Aalborg havn i Aalborg
Øst. Fra 1. januar bliver kontoret på
Langerak 17 nemlig det aalborgensiske
udgangspunkt for en af landets største
shippingvirksomheder, SDK Shipping.
Virksomheden, der er repræsenteret i
fem lande med cirka 350 medarbejdere
fordelt på 23 kontorer, flytter dermed
sin nuværende Aalborg-afdeling fra

Stigsborgvej i Nørresundby, hvor man
har haft kontor siden overtagelsen af
Maersk Broker Agency i 2015.
– Vi har haft et stort ønske om at flytte
til et mere maritimt miljø. Vores nuværende placering er ikke det maritime område, det var engang, og i dag
mangler vi simpelthen nærhed til øvrige
virksomheder inden for sektoren og ikke
mindst det netværk, der følger med,
når man befinder sig der, hvor tingene
sker, siger chief operating officer hos
SDK Shipping, Steffen S. Dalgaard, og
uddyber:
– Vi begyndte at kigge efter alternativer,
og da det er en central del af vores strategi at være lokale i kundernes nærområde, var det afgørende for os at blive i
Aalborg. Derfor er vi rigtig glade for af-

På kontoret får SDK Shipping cirka 120
kvadratmeter med brugsret til blandt
andet kantine og mødefaciliteter.

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.

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

Aalborg Stevedore
Company A/S
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Nye tiltag styrker og moderniserer
Aalborg Havn fortsætter med en
række investeringer i fremtidssikringen af havnefaciliteterne. Nye
tiltag skal imødekomme både nuværende og fremtidens sikkerhedskrav, så hverdagen på havnen kan
forløbe både effektivt og sikkert.
Nye og moderne foldeporte og flere
nye kameraer er blevet en del af hverdagen på Aalborg havn. Aalborg Havn
har nemlig investeret i en række sikringstiltag, der blandt andet skal ses
i lyset af sidste års godkendte havnesikringsplan, hvor en række af tiltagene blev fastlagt.
– Her forpligtede vi os blandt andet til
at styrke sikkerheden i Nørresundby
(ved Hedegaard, red.) som følge af de
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ISPS-sikringen på havnen

senere års byudvikling i området med
flere boliger og øget trafikmængde.
Derfor har vi nu ændret på facilitetsgrænsen og indskrænket det sikrede
ISPS-område. Der er i stedet monteret en ny foldeport og nye overvågningskameraer. Derudover har vi også
skullet opsætte kameraer på flere af
havnens øvrige faciliteter, forklarer
havnekaptajn i Aalborg Havn Logistik,
Claus Rosenbeck.

stedet for at erstatte den med en ny af
samme slags, valgte vi i stedet en foldeportsløsning. Selvom de er lidt dyrere, er det en investering i fremtiden,
da tendensen kun går mod flere og
mere omfattende krav om nedlukning
af havnefaciliteterne. Derfor er det
afgørende med en port, der kan åbnes
hurtigt og effektivt, så hverdagen på
havnen kan fungere, siger Claus
Rosenbeck og fortsætter:

Havnesikringsplanen er dog ikke forklaringen på alle de nye sikringstiltag,
fortæller Claus Rosenbeck. Flere tiltag
er nemlig udtryk for rettidig omhu,
mener han.

– Kravene til overvågning går desuden
den samme vej som kravene om nedlukning. Teknologien inden for begge områder er heldigvis gået utrolig
stærkt, og omkostningerne til både
foldeporte og kameraer er over de
senere år faldet markant.

– Skydeporten ved stykgodsområdet
nærmede sig sin udløbsdato, og i

Indtil videre er der i alt fem nye
kameraer fordelt på Honnørkajen,
Oliehavnen, krydstogtkajen og
Nordhavnen. Selvom overvågningen
er blevet styrket, opfordrer Claus
Rosenbeck dog til, at folk med daglig
gang på havnen er opmærksomme
på, om alt er, som det skal være:
– Det er vigtigt stadig at understrege,
at alle, der arbejder inden for de sikrede områder, har pligt til at holde øje
med, hvad der foregår, og til at agere,
hvis der sker noget unormalt. Hvis der
sker afvigelser fra vores normalbillede,
og noget virker unormalt, så skal man
melde det videre til Aalborg Havn. Alle
inden for de sikrede faciliteter har
ansvar for, at vi lever op til reglerne.

Fakta om havnesikringsplanen:
Hvert femte år skal havne udarbejde
såkaldte sårbarhedsvurderinger for alle
havnefaciliteter samt for hele havnen.
På baggrund af denne skal der udarbejdes en havnesikringsplan. Sidstnævnte
rummer blandt andet fastlæggelsen
af en række sikringstiltag, som skal
imødegås for at opretholde en evt.
godkendelse. Aalborg Havn fik sidste år
godkendt sårbarhedsvurderinger såvel
som havnesikringsplan.
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Øget sikkerhedsfokus
skaber vækst hos Conlan
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Conlan blev stiftet i 1991 af en gruppe
studerende fra Aalborg Universitet,
som ønskede at udvikle et simpelt,
stilrent og brugervenligt kodetastatur.
Mere end 25 år senere har virksomheden 11 medarbejdere, som producerer
kontrollæsere og tilbehør til adgangskontrol med koder, prox, mifare,
Bluetooth og fingerprint-scanner.
– Vi oplever, at der især er stor efterspørgsel på løsninger til store anlæg.
Vores læsere kan anvendes både til
indendørs og udendørs brug og er
blevet leveret til blandt andet havneområder, byggepladser og store
bygninger, og blandt andet også til
adgangskontrol på porte, maskiner og
møbler, fortæller Liv Kolstad.
Conlan leverer også specialløsninger, hvor medarbejderne
i samarbejde med kunden
udvikler og perfektionerer
produktet.

Sikkerhed er inden for de senere
år rykket højt op på dagsordenen
i mange virksomheder. Det kan
mærkes hos producenten af digitale
adgangskontrolløsninger, Conlan,
som oplever en stigende interesse
for virksomhedens elektroniske
og nøgleløse kontrollæsere.
Det stigende fokus på sikkerhed,
som eksempelvis ISPS-sikring af
havneområder, kan mærkes hos
Conlan, der producerer digitale
adgangskontrolløsninger. Elektronisk
og nøgleløs adgang vinder nemlig
indpas hos mange virksomheder, og
det skyldes blandt andet, at det er
en sikker, elegant og fleksibel løsning.

Conlan hører hjemme på Aalborg
havn i hjertet af byens industri, og
her udvikler og producerer virksomheden alle sine produkter.
– Hos Conlan har vi mærket en stigende
interesse for, at al sikkerhed nu skal
være elektronisk og nøgleløs. Som
producent af en lang række forskellige
adgangskontrollæsere til alle slags
løsninger løber vi stærkt for at efterkomme denne efterspørgsel – og har
nu også fokus på især videreudviklingen
af vores kontrolsystemer, fortæller Liv
Kolstad, der er ansvarlig for Conlans
markedsføring og sociale medier.

– I dag laver vi en lang række
forskellige typer læsere, så vi
kan efterkomme alle vores kunders
ønsker og forventninger. Især fingerprintlæsere, Bluetooth-læsere samt
læsere, som kan programmeres via et
PC-program, hvorefter opsætningen af
læserne hurtigt indlæses via et DESfire
backup-kort, har været efterspurgte,
afslutter Liv Kolstad.
Senest har Conlan udviklet en app,
som med en Bluetooth-læser automatisk åbner døren op, når mobiltelefonen er inden for læserens
rækkevidde.

Aalborgs
hyggeligste
hotel
Booking via e-mail til
info@kompashotel.dk eller
tlf (+45) 98 12 19 00.
www.kompashotel.dk
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Lad din
elbil op på
havnen
Som et led i Aalborg Havns strategi
om at fremme bæredygtighed kan
alle medarbejdere og besøgende
benytte ladestandere på havnen til
deres elbiler. Derudover kæmper Aalborg Havn for generelt at optimere
vilkårene for anvendelse af grønne
transportmidler – både for havnens
og medarbejdernes vedkommende.

Fokus på grønne
transportmuligheder

på Østhavnen, så medarbejdere og
besøgende kan lade deres elbiler op
efter behov:
– Vi har et ønske om at benytte elbiler
i vores daglige arbejde på havnen, og
derfor er havnevagtens nuværende bil
også en elbil. Den har i sagens natur
brug for en ladestander, og i den forbindelse valgte vi at sætte ladestandere
op tre forskellige steder på havnen,
så også medarbejdere og besøgende
kan gøre brug af dem, alt efter hvor på
havnen de befinder sig, siger Brian D.
Rasmussen, der er ingeniør hos Aalborg
Havns afdeling for Infrastruktur
og Miljøudvikling.
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Aalborg Havns overordnede strategi om
at blive en mere bæredygtig havn har
indflydelse på transporten og de tilhørende faciliteter i området. Blandt
andet er der sat tre ladestandere op
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Ud over at gøre livet lettere for folk med
elbiler har Aalborg Havn også lagt vægt på
at forbedre faciliteterne for de medarbejdere
og besøgende, som ønsker at anvende andre
grønne transportformer. Eksempelvis har
havnen arbejdet for at få anlagt en cykelsti
langs Tranholmvej – som gerne skulle stå
færdig i 2019 – ligesom der er opført cykelskure på havnen, og en del af Langerak er
inddraget til cykelsti:
– Det er absolut i vores interesse at fremme
grønne transportmuligheder i vores område
og dermed tilskønne, at medarbejdere og
besøgende eksempelvis vælger cyklen frem
for bilen. Derfor gør vi også en indsats for,
at cyklisternes vilkår skal være i orden.
– Desuden har vi stillet elcykler til rådighed
for medarbejdere, der skal rundt på havnen,
lyder det afsluttende fra Brian D. Rasmussen.

Husk max
30 km/t
på Langerak
Aalborg Havn A/S gør opmærksom
på vigtigheden af at overholde
hastighedsgrænsen på Langerak.
Selvom vejen
er bred, er hastighedsgrænsen
stadig 30 km/t
grundet den
store aktivitet
i området.

max

30
km

Zone

TID

Her er ladestanderne placeret:
• Uden for havnens hovedkontor.
• Den centrale p-plads for medarbejdere
på Østhavnen.
• På multiterminalen ved Grønlandstrafikkens hovedkontor.

Danske Fragtmænd

Din lokale fragtmand
Vi har mere end 100 års erfaring i at være den lokale
fragtmand. Bag vores firmanavn ligger samarbejdet
mellem 42 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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sig til, om de kan gøres mere effektive,
end hvad tilfældet er i dag. Det giver
en langt bedre forudsætning for at
vide, om de nødvendige instruktioner
og de rette betingelser er tilstede for
medarbejderne, konstaterer han.

Nyt projekt skal
sikre intelligent
drift på havnen
Aalborg Havn har i løbet af efteråret
igangsat et stort projekt, som på sigt
kommer til at involvere alle havnens
afdelinger. Projektet går under navnet ”Intelligent Drift” og har i første
omgang til formål at beskrive og – om
muligt – optimere alle processer i
Aalborg Havn Logistiks driftsafdeling.
Under navnet ”Intelligent Drift” har
Aalborg Havn igangsat et nyt omfangsrigt projekt. Formålet med projektet er
at analysere og beskrive de mange
arbejdsprocesser, som vedrører havnens
driftsafdeling. Det involverer i første
omgang alle driftsmedarbejdere, men
også de øvrige afdelinger, som er involveret i processerne.
På sigt skal projektet udvides til resten
af Aalborg Havn Logistiks afdelinger,
så samtlige arbejdsprocesser bliver
beskrevet og om muligt optimeret. På
den måde bliver alle havnens medar-

bejdere løbende involveret i ”Intelligent
Drift” i større eller mindre grad.
Kortlægning af processer
Ifølge Carsten B. Søgaard, der er
seniorkonsulent hos CLS (Center for
Logistik og Samarbejde) og tovholder
på ”Intelligent Drift”, skyldes igangsætningen af projektet et behov for
at danne overblik over havnens mange
arbejdsprocesser:
– Det er altid relevant for en virksomhed
at forholde sig til, hvordan opgaverne
bliver løst, og hvad de kræver. Hvis ikke
det overblik eksisterer, er det umuligt at
have en velbegrundet holdning til, om
processerne er værdiskabende, og om
arbejdsbetingelserne er optimale for de
medarbejdere, de vedrører.
– Derfor ligger der et stort arbejde i at
kortlægge processerne og analysere
værdistrømmene og derefter forholde

”Vi” frem for ”jeg”
Selv om projektet i første omgang
koncentrerer sig om arbejdsgangene
i havnens driftsafdeling, bliver øvrige
afdelinger også involveret, idet flere
processer strækker sig på tværs af
havnens afdelinger:
– Allerede ved gennemgangen af de
første arbejdsprocesser kunne vi se, at
de involverede flere afdelinger; eksempelvis spiller økonomi-, salgs- og trafikafdelingen i mange tilfælde en rolle. Så
der er mange tråde, som går på tværs
af havnen, hvad angår samarbejde, og
det er derfor vigtigt, at alle i projektet øver sig i at tænke ”vi” i stedet for
”jeg” og ”dem”, når vi arbejder på at
skabe bedre og mere effektive vilkår
for alle.
– Derudover har vi også aftaler med
eksterne samarbejdspartnere. Når det
handler om krydstogtskibene er både
kommune, rederi og mægler eksempelvis involveret, og her må vi også forholde os til, om processerne fungerer
optimalt, siger Carsten B. Søgaard.
Tavle som vigtigt redskab
Til at drive projektet og holde det rette
fokus benytter Carsten B. Søgaard og
hans kolleger en forbedringstavle, som
fysisk er placeret i driftsafdelingen.
Meningen er, at tavlen skal skabe et
overblik over alle de handlinger, som
udløber af den pågældende arbejdspro-

ces, der bliver gennemgået. Derudover
bliver nye forbedringstiltag drøftet og
noteret, så der kan følges op på dem
fra uge til uge:
– Tavlen er helt central, og den er især
en gevinst, når det handler om at få
belyst og løst en udfordring. Helt lavpraktisk mødes alle afdelingens medarbejdere ugentligt omkring tavlen,
og her er det så muligt at diskutere og
foreslå løsninger på eventuelle problemer forbundet med en pågældende
proces, siger Carsten B. Søgaard og
fortsætter:
– Med tavlen kan vi således bringe
eventuelle udfordringer frem i lyset
og sætte fokus på dem i stedet for, at
de hurtigt bliver glemt igen. Det fælles
arbejde bidrager også til, at de analyserede arbejdsprocesser bliver kendt af
alle og kan udfordres på ’best practice’
af relevante medarbejdere.
Kulturændring på vej
Idet projektet ”Intelligent Drift” på
sigt skal udfoldes til alle havnens
afdelinger, er der ifølge Carsten B.
Søgaard tale om forandringer, som får
indflydelse på hele tilgangen til medarbejdernes opgaver. For med velbeskrevne processer bliver afhængigheden
til bestemte personer reduceret, og
det bliver synligt for alle medarbejdere,
hvilke kompetencer en given arbejdsopgave kræver, samt hvem der er ansvarlig
for den.
Projektsamarbejdet med CLS strækker
sig foreløbigt over to år.

Fortsættes side 42
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Der arbejdes med følgende
5 principper i projektet ifølge
Carsten B. Søgaard:
1. K
 larlæg, hvad der har værdi
for kunden
Værdi er en ydelse specificeret af
kunden, leveret til rette tid og til
rette pris. Spørg ind til alle aktiviteter:
”Vil kunden betale for dem?” og
”Skaber aktiviteten værdi for kunden?”
2. F
 orstå værdikæden i driften
Værdikæden er rækken af aktiviteter
i de opgaver og projekter, vi foretager for kunden. Vi optimerer derfor
på hele værdikæden og undgår
silotænkning.
3. Skab værdi ved at højne flowet
Vi skal have et flydende forløb i
vores værdikædeaktiviteter, og vi vil
undgå stop, returløb, fejl og rettelser.
Det kræver kendskab til værdikædens
elementer.
4. Servicér passende
Kunden skal ikke betale for ydelser,
der ikke giver værdi. Service skal
tilpasses kundens forventninger
– dog uden overservicering.
5. Efterstræb perfektionisme
og kontinuerlige forbedringer
Stræben efter at reducere spild og
efter kun at gennemføre aktiviteter,
der skaber værdi, hører aldrig op.
Vi kan altid blive bedre, og vores
værdikæde kan altid optimeres
– her bruger vi tavlen.

Virksomheder
kan få rabat
på ishockeybilletter
Aalborg Pirates gjorde sidste år rent
bord, da hele Aalborgs ishockeyhold
vandt the double ved at sejre i både
den nationale ishockeyliga samt
pokalturneringen. Aalborg Havn vil
nu have familierne med ombord på
piratskibet med et nyt koncept, der
udbyder billige ishockeybilletter til
en række virksomheder.
Ishockeyfeberen raser i Aalborg, efter
Aalborg Pirates sidste år vandt Metalligaen og Metal Cuppen. Euforien er
også til stede hos Aalborg Havn, der
er hovedsponsor for Aalborg Pirates,
og det smitter nu af i form af et nyt
koncept, der giver mulighed for billige
billetter til virksomheder.
Aalborg Havn har nemlig netop indgået
en aftale med ishockeyklubben, som
kommer mange ishockeyfans til gode.
Gennem sit sponsorat kan Aalborg
Havn nemlig få adgang til en række
billetter til Aalborg Pirates’ hjemmekampe, og det er dem, der nu videreformidles med rabat til virksomheder.
På den måde kan virksomheder invitere medarbejdere og deres familier til
ishockey for helt ned til en flad 10’er
per billet.
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– Vi er medstiftere af Cool East, der i
dag er en af vores vigtigste CSR-kanaler.
Cool East har til formål at styrke Aalborg
Øst, og en stor del af arbejdet foregår
via Aalborg Pirates, forklarer adm. direktør i Aalborg Havn, Claus Holstein og
fortsætter:
– Vi er meget stolte over det fantastiske arbejde, der finder sted i klubben.
Aalborg Pirates formår at samle byen og
skabe fællesskab i Aalborg Øst, og den
udvikling vil vi rigtig gerne være med til
at understøtte yderligere ved at bidrage
til den fortsatte positive udvikling på
tilskuerfronten.
Sidste sæson var Aalborg Pirates’ kampe de bedst besøgte i den danske ishockey-liga med et samlet tilskuertal
på over 100.000 på hjemmebanen i
Gigantium Isarena, der nu hedder
Bentax Isarena. Det er ifølge Thomas
Bjuring et resultat af, at Aalborg har
taget ishockeyen til sig. Direktøren forventer således allerede nu, at den nuværende sæson overgår den forrige:
– Ishockeyfeberen er fulgt med ind i den
nye sæson, hvor vi allerede er 10.000
tilskuere over den samme periode sidste
år. Vi mærker også den store interesse
på sponsordelen, hvor antallet af samarbejdspartnere ligeledes vokser, siger
han og fortsætter:
– Højt tempo og stor intensitet er ishockeyens kendetegn, som i sig selv er
medrivende. Men vores succes på lægterne kommer også fra vores store fokus
på tilskuernes samlede oplevelse under
kampene. Her har vi blandt andet live

musik i pauserne, aktiviteter for børn,
konkurrencer med fede præmier og
meget mere. På den måde byder vores
kampe på mere end ishockey, nemlig
en oplevelse for hele familien, slutter
Thomas Bjuring.
Aalborg Havn udbyder pakker på op til
500 billetter ad gangen. Der er et begrænset antal billetpakker per kamp,
og billetterne kan ikke deles mellem de
forskellige kampe, men skal bruges på
den samme dag.

I 2018 udbydes pakkerne til
følgende kampe:
•T
 orsdag den 6. december 2018,
Aalborg Pirates – Esbjerg Energy
•T
 irsdag den 18. december 2018,
Aalborg Pirates – Rødovre Mighty
Bulls
Pakkerne ventes desuden også
at være tilgængelige i 2019.
Aalborg Havn tilbyder følgende
pakker til kampene:
• 1 00 billetter inkl. en øl, sodavand
eller stor kop kaffe: 2000 kroner.
•2
 50 billetter inkl. en øl, sodavand
eller stor kop kaffe: 3750 kroner.
•5
 00 billetter inkl. en øl, sodavand
eller stor kop kaffe: 5000 kroner.
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Krydstogtturismen i Aalborg
fortsætter flot udvikling
2018 blev med den længste sæson
nogensinde endnu et godt år for
krydstogtturismen i Aalborg. Knap
30.000 krydstogtgæster besøgte
byen, og de gode takter fortsætter
i 2019, hvor flere nye rederier sætter
kurs mod Aalborg havn.
Aalborg har gennem de senere år opnået status som en yderst populær
destination blandt rederierne, og 2018
var med hele 33 anløb og knap 30.000
besøgende ingen undtagelse.
Det er Aalborg Havn, der i samarbejde
med Visit Aalborg, står for at tiltrække

og organisere anløbene i byen, og ifølge
cruise manager i Aalborg Havn Logistik,
Michael Rosenkilde Lind, er man meget
tilfredse med den positive udvikling for
krydstogtsturismen i Aalborg.
– Vi har haft en rigtig god sæson, hvor
vi har fået virkelig god respons i rederiernes tilfredshedsundersøgelser. Her
spiller det fantastiske sommervejr
selvfølgelig ind, men den største del af
årsagen skal findes hos de dygtige lokale
guider og byens attraktioner. Mens vi i
samarbejde med Visit Aalborg arbejder
for at tiltrække rederier, er det guiderne,
attraktionerne og byen, der sikrer, at
gæsterne ønsker at komme igen, forklarer Michael Rosenkilde Lind, der hæfter
sig ved, at krydstogtsæsonen er blevet
længere:
– 2018 har været den længste sæson,
vi nogensinde har haft. Tidligere var
sæsonen typisk fra maj til september,
men i år havde vi allerede første anløb
i marts, og først den 14. oktober blev
sæsonen rundet af.
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Egentlig var der planlagt 34 anløb i
2018, men dårligt vejr i Nordsøen og
Kattegat medførte to aflysninger. Dårligt
vejr var dog også årsagen til et ekstra
anløb, da det forhindrede Viking Sky i
at anløbe Skagen Havn, hvorfor turen
i stedet gik videre mod Aalborg, hvor
skibet kom på besøg den 30. september.
Nye rederier kommer på besøg
Mens krydstogtprogrammet for næste
år indeholder flere gengangere, lægger
hele tre nye rederier ruten forbi Aalborg
havn. Det drejer sig om rederierne Aida
Cruises, Azamara Cruises og Silversea
Cruises.
– Det er et udtryk for Aalborgs udvikling
som krydstogtsdestination, at vi i samarbejde med Visit Aalborg er lykkedes
med at tiltrække endnu flere spænden-

de rederier. Skibene fra Azamara Cruises
og Silversea Cruises er to yderligere
rederier fra den mest luksuriøse klasse,
der bringer velhavende amerikanere til
byen, mens Aida Cruise henvender sig til
tyske turister fra den højere middelklasse,
siger Michael Rosenkilde Lind.
På nuværende tidspunkt ved man med
sikkerhed, at 35 krydstogtskibe kommer forbi havnen næste år. Det vil gøre
krydstogtsæsonen 2019 til den næstbedste sæson nogensinde for krydstogtturismen i Aalborg – kun overgået af
2017-sæsonen, hvor hele 36 skibe lagde
vejen forbi havnen. Det samlede besøgstal forventes ligesom i år at ramme
knap 30.000 gæster, og årsagen til, at
de ekstra anløb ikke medfører en vækst
i besøgstallet, skal findes i skibenes
størrelse, ifølge Michael Rosenkilde Lind.
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Arctic Group:

Efter 40 år er kursen
stadig mod nord
Arctic Group har gennem 40 år
været blandt markedslederne inden
for handel i det nordatlantiske område. Jubilæet er i efteråret blevet
fejret med en jubilæumsreception
for kunder og samarbejdspartnere
hos Arctic Import i Nuuk.
Det hele begyndte i 1978, da Poul
Jørgen Nielsen og Ole Nielsen etablerede salgsselskabet Arctic Import i den
grønlandske hovedstad Nuuk. I starten
handlede virksomheden primært med
byggematerialer, men der gik ikke længe,
før grønlænderne så småt begyndte at
efterspørge andre produkter.
– I 1970’erne var Grønland underforsynet
med en lang række forbrugsvarer inden
for alle brancher. Derfor udvidede Arctic

Import sit sortiment og begyndte at
eksportere mange andre varegrupper,
hvilket der var stor interesse for i Grønland. Siden da er det gået rigtig stærkt,
og i dag leverer vi alt mellem himmel og
jord til hele den nordatlantiske region,
fortæller Thomas Hjort, der er administrerende direktør for den familieejede
koncern Arctic Group, som Arctic Import
i dag hører under.
Arctic Group beskæftiger i dag over
200 medarbejdere og havde sidste år
en omsætning på 412 millioner kroner
som den foretrukne totalleverandør
til offentlige og private virksomheder
i Grønland, Island og på Færøerne. Ifølge Thomas Hjort ligger virksomhedens
fremtid fortsat i Nordatlanten, hvor han
ser gode muligheder for øget vækst:

– Flere af de nordatlantiske markeder
oplever økonomisk vækst, som ligger et
stykke over den danske. Blandt andet
Grønland viser lovende takter, og den
årlige realvækst i BNP er gennemgående
høj. Der foregår mange ting i Grønland,
som er langt mere fremsynede og visionære, end den danske debat typisk
giver plads til, siger han.

over ser vi også her ind i en vækstøkonomi, der overgår den danske, forklarer
Thomas Hjort.
Som en af hovedaktørerne i Nordatlanten har Arctic Group stærke samarbejder
på logistikdelen:

Også i det øvrige Nordatlanten ser
Arctic Group gode vækstmuligheder og
kan allerede nu se frem til en tredobling
af omsætningen på Færøerne. Her har
man tidligere i år indgået en strategisk
aftale med den store færøske engrosvirksomhed P/F Poul Hansen om levering
til deres detailkæde, som har 32 butikker fordelt på øerne.

– Takket være vores mangeårige tilstedeværelse kender vi det nordatlantiske
område bedre end de fleste og har
opbygget en kompetence, som sikrer
effektive og præcise logistikløsninger
til svært fremkommelige områder. Vi er
i stand til at leve op til de professionelle
krav fra bl.a. Thulebasen og Siriuspatruljen, som kun får varer få gange om året
og derfor er ekstremt afhængige af at
få det rigtige, slutter Thomas Hjort.

– I 2017 importerede Færøerne varer
fra Danmark til en samlet værdi af 2,7
mia. kr. Som ny hovedleverandør til Poul
Hansens butikker på Færøerne får vi en
større bid af denne omsætning. Derud-

40-års jubilæet blev fejret med en
reception hos Arctic Import i Nuuk.
Koncernen havde i anledningen af sit
jubilæum ønsket sig pengedonationer
til velgørende formål i Grønland.
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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

Vi passer på dine personlige oplysninger!
Når du er modtager af TransPORT, er dit navn, kontaktoplysninger
og som regel også oplysninger om dit arbejdssted registreret hos os.
Det er vigtigt, at du har tillid til os, og derfor er det
essentielt for os at beskytte de oplysninger, vi har registreret
om dig. Vi træffer de relevante forholdsregler, der skal til for
at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse
med lovgivningen. Du kan læse mere herom i Aalborg Havnkoncernens privatlivspolitik på www.aalborghavn.dk.
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