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Limfjordens
historie skal
fortælles.
Igen og igen
Af adm. direktør, Claus Holstein
TransPORT runder et skarpt hjørne
denne sommer. Magasinet, du læser
lige nu, er udgave nummer 50, og det
er vi stolte af! Gennem mere end 12 år
har vi kunnet fortælle mange hundrede
gode historier om aktiviteter, udvikling
og vækst i erhvervslivet på Aalborg
havn. Det er dog blot en dråbe i fjorden, når man kigger på Aalborgs historie som havneby, der går mere end 550
år tilbage – og som siden har været
den definerende del af den kultur, Aalborg er opbygget omkring. Fra indsejlingen over Hals Barre og til havnen
i Nibe udfolder sig den fjordstrækning,
som generationer af aalborgensere har
haft som en del af deres arbejds- og
fritidsliv.
Men i moderne tid har byens erhvervsstruktur ændret sig ganske dramatisk.
Mange af de gamle industrikæmper er
siden slutningen af 1970’erne blevet
nedlagt eller flyttet til udlandet, og
med oprettelsen af Aalborg Universitetscenter i 1974 kastede byen sig ud
i en lang, sej transformation mod en
erhvervsstruktur med flere videntunge
virksomheder.
Det betyder dog ikke, at industrien har
forladt Aalborg. Den har blot rykket
sig, og i dag er Østhavnen, cirka 10
kilometer fra Aalborgs centrum,

hjemsted for adskillige store industrivirksomheder som Bladt Industries,
Siemens Gamesa og snart også Kongsberg (det tidligere Rolls-Royce Marine),
der til sommer flytter sine aktiviteter
fra centralhavnen til Langerak.

med. De faste havneaktiviteter i midtbyen er efterhånden så få, at det er
blevet afgørende for vores maritime
identitet, at vi formår at skabe en ny
og vedholdende forankring til fjorden
for den helt almindelige aalborgenser.

Bevægelsen mod øst er en konsekvens
af, at industrien særligt siden 00’erne
har måttet vige pladsen på centralhavnens arealer til fordel for byen, og den
proces er fortsat i fuld gang. Nye boliger
er skudt op langs havnefronten på
begge sider af fjorden med Østre Havn
som den mest synlige, nye bydel, og
også kulturen er flyttet med helt ned
til fjorden. Smukke signaturbygninger
som Nordkraft, Utzon Center og Musikkens Hus blander sig med studieboliger og Aalborg Universitets nye
bygning, Create.

Vi ser os som havn forpligtiget til
at tage vores del af ansvaret ved at
bidrage til at fortælle historien om
fjorden – og ikke mindst fejre den.
I den forbindelse er årets Tall Ships
Races, hvor vi er aktive gennem både
Aalborg Havn og Aalborg Waterfront,
et godt eksempel på en begivenhed,
der skaber en folkelig forankring i det
maritime, ligesom det er tilfældet, når
vi afholder Aalborg Regatta. Og det
stigende antal krydstogtsanløb er et
tredje eksempel på begivenheder, der
skaber ny opmærksomhed om havneaktivitet.

Vi har i dag en havnefront, der både
vinder national og international anerkendelse, hvilket senest blev tydeligt
eksemplificeret ved særdeles positiv
omtale i selveste The New York Times.
Og udviklingen giver efterhånden anledning til spørgsmålet: Hvordan opfatter den helt almindelige aalborgenser
Limfjorden i 2019?
Vi, der er vokset op i og omkring byen
og har set det ene skib efter det andet
anløbe midtbyens nu tidligere industricentrum, har naturligvis en ganske
klar forståelse for fjordens historie og
rolle for byens vækst og udvikling. Men
vi kan ikke længere tage for givet, at
den forståelse lever videre, uden at vi
kæmper aktivt for det.
Nyere generationer og de tusindvis af
tilflyttere mangler den maritime forankring, som vi andre er vokset op

At være aalborgenser er på mange måder at være i et forhold til fjorden, men
som så mange andre dele af livet udvikler det forhold sig. Aalborg er ikke
længere en havneby, men nærmere
en levende byhavn med alt, hvad der
hører til af kulturtilbud, spisesteder og
moderne boligområder. Og så længe vi
formår at fastholde en Aalborg-kultur
omkring fjorden og det maritime, gør
det slet ikke noget.

3

4

A A L B O R G H A V N - S TÆ R K P Å L O G I S T I K O G S A M A R B E J D E

A A L B O R G H A V N - S TÆ R K P Å L O G I S T I K O G S A M A R B E J D E

Stærke aktører går
sammen om vision for
maritim bydel
Aalborgs maritime DNA skal ikke bare
leve videre i hukommelsen, men
derimod være en synlig og aktiv del
af havnefronten. Det mener en række
centrale aktører, og derfor har de
sendt et åbent brev til Magistraten
med en opfordring til at påbegynde
en proces om en helhedsplan for området omkring Skudehavnen i Vestbyen.
Aalborgs havnefront har igennem
adskillige år været – og er fortsat – centrum for en gennemgribende udvikling.
Den tidligere så markante industrihavn
har måttet vige pladsen for nye samlingssteder, restauranter, markante
kulturbygninger, universitetet samt nye
bydele med både boliger og erhverv.
Omdannelsen startede for alvor med
Vestre Havnepromenade, og når det
seneste skud på byudviklingsstammen,
Spritten, på de gamle spritfabrikkers
grund står færdigt, vil den vestlige del
fra netop Spritten til og med Fjordbyen
være den sidste del af Aalborgsidens
gamle ansigt set fra fjorden. Og den
strækning skal vi passe godt på ifølge
en række af byens markante aktører
– Aalborg Havn, A. Enggaard, Himmerland Boligforening, FDF Aalborg Søkreds,
Tall Ship Aalborg Fonden/LOA og det
maritime oplevelsescenter Springeren.

– Vi står i den positive situation, at Aalborg på mange måder er lykkedes med
at omdanne havnefronten, især øst for
Limfjordsbroen, til en levende del af
byens centrum med markante kulturelle attraktioner som Musikkens Hus og
Utzon Center samt nye boligområder
med blandt andet bydelen Østre Havn
fyldt med aktiviteter. Udviklingen har
dog betydet, at langt størstedelen af de
maritime aktiviteter har forladt midtbyen, og det er vores ambition at sikre,
at aalborgenserne ikke glemmer byens
maritime historie og fjorden, som jo er
hele årsagen til, at byen overhovedet
eksisterer den dag i dag, siger adm.
direktør i Aalborg Havn, Claus Holstein,
der bakkes op af direktør i Himmerland
Boligforening, Ole Nielsen:
– Da vi i starten af dette årtusinde byggede de første boliger langs Aalborgs
havnefront, var det ikke på samme
måde en attraktiv placering. Det er det
blevet, fordi man har haft ambitioner.
Fordi man har tænkt beboerne og livet
ind. Derfor har vi nu en havnefront, som
ikke blot får positiv opmærksomhed i
Danmark, men faktisk i hele verden. Det
kan vi godt tillade os at være stolte af,
og det er præcis de erfaringer, vi skal
trække på i forbindelse med den vestligste del af havnefronten.

Parterne håber på en helhedsplan med maritimt fokus, der potentielt kan strække
sig fra Kulturbroen til og med Fjordbyen

Parterne har derfor i foråret sendt et
åbent brev til Magistraten, hvori de opfordrer kommunen til at samle alle de
relevante interessenter i området til en
dialog. Målsætningen er en helhedsplan,
der skal sikre, at det karakteristiske
maritime miljø bevares og styrkes i
fremtidige byudviklingsprojekter.
Hvor stor Aalborgs nye maritime bydel
skal være, har parterne ikke et endeligt
bud på. Indtil videre er centrum for projektet Skudehavnen, der på sin vestlige
side er hjemsted for både Springeren og
FDF Aalborg Søkreds og Tall Ship Aalborg
Fonden/LOA, som har administration på
Skudehavnen, men på nuværende tidspunkt har LOA Værft med værksteder på
havnen i Nørresundby. På Skudehavnens
østlige side ligger Limfjordsværftet ejet

af A. Enggaard, der sidste år allierede
sig med den lokale ildsjæl, Lars Jeppesen,
om udviklingen af området med udgangspunkt i netop det maritime miljø.
– Skudehavnen er et rigtig godt udgangspunkt for arbejdet med helhedsplanen, da områdets helt centrale
aktører allerede er samlet og enige om
visionen om at skabe en maritim bydel i
Aalborg. Og vi tror på, at vi lige nu står
med en gylden mulighed for at skabe
noget helt unikt, hvis vi formår at tænke
udviklingen af området som en helhed,
frem for at hver aktør arbejder hver for
sig, fortæller Mads Sølver Pedersen,
direktør hos Springeren, der sidste år fik
besøg af 27.000 gæster.
Fortsættes side 6
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Optimalt ser parterne, at en eventuel
helhedsplan med fordel kan dække hele
området fra Spritten til og med Fjordbyen.
Det kræver dog, at endnu flere interessenter melder sig på banen.
Behov for trækplaster
Foruden visioner rummer brevet til Magistraten også første konkrete forslag.
Parterne ser behov for etableringen af
et bygningskompleks med åbent værksted, der samtidig kan fungere som et
bydelscenter med forskellige aktiviteter
i samspil med Springeren. Den nye bygning skal spille en nøglerolle i forhold til,
at området i højere grad også kommer
til at involvere Aalborgs almene befolkning.
– Musikkens Hus samler os om musikken, Cloud City ved Spritten bliver et
nyt kunstcentrum, og på samme vis får
den nye maritime bydel også brug for
sit helt eget unikke trækplaster for den
almindelige aalborgenser. Og her ser
vi blandt andet et åbent værksted som
en mulighed for at styrke frivillighed og
foreningsliv ved at samle folk om skibe
og skibshåndværket, som jo er en kæmpe del af den maritime danske kulturarv,
fortæller Leif Ervolder, der er projektkoordinator i Tall Ship Aalborg Fonden.
Særligt håber man på at kunne vække
interessen for det maritime blandt de
yngre, som ikke er vokset op med det
samme billede af Aalborg som de ældre
generationer.
– Vi håber på, at vi kan være med til at
skabe et område, der bringer folk sammen om det maritime på tværs af generationer, så byens maritime DNA kan
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leve videre. I Aalborg Havn er det desuden en vigtig del af vores CSR-indsats
at medvirke til at danne grundlag for et
godt liv, også i fritiden, og her tror vi på,
at et mangfoldigt kulturudbud, hvor vi
både kan opleve klassiske koncerter, se
sport eller knokle med et skib på Skudehavnen, i høj grad er med til at gøre
Aalborg attraktiv. Og det er afgørende,
hvis vi skal formå at tiltrække både medarbejdere og virksomheder samt fastholde
de mange studerende i byen efter studiet,
lyder det fra Claus Holstein.
Koalitionen bag brevet til Magistraten
er netop nu i færd med at beskrive egne
indsatser og investeringer, der vil blive
fremlagt som del af processen i forhold
til en eventuel helhedsplan.

Hvad er det
næste mål for
din virksomhed?
Skal du fastholde markedet eller opdyrke nyt? Skal forretningen over kommunegrænsen, landegrænsen eller måske Atlanten?
I Jyske Bank får du en rådgiver, der giver dig professionel og relevant rådgivning
med udgangspunkt i din situation og det, der er vigtigt for din virksomhed.
Fem gode grunde til at vælge Jyske Bank – du får:

steel solutions

built for
the future

www.bladt.dk

•

En personlig rådgiver med branche- og lokalkendskab

•

En proaktiv bank, der tager initiativ og tænker langsigtet

•
•
•

Økonomisk sparring, der både inspirerer og udfordrer din virksomhed
Overblik over din virksomheds styrker og samlede økonomi
Mulighed for at trække på en lang række specialister

Bestil et møde på jyskebank.dk/erhverv
– vi glæder os til at høre om din virksomhed.
Erhvervscenter Nordjylland
Toldbod Plads 1 · Aalborg · Tlf. 89 89 45 45
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Levende bydel skudt op på
tidligere industrihavneområde
På Østre Havn er produktion og hyppige anløb af fragtskibe i dag udskiftet med blandede boligtyper, erhverv
og butikker samt et rigt byliv med
aktiviteter både på land og på vand.
Aalborgs havnefront har de senere år
gennemgået en rivende udvikling.
Industrivirksomhederne rykker i stigende
grad mod Østhavnen, og zoomer vi ind
på Østre Havn, er det i dag svært at
forestille sig, at området for blot 10-15 år
siden husede Danmarks største foderfabrik med en produktionskapacitet
på mere end 400.000 tons og 160-170
skibsanløb om året.
I sommeren 2007 afleverede DLG nøglerne
til området til entreprenørvirksomheden
A. Enggaard, og siden er omdannelsen
fra industriområde til moderne og levende bydel gået stærkt. I dag rummer
området nemlig alt lige fra almene
studieboliger og eksklusive ejerboliger
til dagligvarehandel, bylivsaktiviteter
og erhvervslokaler.

– Det har fra starten været vores ambition
at skabe en sammenhængende bydel
med den rette diversitet og et rigt byliv.
Vi er derfor også rigtig glade for og ikke
mindst stolte af, at vi har formået at
gøre Østre Havn til den levende bydel,
vi ser i dag, og vi ser meget frem til at
fortsætte arbejdet over de kommende
år, siger projektchef i A. Enggaard,
Anton Hessellund.
Selvom der allerede er sket meget på
Østre Havn, fortsætter udviklingen. Netop nu er A. Enggaard blandt andet i fuld
gang med opførelsen af V-husene, der
kommer til at tælle 172 lejligheder i vidt
forskellige størrelser helt ned til fjorden.
Boligerne henvender sig blandt andet
til forældrekøb til studerende, og netop
studielivet er i dag en central del af
den nye bydel. Her til foråret kunne
Studie:rummet fejre 1-års fødselsdag.
Et særligt sted, hvor studerende gratis
kan mødes med deres studiekammerater
eller fordybe sig i projekter.
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– Studie:rummet er et godt eksempel
på, hvordan vi tænker byliv ind i udviklingen af vores områder, og heldigvis er
det blevet en kæmpe succes. Stedet er
flittigt besøgt af studerende, og vi har
en styregruppe, der arbejder hårdt med
at skabe aktiviteter og gøre lokalerne
rare at være i, fortæller bylivsudvikler i
A. Enggaard, Hanne Kræn.
Nyt liv i Østre Havnebassin
Også det gamle Østre Havnebassin er
blevet en central del af den nye bydels
liv. Østre Havnebassin blev anlagt i årene
1901-1903 som en del af en målsætning
om at gøre Aalborg havn til en moderne
industrihavn, og gennem cirka 100 år
blev bassinet brugt af først korn- og
foderstofvirksomheder og senere
Aalborg Værft.
I dag er Østre Havnebassin dog centrum
for nogle helt andre aktiviteter. I 2012
flyttede Aalborg Cable Park til, og siden
har vandsport været en del af området.
I år har Aalborg Cable Park desuden fået
nye naboer. Aalborg FunCenter er nemlig flyttet ind ved siden af, hvorfra de vil
tilbyde kajakpolo som en ny aktivitet til
deres pallette af eventmuligheder.

– Østre Havnebassin er desuden hjemsted for den nye vandfestival Waater,
der til sommer skal afholdes for anden
gang. Derudover har vi etableret en lille
strand, som områdets beboere kan få
glæde af, når vejret er til det, lyder det
fra Hanne Kræn.
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Lytzen IT flytter ind på havnen
at virksomheden både er pålidelig og
seriøs. Det er vi kun blevet bekræftet
i igennem dette forløb, hvor Aalborg
Havn i høj grad har lyttet til vores ønsker. Samtidig har lokalerne en central
placering med motorvejen nærmest lige
uden for døren. Og det er meget afgørende for en virksomhed som os med
kunder både nord og syd for fjorden.
De eksisterende bygninger på Rørdalsvej 30 stammer fra 1950’erne, og
netop nu gennemgår adressen en
omfattende renovering, så den pr. 1.
oktober er klar til at huse og imødegå
Lytzen IT’s specifikke behov, fortæller
Jeppe Faber, som er commercial manager hos Aalborg Havn:

Til efteråret rykker IT-virksomheden
Lytzen IT sit Aalborg-kontor fra
Langagervej til Aalborg havn. Virksomhedens nye kontor bliver i spritnye lokaler på adressen Rørdalsvej
30, som netop nu gennemgår en
omfattende renovering.
Det går stærkt for tiden hos den
nordjyske IT-virksomhed Lytzen IT, der
har hovedsæde i Hjørring samt kontorer i Aalborg, Herning og København.
Virksomheden har de sidste tre år ansat
1-2 medarbejdere om måneden og blev
sidste år kåret som Børsen Gazellevirksomhed samt nomineret i vækstskaberkonkurrencen EY Entrepreneur
of the Year 2018.

Den vækst har resulteret i, at Aalborg-afdelingen nu har vokset sig for
stor til sine nuværende lokaler på
Langagervej, og derfor er der indgået
en aftale med Aalborg Havn A/S om
lejemålet Rørdalsvej 30.
– Vi er vækstet med 15-20 procent de
sidste tre år, og vi regner med, at
væksten fortsætter. Derfor er der helt
naturligt for os at søge mod større
rammer i Aalborg, lyder det fra Søren
Ole Søndergaard, adm. direktør hos
Lytzen IT, der fortsætter:
– Aalborg Havn er en af vores mange
kunder, og derfor var vi godt klar over,

– Rørdalsvej 30 har en del år på bagen
og har derfor krævet en opdatering
efter de miljømål, der forudsætter at
drive virksomhed på havnen. Derfor
gennemgår bygningerne lige nu en totalrenovering, hvor kun 20 procent af
den oprindelige bygning vil stå tilbage,
når projektet er færdigt.
Lytzen IT’s nye kontor på Aalborg
Havn vil efter renoveringen bestå af
720 kvm. kontor med tilhørende lager
på 120 kvm.

Om Lytzen IT
Lytzen IT udvikler og driver netværksog kommunikationsløsninger med fokus
på drift af netværk for virksomheder,
rådgivning om netværkssikkerhed samt
drift af hostingløsninger.
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Global leverandør af elløsninger
til havvindmølleprojekter
etablerer sig på Østhavnen
El-entreprenørvirksomheden ProCon
Wind Energy A/S, der leverer elløsninger til havvindmølleprojekter, udvider
nu virksomheden med nyt kontor
og lager på Aalborg havn. Et solidt
vækstpotentiale, gode muligheder
for at skaffe kvalificeret arbejdskraft
samt nærhed til medarbejdere og kunder er blandt de væsentligste grunde
til, at virksomheden har valgt at slå
sig ned på havnen.
Den 15. februar fik el-installationsvirksomheden ProCon Wind Energy et nyt
lager på 120 kvm. på Langerak 17 på
Aalborg havn, og den 1. april tilføjede
virksomheden et 159 kvm. stort kontor
ved siden af. Og ifølge direktør og indehaver af ProCon, Claus Søgaard Poulsen,
er valget af Aalborg havn som lokation
ikke tilfældigt:
– Vi har en høj vækstrate og ambitioner
om at fordoble omsætningen inden for
de kommende tre år. Det har derfor
været essentielt at vælge en placering
med stort vækstpotentiale, og her har
Aalborg havn gode rammer i form af
infrastruktur, mulighed for netværk m.m.
Herunder er det også et oplagt sted
at finde kompetente medarbejdere, og
derudover ligger Aalborg havn tæt på
mange af vores nuværende medarbejdere
og kunder.

ProCon er en specialiseret leverandør
af design og el-tekniske løsninger til
offshore wind-industrien, især inden for
overgangsstykker, der forbinder havvindmøller med deres fundament. Virksomheden udgjorde tidligere vinddivisionen hos virksomheden ScanEl
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International A/S, men blev i februar
2019 købt ud af Claus Søgaard Poulsen
og stiftet som selvstændigt selskab.
Selvom der er tale om en nystiftet
virksomhed, er det en erfaren herre,
der er ved roret. Claus Søgaard Poulsen
stiftede nemlig sit første selskab tilbage
i 1979 med navnet ElCon, som under
hans ledelse voksede til 750 ansatte
fordelt på 13 afdelinger i hele Danmark.
Nu har Claus Søgaard Poulsen igen
stiftet virksomhed, og ambitionerne er
forblevet store:

– Vi forventer, at der de næste ti år vil
være et stort vækstboom inden for havvindmølleindustrien i især EU, USA og
Østen. Derfor ser vi et stort markedspotentiale, og vores forhåbning er derfor, at ProCon skal vækste yderligere i
både ind- og udland, fortæller han.
ProCon har i forvejen en Aalborg-afdeling
hos Bladt Industries på Nørredybet 1 i
Aalborg. Derudover har ProCon kontorer
i Aarhus og Esbjerg og dertil kommer
datterselskaber i England, Polen og Tyskland. I øjeblikket er virksomheden desuden ved at etablere selskab i Taiwan.
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Aalborg går all in på natio nalt grønt testcenter
Skal Danmark være frontløber i den
grønne omstilling, bør der etableres fysiske storskala testområder til
forsøg med teknologier på tværs af
forsyninger og sektorer. Det er blandt
anbefalingerne fra regeringens Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi, og i Aalborg har man kørt alle
kanoner i stilling i ambitionen om at
få testcenteret til byen.
– En grøn omstilling er allerede i gang på
den globale scene, og Danmark er godt
med, både herhjemme og i form af eksport. Men det skal gå hurtigere. Konkurrencen er hård. Der er brug for, at alle,
både erhvervsliv, borgere og politikere,
samarbejder, hvis vi skal være i front.

Det udtalte adm. direktør i Cowi og formand for regerings Vækstteam for grøn
energi- og miljøteknologi, Lars-Peter
Søbye, blandt andet ifølge en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet, da
vækstteamet i slutningen af januar præsenterede sine 10 anbefalinger til tiltag,
der skal skabe grundlaget for grønnere
byer og ikke mindst for at gøre danske
virksomheder til verdensførende i ressourceeffektive og grønne løsninger.
Og den opfordring skulle en række af
Aalborgs centrale aktører ikke bruge
lang tid til at følge op på. Allerede den
25. marts kunne en bred koalition fra
byen præsentere energi- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt, for byens
bud på, hvorfor netop Aalborg skal være
hjemsted for et af de to fysiske grønne
testcentre, som var blandt vækstteamets anbefalinger.

Hvad menes der med grønt
testcenter?
Ifølge vækstteamet er der behov for at udvikle fysiske testplatforme med mulighed for
at teste flere teknologier samtidigt på tværs
af forsyninger. Nærmere bestemt skal de nye
testplatforme ifølge anbefalingen udgøre
et udsnit af virkeligheden, hvor forbrugere
og virksomheder deltager i et fuldskalatestforsøg, så den reelle effekt af en teknologi
eller et tiltag kan testes i realtid inden for
et givent geografisk område.

– Et nationalt grønt testcenter og
Aalborg kunne ikke passe meget bedre
sammen. Vi er allerede med helt i front
i forhold til testfaciliteter, teknologi og
forskning i nye energiløsninger, mens vi
samtidig kan tilbyde et helt unikt samarbejde mellem byens vigtigste aktører,
offentlige som private, som jo netop er
afgørende for at etablere en testplatform, der muliggør testforsøg på tværs
af forsyninger, virksomheder, borgere
m.fl., lyder det fra borgmester i Aalborg
Kommune, Thomas Kastrup-Larsen.

ErhvervsNetværk 9220 meldte som de
første Aalborg på banen som lokation
for et af de anbefalede testcentre, og
kort efter sluttede blandt andre Aalborg
Havn, Center for Logistik og Samarbejde, Aalborg Universitetet, Aalborg
Kommune, House of Energy og Business
Aalborg sig til planen.
Anbefalingerne er endnu ikke behandlet
af Folketinget. Det sker først efter
sommerferien. Dermed er det endnu

ikke officielt, at der overhovedet kommer
et nationalt grønt testcenter, men allerede
nu er der skabt samlet front med fokus
på grøn omstilling i Aalborg. Det vurderer
Jesper Raakjær, udviklingschef i Aalborg
Havn, som har været med til at facilitere
processen bag Aalborgs bud i samarbejde med datterselskabet Center for Logistik og Samarbejde.
– Det engagement og den energi, vi
alle har oplevet, siden forslaget blev
fremlagt, er helt overvældende og et
fantastisk eksempel på vores evne til at
arbejde sammen på tværs i Aalborg. Vi
har allerede gang i rigtig mange spændende projekter og tiltag på tværs af
aktører, der ligger i tråd med vækstteamets anbefalinger som eksempelvis
symbioseprojektet Miljø++ i Aalborg Øst,
omdannelsen af Nordjyllandsværket og
Aalborg Forsynings nye fjernkølingsanlæg for bare af nævne nogle få. Så
jeg vil mene, at vi står med rigtig gode
kort på hånden i form af både de rette
kompetencer, relationer og erfaringer.
Politikere klædt på til valg
Den 30. april havde Aalborgs grønne testcenters initiativtagere inviteret repræsentanter for byrådet og ikke mindst samtlige
politikere i Nordjylland, der stiller op til
Folketinget, til møde i AKKC. Her blev alle
orienteret om ambitionerne for og mulighederne i et grønt testcenter i Aalborg.
– Vi håber, at det kan være med til at få
nogle politikere til at gå til valg på at få
anbefalingerne om testcentrene vedtaget
i Folketinget med en fornuftig finansiering samt naturligvis at argumentere
for en placering her i Aalborg, siger
Thomas Kastrup-Larsen.

Om Vækstteam for grøn
energi- og miljøteknologi:
Regeringen nedsatte i maj 2018 Vækstteam
for grøn energi- og miljøteknologi, som fik til
opgave at komme med anbefalinger til bedre
rammevilkår for det danske erhvervsliv med
fokus på mulighederne for at udnytte grøn
omstilling og digitalisering til at skabe vækst
og innovation.
Den 31. januar 2019 leverede vækstteamet 10
anbefalinger til regeringen, der har til formål at
realisere teamets ambition om at gøre danske
virksomheder til globalt førende i levering af ressourceeffektive grønne løsninger. Her var blandt
andet den tredje anbefaling, at der etableres ”fysiske storskala testplatforme til forsøg med teknologier på tværs af forsyninger og sektorer”, og det
er den anbefaling, som Aalborg nu byder ind på.
Vækstteamets anbefalinger er endnu ikke
behandlet i Folketinget, hvilket først vil ske
på den anden side af sommerferien.
Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi
består af følgende medlemmer:
• Lars-Peter Søbye, CEO, COWI (Formand)
• Mads Nipper, CEO, Grundfos
• Steen Donner, adm. direktør, DTU Science Park
• Hanne Christensen, managing director,
Water, Rambøll
• Märtha Rehnberg, partner, DareDisrupt
• Helene Egebøl, CEO, Schneider
• Claus Madsen, CEO, ABB Danmark
• Christian Venderby, senior vice president,
Vestas
• Martin Manniche, stifter, formand og CEO,
Greenwave Systems
• Malou Aamund, direktør, Google Danmark
• Johanne Staugaard Johansen, stifter og CEO
Maple
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Ny udstykning på havnen kan
blive bæredygtig prototype
Bestyrelsen i Aalborg Havn A/S har
igangsat processen bag en byggemodning af et areal på cirka 110.000 kvm.
mellem Tranholmvej og Rørdalsvej.
Det nye område kan blive en central
del af et eventuelt nationalt grønt
testcenter.
Østhavnen i Aalborg er populær som
aldrig før blandt erhvervslivet. Alene
sidste år tiltrak området store virksomheder som Maskinfabrikken Fuglsang og
Kongsberg (tidligere Rolls-Royce Marine),
og de seneste års udvikling har blandt
andet betydet, at der nu er behov for
yderligere plads, hvis man fortsat skal
tiltrække nye virksomheder.
Det vurderer Aalborg Havn, der allerede
har taget konsekvensen. I dette forår
har man således igangsat forberedelserne i forbindelse med en byggemodning
af et areal på hele 110.000 kvm. mellem
Tranholmvej og Rørdalsvej med mulighed for at udvide med yderligere
32.000 kvm. på den anden side af
Rørdalsvej ud til fjorden.
Men det er ikke nødvendigvis en klassisk byggemodning, der er tale om. Aalborg Havn er nemlig i dialog med de relevante myndigheder om mulighederne
for at lave et moderne og nytænkende
industriområde med fokus på symbioser
og frit ressourceflow mellem områdets
virksomheder og aktører.
– Vi vil gerne udfolde tankegangen bag
vores Miljø++-projekt yderligere i et testområde, hvor vi fra starten vil skabe
optimale rammer for, at virksomhederne
kan udveksle ressourcer frit mellem hin-

anden, uanset hvilke ressourcer der
måtte være tale om, siger Teknisk Chef
i Aalborg Havn, Mette Schmidt, og fortsætter:
– Det stiller krav om en helt ny form for
administration af en industripark med
fokus på symbioser og samarbejde. Skal
det blive en succes, kræver det blandt
andet et vedvarende fokus på at tiltrække de rette virksomheder og placere
dem strategisk i forhold til hinanden for
at sikre det mest optimale ressourceflow mellem parterne. Her er det vigtigt
at understrege, at det ikke kun handler
om eksempelvis energi. Synergier kan
være mange ting, og hvis der er nogen,
der har idéer eller input til, hvilke symbioser der kunne være relevante, er man
altid velkommen til at kontakte os.
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.
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Skal inspirere
Projektet skal ligesom Miljø++, der er
målrettet erhvervsområdet i hele Aalborg Øst, være både kopier- og skalerbart, og ifølge Mette Schmidt vil det
være oplagt at integrere området i det
eventuelt kommende nationale grønne
testcenter.
– Målet er at skabe løsninger, som kan
kopieres af andre og komme hele Aalborg og for den sags skyld også hele
landet til gavn. Det hænger fint sammen
med tankerne bag Vækstteam for grøn
energi- og miljøteknologis anbefaling
om det nationale grønne testcenter, og
lykkes vi med at hive det til Aalborg, vil
det være oplagt at inddrage dette nye
område. Her får vi muligheden for at
lave en prototype, hvor vi fra start tænker
i synergier, digitalisering, samarbejde
og nye teknologier, og det ser vi som
en stor fordel.
Der er allerede efterspørgsel og konkrete henvendelser på de nye kvadratmeter, men det er endnu ikke givet, at
området bliver den symbioseplatform,
Aalborg Havn drømmer om. Ifølge
Mette Schmidt kræver det nemlig, at
man lykkes med at finde frem til de
rette juridiske rammer, der kan muliggøre symbioserne.

– Det er en udfordring, da det er en
meget anderledes måde at drive en
industripark på end den traditionelle,
og det kommer til at kræve nogle helt
særlige regler og vilkår, hvis det skal
give mening. Derfor er vi allerede nu i
dialog med myndighederne for at se,
om vi kan finde frem til nogle rammebetingelser, der muliggør projektet.
Lykkes det ikke at finde frem til de rette
rammebetingelser, er planen at byggemodne området på klassisk vis og udbyde
matriklerne under samme vilkår som
Aalborg Havns øvrige industriarealer.

Eksempler på ressourcer, der skal
udnyttes bedre i det nye område:
Overskudsvarme, el, alle typer af
vand, materiel, bemanding, netværk,
samarbejde og viden, produktionsspild eller lignende.

Illustration af Miljø++-tanken.
Af: Anton Malmkjær Møller
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Stor interesse for
demonstrationsanlæg
på Nordjyllandsværket
Nordjyllandsværket 2040

Kullet på Nordjyllandsværket skal udfases inden 2028, og området på
Nefovej kommer derfor i fremtiden til
at tegne sig ganske anderledes end i
dag. Tidligere på året præsenterede
Aalborg Forsyning og Aalborg Havn
en skitse for fremtidens Nordjyllandsværket, der blandt andet kommer til at
rumme matrikler til demonstrationsanlæg og startups inden for forsyningsdisciplinerne.
Siden 1967 har der været kulkraftværk på
Nordjyllandsværket, men nedtællingen til
de store kuldyngers forsvinden er allerede
i fuld gang. I 2028 skal kul være fortid på
værket, og derfor arbejder Aalborg Forsyning lige nu på højtryk på en konkret
plan for, hvordan fossile brændsler kan
tages ud af ligningen i forbindelse med
fjernvarmeproduktionen.
Planlægningen blev for alvor igangsat
i 2017, hvor bestyrelsen i Aalborg Forsynings energiselskaber godkendte en
strategi for grøn omstilling af fjernvarmen,

og arbejdet har nu udmøntet sig i, at
man i samarbejde med Aalborg Havn i år
har kunnet præsentere de første detaljerede skitser for områdets udvikling.
– Skitserne har givet en helt ny opmærksomhed og forståelse for områdets udvikling og potentiale. Fremtiden kommer helt
sikkert til at afvige fra skitserne, men de
er et udtryk for, at vi er nået frem til en
konkret retning og vision for området, og
så fortsætter vi ellers nu arbejdet med at
finde frem til fremtidens rette energimiks,
fortæller direktør i Aalborg Forsynings
energiselskaber, Jesper Høstgaard-Jensen.
Skitserne indeholder elementer som
geotermi, damvarmelagre, nye solog vindenergianlæg og ikke mindst
erhvervsgrunde til industri samt demonstrationsanlæg. Især nyheden om sidstnævnte har allerede skabt opmærksomhed i det private erhvervsliv.
– Vi vil lave tre til fire matrikler til demonstrationsanlæg, hvor private virksomheder

kan stille demonstrationsanlæg op og dermed teste nye teknologier inden for forsyningsdiscipliner som f.eks. fjernvarme,
elproduktion og biogas. Dermed vil området også med fordel kunne indgå som en
central del af et eventuelt nationalt grønt
testcenter i Aalborg, der jo netop lægger
op til test af forsyningsteknologi, siger
Jesper Høstgaard-Jensen med henvisning
til Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologis anbefaling.
På demonstrationsanlæggene vil Aalborg
Forsyning stille en kold og en varm hane
eller en stikkontakt til rådighed for testvirksomhederne, og man er desuden åben
for andre typer partnerskaber. Allerede
nu er der ifølge Jesper Høstgaard-Jensen
håndslagsaftaler med Siemens og CSP
Aalborg, som gerne vil lægge beslag på
en matrikel hver.
– Demonstrationsanlæggene er i høj
kurs, kan vi mærke, og det er utrolig positivt. Hvis det nye område skal blive en
succes, kræver det en høj grad af partnerskab med private virksomheder, men også
med aktører som Aalborg Kommune,
Aalborg Havn og Aalborg Universitet m.fl.,
forklarer Jesper Høstgaard-Jensen.
Erhvervspark for energivirksomheder
Hos Aalborg Havn, der blandt andet ejer
Nordjyllandsværkets havnefaciliteter, ser
man ligeledes stort potentiale i områdets
fremtid, og udviklingschef Jesper Raakjær
hæfter sig særligt ved perspektiverne i
den erhvervspark, der fremgår i planerne.
– Ved at etablere en industripark i et miljø
med mulighed for test og nulserieproduktion kan området være med til at videreudvikle Aalborgs position som frontløber
inden for bæredygtig energi. Netop udvikling af test og nulserieproduktion er
en central del af Aalborg Havns strategi,
og vi står klar til at bidrage med vores

erfaringer og ikke mindst gøre brug af
vores stærke netværk og partnerskaber
med blandt andre tre fakulteter på
Aalborg Universitet, som kan fodre
processen med den nyeste viden, siger
Jesper Raakjær.
Selvom ikke alt er på plads i forhold
til fremtidens Nordjyllandsværket, er
omdannelsen i fuld gang, og til sommer
har man rykket en tredjedel af de
gamle kraftværksbygninger ned. Over
de kommende år vil:
• nedbrydningsarbejdet fortsætte, og i
2020 håber Aalborg Forsyning at have
første aftale om en matrikel på plads
med en privat virksomhed.
•d
 er blive skrevet kontrakt med geotermileverandør, som skal efterforske
Aalborg-området.
• de første damvarmelagre stå klar.

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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Europæisk efterspørgsel
vil sætte turbo
på godsbanevækst
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Efter et omfattende sporarbejde i
efteråret 2018 kører jernbaneforbindelsen mellem Langå og Hobro igen
på fuld styrke. Hos Aalborg Havn forventes der stigende vækst af især
gods til og fra det europæiske jernbanenet.
Jernbanetrafikken i det nordjyske er igen
fuldt operationel til stor glæde for Aalborg Havn, nordjysk erhvervsliv og miljøet.
Det fortæller Rasmus Kolind, som er
commercial manager hos Aalborg Havn
Logistik:
– Vi er utrolig glade for, at sporarbejdet
mellem Langå og Aalborg er færdigt, og
at togene til og fra Nordjylland nu kører
på højtryk igen. Vi forventer en stabil
infrastruktur til godsbanetrafikken i hele
2019 til glæde for de nordjyske virksomheder, som vi giver et stabilt og langt grønnere alternativ til lastvognstransporten.
I 2016 blev havnen en del af den tyske
jernbaneoperatør DB Cargo Scandinavia’s
skinnenetværk, der kobler Aalborg sammen med hele 4.000 jernbane-hubs fordelt over hele Europa. Siden da har Aalborg havn på mange måder været hele
Nordjyllands jernbane-hub, og Rasmus
Kolind forventer, at antallet af europæisk
gods til og fra Nordjylland vil stige – både
i 2019 og på lang sigt:
– Lastvogne er stadig den mest anvendte
form for godstransport i Danmark, men vi
kan se, at godsbanetransporten vinder
frem.

Det er især drevet af interesse fra europæiske virksomheder, da man i resten
af Europa benytter godsbanetransport
i langt højere grad end herhjemme,
fortæller han og fortsætter:
– Faktisk har mange europæiske virksomheder jernbanespor direkte ind på deres
egne terminaler, og derfor er de både
interesserede i og vant til at modtage
deres gods via jernbane. Den mulighed
stiller vi til rådighed for de nordjyske
virksomheder gennem DB Cargo Scandinavia’s netværk, der forbinder Aalborg og
regionen med resten af Europa.
Ifølge Rasmus Kolind bør de nordjyske
virksomheder med import fra eller eksport til Europa undersøge mulighederne
for at benytte jernbane som transportform. Det kan nemlig både betale sig for
virksomheden selv og miljøet:
– Der kan være gode penge at spare ved
at benytte godsbanetransport, som især
inden for tungt gods til industrien eller
byggematerialer godt kan konkurrere
med lastvognstransport. Derudover er
jernbanen en langt grønnere transportform, og det giver derfor god mening
både økonomisk og miljømæssigt, siger
Rasmus Kolind.
Banedanmark har planer om seks jernbanelukninger i løbet af efteråret 2019
fordelt på seks weekender, men ifølge
Rasmus Kolind kommer det dog ikke til
at få nogen indflydelse på godsbanedriften i Nordjylland.

Ventilation

Sprinkler

BRAVIDA GIVER
BYGNINGER OG ANLÆG LIV

kWh

Energioptimering

Lundeborgvej 21 · 9220 Aalborg · Tlf. + 45 9933 4455 · aalborg@bravida.dk · www.bravida.dk

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
Specielle DI-erklæringer i forbindelse med patentansøgninger,
licitationstilbud, registreringsdokumenter mm.
Behandlet dine eksportdokumenter
Rådgivning og sparring om eksportteknik og dokumentation
Videreforsendelse af dokumenter til legalisering hos ambassader,
konsulater, Udenrigsministeriet m.v.

Du kan få den samme service
hos DI’s regionale
samarbejdspartnere
ved personlig henvendelse.
Aalborg:
Scan-Shipping A/S
Gasværksvej 30A
9000 Aalborg
Tlf.: 9933 4500
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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.

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

H. J. Hansen
Genvindingsindustri A/S
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

Medlem af CSR Greenland

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
Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 98371827
info@jrg.dk
www.jrg.dk

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

Bulkgods

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

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

STARK Kalaallit Nunaat A/S

Genindvinding & miljø

STARK
Qaqortoq

STARK Grønland

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

Meldgaard Miljø A/S
Askelund 10, 6200 Aabenraa
Tlf.: 7433 7200
meldgaard@meldgaard.com
www.meldgaard.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
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
Global Fresh Fish
Holding ApS
Tlf.: 2866 5024
erv@jutland.biz
www.jutland.biz
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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
Lilledybet 4, 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
ProCon Wind Energy A/S
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
mail@procon.as
www.proconas.dk
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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

Frysehuse
Agri-Norcold A/S
Lilledybet 6, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9852 1800
aalborg@Agri-Norcold.dk
www.agri-norcold.dk
Lundsøe Køl og Frys A/S
Jellingvej 5, 9230 Svenstrup J
Tlf.: 9686 8520
frysehus@lundsoe.dk
www.lundsoe.dk

Grønland
Royal Greenland A/S
Hellebarden 7, 9230 Svenstrup J
Tlf.: 9815 4400, Fax: 9815 4435
info@royalgreenland.com
www.royalgreenland.com
Øbro, flytteforretning
Svendborvej 25, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9815 9122, Fax: 9815 4744
flyt@obro.dk
www.obro.dk
Stark Grønland
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 8252 2300, Fax: 9818 6210
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

Lodseri
DanPilot - Lodseriet Danmark
Havnepladsen 3A, 5700 Svendborg
Tlf.: Operation 6325 6665
Tlf.: Administration 6325 6600
danpilot@danpilot.dk
www.danpilot.dk
Limfjord Pilot ApS
Kabbelvej 45, 7620 Lemvig
Tlf.: 9152 8888
24h@limfjordpilot.dk
www.limfjordpilot.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

Mæglere
Carl Elgaard Shipping
Mindet 4, 8000 Århus
Tlf.: 8612 1644, Fax: 8612 1890
ceship@ceship.dk
www.ceship.dk
Hesselby Shipping
Langerak 5, 9900 Frederikshavn
Tlf.: 9843 8889, Fax: 9843 8882
shipping@hesselby.dk
ShipCargo ApS
Landdybet 10, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7020 0890, Fax: 7020 3290
shipcargo@shipcargo.dk
www.shipcargo.dk
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
Langerak 17, 1. sal,
9220 Aalborg Øst
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
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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
Langerak 28, 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

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

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

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

Samtank A/S
Tunnelvej 4, 9000 Aalborg
Tlf.: 8613 6111, Fax: 8613 6566
jj@samtank.dk
www.samtank.dk
JMO 2000 ApS
c/o DanGødning A/S
Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
Tlf.: 7620 1480
jmo@dangodning.dk
www.jmo2000.dk
Circle K Terminal Denmark ApS
Rørdalsvej 38, 9220 Aalborg Øst		
Tlf.: 9930 4955, Fax: 99 30 49 99
www.circlek.dk
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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bliver derfor ledt direkte ud i havet,
hvilket alle almindelige byer i Danmark
stoppede med i 70’erne, fortæller Brian
Dalby Rasmussen, som er civilingeniør i
teknisk afdeling på Aalborg Havn, og
fortsætter:
– Derfor hilser vi de nye regler velkomne,
og vi vil gerne tilbyde de skibe, som
lægger til kaj på Aalborg havn, at aflaste
deres spildevand, så det bliver renset
sammen med byens øvrige spildevand.
Vi gør det først og fremmest for miljøets
skyld, men også for at yde en god service for de skibe, der anløber Aalborg.
Vores forhåbning er desuden, at det
over tid bliver kutyme for de mange skibe,
der sejler rundt i de danske farvande,
at komme af med deres spildevand i
Aalborg.

Nyt miljøtiltag:

Skibe kan nu
afgive spildevand
på alle kajer
Fra 2021 bliver det forbudt for krydstogtskibe at udlede spildevand i de
danske farvande. På grund af de nye
regler har Aalborg Havn A/S derfor
investeret i nyt udstyr og faciliteter,
så alle skibe kan komme af med deres
spildevand på alle havnens kajer.
I dag må krydstogtskibe, der sejler i
havene omkring Danmark, udlede deres
spildevand direkte i havet, så længe de
er 12 sømil fra land. Men fra 2021 er det
slut med at åbne sluserne direkte i de
danske farvande som følge af en ny lov
fra den internationale søfartsorganisation, IMO. Krydstogtskibe skal dermed
fremover have eget renseanlæg ombord

eller lægge til land for at komme af med
det overskydende vand fra skibenes
toiletter, køkkener osv.
Netop derfor har Aalborg Havn som én
af de første havne i Danmark investeret
i nyt udstyr og faciliteter, så besøgende
skibe kan komme af med deres toiletog kloakvand på alle havnens kajer.
– Der er omkring 3.000 passagerer på
et krydstogtskib, som derfor godt kan
sammenlignes med en lille by, der sejler
rundt ude i havet – bare uden spildevandsrensning eller nogen form for
kloakering. Det urensede spildevand

Helt konkret har Aalborg Havn investeret
i slanger, koblinger og dertilhørende udstyr, så skibene kan kobles til det aalborgensiske spildevandssystem. Derudover er
der blevet installeret brønde på samtlige
kajer, som leder skibenes spildevand
hen til det nærmeste renseanlæg.
– Vi har udstyr, der passer til alle slags
skibe. For selvom den kommende lovgivning kun gælder krydstogtskibe, tilbyder vi det også til fragt- og andre typer skibe. Faktisk er Aalborg havn en af
de første havne i Danmark, der går all in
og tilbyder den her service til alle slags
skibe, forklarer Brian Dalby Rasmussen.
Aalborg Havn fik i starten af 2018
etableret spildevandsfaciliteter på
krydstogtskajen, og siden har de mange
krydstogtskibe, der hvert år gæster
Aalborg, haft mulighed for at komme
af med spildevandet.

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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Danske erhvervshavne
afdækker virksomheders
blockchain-potentiale
Center for Logistik og Samarbejde, der holder til på Østhavnen,
skal stå i spidsen for et nyt projekt, der skal afdække
potentialet i blockchain-teknologien for en række små og
mellemstore virksomheder i det maritime miljø.
Center for Logistisk og Samarbejde har
sammen med Industriens Fond netop
iværksat et større udredningsprojekt omkring blockchain-potentialet blandt små
og mellemstore virksomheder i den maritime sektor. Centeret skal stå i spidsen for
projektet – der kaldes ”Maritimt BlockKraft” – og gennemfører det sammen
med Danske Havne, Aalborg Universitet
og to nordjyske erhvervsnetværk.
– Digitaliseringen og blockchain-teknologien rummer et kæmpe potentiale for
erhvervslivet. Men vi ved, at det for de
små og mellemstore virksomheder kan
være vanskeligt at se og udnytte potentialet, når man sammenligner med større
virksomheder. Det gælder også for
maritime virksomheder og andre virksomheder i og omkring det maritime
miljø, siger Lars Jøker, der er direktør
hosCenter for Logistik og Samarbejde.
Selvom store virksomheder nogle gange
er foran mindre virksomheder, når det
handler om udnyttelsen af ny teknologi,
så er projektets udgangspunkt, at virksomheders størrelse ikke skal være afgørende for mulighederne i den digitale
verden.

– Vi arbejder generelt med implementering af ny teknologi i dansk erhvervsliv.
Og med det nye projekt afdækkes de
muligheder og udfordringer, som mindre
virksomheder møder i hverdagen. Dernæst udarbejdes best practices, og på
den måde kan projektet forhåbentlig
vise nogle gode eksempler på, hvordan
blockchain-teknologien i praksis kan udnyttes,” siger adm. direktør i Industriens
Fond, Thomas Hofman-Bang, og peger
på, at fonden gennem forskellige tiltag
arbejder på at skabe flere danske
erfaringer med brugen af blockchainteknologien.
Forskning og erhvervsliv spiller sammen
Ud over de praktiske erfaringer, så
bringes ny viden også ind i erhvervslivet
gennem det nye projekt. Det sker via et
forskerhold fra Aalborg Universitet.
– Vi har gennem længere tid arbejdet
med potentialet i blockchain-teknologien
inden for transport- og logistikområdet
og har derfor specialiseret viden på netop det område. Således er vi godt klædt
på til at bidrage til projektet,” fortæller
lektor Kristian Hegner Reinau fra Aalborg
Universitet.

Stort potentiale for hele havnesektoren
Kortlægningen fokuserer på virksomheder på Hirtshals Havn, Hanstholm Havn,
Grenaa Havn og Aalborg Havn. Hos de
danske erhvervshavnes brancheforening,
Danske Havne, er man overbevist om, at
resultaterne fra ”Maritimt Block-Kraft”
kan bruges i et bredere perspektiv.
– Transformationen af danske erhvervshavne er i fuld gang, og mange af de
maritime virksomheder og virksomheder
i havnenes opland er midt i den digitale
omstilling. Denne undersøgelse er derfor
super vigtig for de danske erhvervshavne,
og vi forventer, at resultaterne ikke

blot kan bruges af de deltagende havne,
men også hos danske erhvervshavne
og deres samarbejdspartnere mere
generelt,” siger Tine Kirk Pedersen,
der er direktør for Danske Havne.
Om Maritimt Block-Kraft
Industriens Fond har bevilliget 1,89 mio.
kroner til projektet ”Maritimt Block-Kraft”.
Projektet gennemføres af Center for
Logistik og Samarbejde i samarbejde med
Aalborg Universitet, Danske Havne, Hirtshals Havn, Hanstholm Havn, Grenaa Havn,
Aalborg Havn, ErhvervsNetværk 9220
samt Erhverv NordDanmark. Projektet
gennemføres i 2019 og 2020.

Nye medarbejdere eller nye kompetencer i din virksomhed?
Nye udfordringer i joblivet?
Med solid baggrund i headhunting, search &
selection giver vi kandidater og kunder de bedste
muligheder - og skaber det perfekte match.

pbang - Niels Jernes Vej 10 - 9220 Aalborg Øst - tlf. 22238000 - email: per@pbang.dk - www.pbang.dk
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Ny uddannelse skal styrke
virksomheder med testfaciliteter
Flere virksomheder med testfaciliteter
er netop nu involveret i udviklingen af
en ny efteruddannelse i Nordjylland
med fokus på tests. Det sker i regi af
Aalborg Maritime Netværk, der er i tæt
dialog med de nordjyske uddannelsesinstitutioner om en model for uddannelsen.
Tests og nulserieproduktion er allerede
en central del af hverdagen for en række
virksomheder i Nordjylland. Eksempelvis styrketester både Blade Test Centre
(BLAEST) og Siemens Gamesa nye vindmøllevinger på Østhavnen, i Svenstrups
højeste bygning demonstrerer Svanehøj
gennem en såkaldt full size test, hvordan
virksomhedens deepwell-pumper vil præstere under kundespecifikke forhold, og i
Frederikshavn har MAN Energy Solutions
et stort testcenter til udviklingstest af
fremtidens skibsmotorer.
Og selvom testfaciliteterne ofte er ganske
forskellige, deler virksomhederne en række
behov og udfordringer, herunder behovet
for yderligere uddannelse af medarbejderne. Det står klart, efter Aalborg Maritime Netværk på initiativ fra Aalborg
Havn gennem dette forår har gjort netop
tests til et særligt fokusområde.
– I Aalborg Havn er det en væsentlig del
af vores strategi at skabe miljøer, hvor
virksomheder med test og nulserieproduktion kan etablere sig og trives, så
vi kan bringe Aalborg helt ind i verdenseliten inden for specifikke områder.
Derfor er vi løbende i tæt dialog med
virksomheder med testfaciliteter, og i

den forbindelse har flere udtrykt et
behov for at udvikle medarbejdernes
kompetencer, og den problemstilling har
vi taget op i Aalborg Maritime Netværk,
fortæller salgschef i Aalborg Havn,
Kjartan Ross, der sidder i styregruppen
i Aalborg Maritime Netværk.
Det gør han blandt andet sammen med
erhvervskonsulent i MARCOD, Peter Møller, der siden februar har undersøgt, om
der var basis for en helt ny efteruddannelse med fokus på tests i Nordjylland.
– Vi besluttede os for at stikke en finger
i jorden hos de forskellige virksomheder,
og allerede tidligt i den proces stod det
klart, at behovet er der. Særligt ønsker
flere virksomheder at styrke samarbejdet
mellem udviklingsafdelingen og medarbejderne, der varetager selve testarbejdet, og her tror vi på, at uddannelse kan
styrke relationen samt danne grundlag
for et fælles sprog afdelingerne imellem.
Han siger supplerende, at man er i dialog
med både Aalborg Universitet, TECHCOLLEGE, UCN og MARTEC om mulighederne for en ny uddannelse.
Udgangspunkt i virksomhedernes
konkrete behov
Ifølge Peter Møller har det fra starten
været afgørende at få virksomhederne
med testfaciliteter involveret i processen
bag en eventuel ny uddannelse. Derfor
har man blandt andet interviewet flere
relevante virksomheder og inviteret dem
til workshop med fokus på at definere de
konkrete behov, som den nye uddannelse
skal bidrage til at opfylde.
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Den tilgang glæder
blandt andre pumpeproducenten Svanehøj,
hvor test og verifikation
anses som en kernekompetence:
– Det er utroligt positivt, at
der nu bliver sat yderligere
fokus på området. Tests er
afgørende for vores virksomhed på flere niveauer. Vi har
full scale pumpetest i vores
testtårn dels for at kunne teste
deepwell-pumper meget tæt på
de maritime applikationer, men
dels også som verifikation over
for kunder og samarbejdspartnere.
Vi har verifikationstests som en
central del af vores produktionsproces, og i vores R&D-afdeling
spiller test og forsøg en afgørende
rolle i forbindelse med produktudvikling, siger head of development &
engineering i Svanehøj, Henrik Lykke
Sørensen, og fortsætter:
– Vi ser gerne, at en eventuel ny testuddannelse bidrager til helt generelt
at skabe øget forståelse for det at lave
test. I R&D er kvalificerede tests nødvendige for at øge indsigten i mekanik
og hydraulisk pumpe-performance i
forbindelse med nyudvikling af pumpeløsninger. Derudover håber vi på, at
uddannelsen kan være med til yderligere
at styrke kulturen med forsøg og tests i
Nordjylland.
Det er endnu usikkert, hvordan rammerne for den nye uddannelse kommer til
at se ud, men hvis alt går vel, kan første
hold starte op allerede i løbet af efteråret, vurderer Peter Møller.

I Svenstrups højeste bygning
demonstrerer Svanehøj gennem en
såkaldt full size test, hvordan
virksomhedens deepwell-pumper
vil præstere under kundespecifikke forhold
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Ny formand
for ErhvervsNetværk 9220

Efter et halvt år som fungerende formand
blev Teknisk Chef hos Aalborg Havn Logistik, Mette Schmidt, efter generalforsamlingen tidligere på året konstitueret som
ny formand for ErhvervsNetværk 9220.
Mette Schmidt overtog i august tøjlerne
fra Morten Christensen fra De Forenede
Dampvaskerier, der nåede at sidde på
formandsposten i syv år med netop Mette
Schmidt ved sin side som næstformand.
– Morten har gennem sine syv år i formandsstolen ydet en fantastisk indsats
ved at samle virksomhederne i vores
område med henblik på at styrke både
dem og deres medarbejdere samt bruge
vores fælles indflydelse aktivt.

Din lokale fragtmand

Vi skylder derfor Morten stor tak for hans
utrættelige arbejde for netværket og
hans evne til at skabe de rigtige relationer og flotte resultater, siger Mette
Schmidt og fortsætter om sin nye post:
– ErhvervsNetværk 9220’s sag er i den
grad også i Aalborg Havns interesse, og
efter godt syv år som medlem og som
næstformand ser vi i Aalborg Havn det
som helt naturligt, at vi nu tager vores
tørn med formandsposten og -ansvaret.
Vi løfter i flok, og det er nu vores tur til
at løfte lidt mere, og det er vi klar til. Jeg
glæder mig i hvert fald til at være med til
at fortsætte vores stærke arbejde med at
sætte postnr. 9220 på verdenskortet.

MRS

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

ErhvervsNetværk 9220 blev stiftet tilbage
i 2011 og har siden udviklet sig til et af
Aalborgs største erhvervsnetværk med
hele 175 medlemsvirksomheder.

e-Crane

T el .: + 45 7 628 0 102

Teknisk Chef hos i Aalborg Havn Logistik, Mette Schmidt, blev efter årets
generalforsamling konstitueret formand for ErhvervsNetværk 9220. Det
er helt naturligt, at Aalborg Havn nu
tager en ekstra tørn i netværket, vurderer hun.

Danske Fragtmænd

www.port-trade.com
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Slip for besværet!
Vi er i køkkenet, så du ikke behøver at være det...
Frokostbuffet, take away eller selskaber ud af huset.... vi kan det
hele. Vi serverer dagligt ca. 500 måltider. Det er vigtigt for os at
skabe gode madoplevelser, med nydelse og kvalitet, både i hverdagen og til din fest. Kontakt os og hør, hvad vi kan gøre for dig.

Kontakt os på 9632 4800 - www.arctickantine.dk

KANTINESERVICE
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Europæisk forening
af indlandshavne
gæstede Aalborg
Aalborg var i begyndelsen af maj
vært for generalforsamlingen i den
europæiske sammenslutning af indlandshavne, European Federation
of Inland Ports (EFIP), der for første
gang var på besøg i Aalborg. På generalforsamlingen blev udviklingschef
i Aalborg Havn, Jesper Raakjær, valgt
ind i EFIP’s bestyrelse.

og samarbejdets skyld, men også for
udviklingen af Aalborg Havn og erhvervslivet i nærområdet. Det giver
os samtidig mulighed for at holde os
godt orienteret om, hvad der sker i
EU – både i forhold til udfordringer og
støttemuligheder, fortæller udviklingschef i Aalborg Havn, Jesper Raakjær,
og fortsætter:

Aalborg Havn blev sidste år den første
danske havn i den europæiske sammenslutning af indlandshavne, EFIP, og
allerede i år blev det så Aalborgs tur
til at påtage sig værtsrollen i forbindelse
med den årlige generalforsamling. I
starten af maj gæstede 40 repræsentanter fra europæiske indlandshavne
derfor byen, hvor de lagde ud med
bestyrelsesmøde og middag i Musikkens Hus. Dagen efter bød så på selve
generalforsamlingen og et seminar,
hvorefter Aalborg Havn inviterede
gæsterne med på en havnerundfart.

– Vi kan lære meget af de andre havne
i EFIP, men de kan også lære af os.
I Danmark er vi godt med, når det
handler om grøn omstilling, og vi vil
fortsat arbejde for hele tiden at udvikle nye, grønne løsninger sammen med
resten af havnesektoren – både i Danmark og Europa. Dét er noget af det,
vi også kan bruge samarbejdet med de
mange andre indlandshavne i EFIP til.

– Det internationale samarbejde er
vigtigt for os. Ikke bare for netværkets

Jesper Raakjær indtræder
i bestyrelsen
Foruden muligheden for at inspirere
gæsterne efterlod besøget i Aalborg
også Aalborg Havn med en ny rolle
i EFIP. På generalforsamlingen blev

Jesper Raakjær nemlig valgt ind i bestyrelsen, og hovedpersonen selv ser
frem til, at Aalborg Havn bliver en
endnu mere integreret del af foreningen.
– Det er relativt nyt, at vi er begyndt
at anse os selv som en indlandshavn,
og det har åbnet vores øjne for helt
nye perspektiver og referencepunkter,
som vi kan bruge til at udvikle os. Bestyrelsesposten vil give endnu bedre
mulighed for erfaringsudveksling med
andre europæiske indlandshavne og
omsætte det til gavn for udviklingen
i Aalborg. Derudover er det også en

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

rigtig god mulighed for at profilere
Aalborg internationalt gennem vores
styrkepositioner som eksempelvis universitetssamarbejder, bæredygtighed
og grøn omstilling, hvor vi er helt i
front i verden, siger Jesper Raakjær.
Formand for EFIP kommer fra havnen
i Wien, og bestyrelsen består desuden
af repræsentanter for blandt andet
havne som Basel, Bruxelles, Gent,
Liège, Mannheim, Sevilla, Strasbourg
samt repræsentanter for havne i
Bulgarien, Rumænien og Slovakiet.
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På med sikkerhedsselerne.

ÅRET,
DER GIK
2018

Når professionelle stevedorer håndterer dit gods, er ekspertise og erfaring
din garanti for succes. ASC disponerer over mere end 10.000 m2 kajnære
pakhuse til kort- og langtidsudlejning. Vi løfter, tømmer og pakker dine
containere. ASC er ISO9001:2015- og ISO45001:2018-certificeret. Sikkerhedsog arbejdsprocedurer følger de højeste standarder bla.

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

KonferenceCenter

Et DRIFTSSIKKERT
parløb til lands og til vands
T IS
GRA
G
ERIN
K
R
PA

CLS Konference tilbyder dig
moderne faciliteter, dedikeret til
møder og konferencer med fra
10 til 110 deltagere.
Se lokaler
og mødepakker
på logsam.dk

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
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Overskud på 58,2 mio. kr.
og massiv vækst inden for
ejendomssektoren
I 2018 er Aalborg Havns transformation fra
klassisk havn til multimodal indlandshavn
for alvor brudt igennem. Den ordinære
havnedrift holder niveau, mens den ejendomsrelaterede del af forretningen er i
rivende udvikling. Aalborg Havn-koncernen
gik ud af 2018 med et overskud på mere
end 58 mio. kr.
2018 blev et godt år for Aalborg Havn. Med
en – i denne sammenhæng – beskeden
balancesum på knap 1,4 mia. kr. er det lykkedes havnen at skabe en omsætning på
200 mio. kr. og et samlet resultat på mere
end 58 mio. kr. Årsregnskabet viser også en
skat af årets resultat på 7,5 mio. kr. Dermed
fortsætter Aalborg Havn den positive udvikling.
– Vi havde budgetteret med et overskud
på 32-42 mio. kr. i 2018, så vi er rigtig godt
tilfredse. At overskuddet bliver højere end
forventet, skyldes især ejendomsrelaterede
aktiviteter og engangsindtægter i løbet af

året, siger borgmester og bestyrelsesformand, Thomas Kastrup-Larsen.
Overraskende godsudsving
Budgetforudsigelserne for den samlede
godsmængde og omsætning i 2018 lå tæt op
ad de foregående år. Denne disponering viste
sig at være meget præcis i det godkendte
regnskab for 2018, der kunne præsentere
en omsætning på 200 mio. kr. og en samlet
godsmængde på knap 3 mio. tons. Ligesom
de foregående år er antallet af skibsanløb
faldet en smule fra 1.101 til 1.005, hvilket
hænger sammen med, at skibene bliver
større og derfor fragter mere gods på én
gang. Det bekræftes af, at den samlede
godsmængde forbliver på samme niveau
som tidligere.
– Ved første øjekast er 2018 forløbet, præcis
som vi havde forventet, men går vi i detaljer,
har året budt på usædvanlige svingninger og
overraskelser på flere fronter.

Nogle godssegmenter har udviklet sig anderledes end forventet, og det har gjort, at vi
halvvejs inde i året ikke kunne sige med sikkerhed, hvor vi ville ende, siger adm. direktør,
Claus Holstein.
Den varmeste sommer i mange år påvirkede i
høj grad import og eksport af korn og foderstoffer negativt, men til gengæld var der fremgang på andre tørbulk-områder. Også godssegmentet for flydende produkter har været i
nedgang med stigende import, men dalende
eksport grundet lav aktivitet på markedet.
Sidste års højdespringer, jernbanegodset,
har ligeledes været udfordret. En otte uger
lang totallukning af sporet mellem Hobro og
Langå truede med at spænde ben for det
vækstende alternativ til landevejen, men på
trods heraf har der i 2018 været 117 anløb
i Aalborg. Det svarer til, at jernbanen har
reduceret belastningen på vejnettet med en
mængde gods, der svarer til omtrent 2.600
lastbiler.

Et stort byggeår
At overskuddet i 2018 alligevel ligger langt
over det forventede, skyldes især, at ejendomssektoren hos Aalborg Havn har budt på
stigende aktivitet. Denne udvikling falder
godt i tråd med tendensen i markedet. I 2018
har de aalborgensiske ejendomsmæglere
råbt vagt i gevær på grund af den massive
mangel på produktions- og lagerfaciliteter,
og Aalborg Havn har tydeligt kunnet mærke
efterspørgslen.
– Det forgangne år har budt på stor byggeaktivitet på Aalborg havn. Blandt andet har vi
bygget 4 x 2.000 kvadratmeter pakhuse. Og
de var nærmest revet væk, inden de var færdigbygget, fortæller Thomas Kastrup-Larsen.
Tilbage i august 2018 gik han sammen med
Steen Royberg, partner i Nordicals Erhvervsmæglere i Aalborg, ud med en opfordring til
nordjyske investorer og entreprenører om at
investere i nybyggeri af erhvervsejendomme
frem for privatboliger. Aalborg Havn er selv
klar til at tage sin del af ansvaret og forventer i 2019 at bruge 150-200 mio. kr. til
investeringer – blandt andet ifm. de omkringliggende arealer.
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Gruppen, Maskinfabrikken Fuglsang, Kærsholm
Diamantboring, DHL Global
Forwarding, Lytzen IT, Kongsberg (tidligere Rolls-Royce
Marine) og Danske Fragtmænd.
Fra klassisk havn
til indlandshavn
Aalborg Øst er et erhvervsområde i eksplosiv vækst, og
Claus Holstein er overbevist
om, at den accelererende
vækst i ejendomsaktiviteterne hos Aalborg Havn ikke
bare skyldes et godt år:
– Produktionsvirksomheder
med behov for masser af
plads og kombinerede logistikløsninger bliver mere og
mere trængte. Havnens placering ved Limfjorden med
åbne arealer omkring sig og
kort vej til både by og motorvej gør beliggenheden attraktiv for den type virksomheder.
Denne udvikling har Aalborg
Havn taget konsekvensen af
og arbejder nu med en fremtidsplan, hvor ”indlandshavn”
er et nøgleord.
– I 2018 har vi indgået aftaler med en håndfuld nye virksomheder, der flytter ud på
havnen for at få mere plads. Andre virksomheder, der allerede er på havnen, udvider
deres forretning både fysisk og organisatorisk. Vi har stort set ikke flere eksisterende
ejendomme at gøre godt med pt., men heldigvis har vi – modsat mange andre havne
og erhvervsområder – pladsen til at udvide,
siger Thomas Kastrup-Larsen.
Blandt de virksomheder, der har valgt at
fortsætte væksten på Aalborg havn er
eksempelvis Blue World Technologies, SDK
Shipping, Munck Gruppen, Jørgen Rasmussen

– Vi har i de senere år været i gang med en
transformation fra klassisk havn til multimodal indlandshavn, der både kigger fremad
mod søen og tilbage i baglandet. Vi er endnu
blot i opstartsfasen, men i 2018 har denne
transformationsproces fået sit gennembrud,
afslutter Claus Holstein.
Aalborg Havns forventninger til 2019 lyder
på et overskud i omegnen af 35-45 mio. kr.
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Årsregnskab 2018
Anlægsaktiver ................................ 1.337.518

Kr. i 1.000
60.000
50.000

Omsætningsaktiver ............................ 55.072

40.000

Aktiver i alt ................................... 1.392.590

30.000

Egenkapital ...................................... 567.242
Hensættelser ...................................... 56.269
Gæld ................................................. 769.079
Passiver i alt .................................. 1.392.590

Omsætningsfordeling

Balance pr. 31. december 2018 (1.000 kr.)
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20.000

■
■
■
■

Skibs- og vareafgifter 22%
Lejeindtægter

54%

Materiel og servicefac. 19%
Salg af tjenesteydelser

5%

10.000
0
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Resultatopgørelse for 2018 (1.000 kr.)

Årets resultat

Nettoomsætning .............................. 199.310
Produktionsomkostninger ................. 104.115
Kr. i 1.000

Bruttoresultat ...................................... 95.195
Administrationsomkostninger ........... 24.525
Resultat af ordinær primær drift ........ 56.930
Andre driftsindtægter ........................ 23.925
Andre driftsudgifter ............................. 8.146
Resultat før finansielle poster ............. 72.709

Fordeling på varearter i tons

Distributionsomkostninger .................. 13.740

250.000
200.000
150.000
100.000

Indtægt af kapitalandele ............................ 0
Finansielle poster ............................... 14.529
Resultat før skat ................................. 58.180
Skat af ordinært resultat ...................... 7.491

50.000
0

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Årets resultat ......................................50.689

Nettoomsætning

Tons i 1.000

Kr. i 1.000

3.500

600.000

3.000

500.000

2.500

400.000

2.000

300.000

1.500

200.000

1.000

100.000

500

o

0
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Godsomsætning

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Egenkapital

■ Korn- og foderstof. m.v. 10%
■ Salt, jord, stenarter 17%
■ Malme, slagger og aske 2%
■ Kul, sphagnum, RDF 21%
■ Olie
26%
■ Gødningsstoffer m.v. 2%
■ Træ m.v.
2%

■ Stenvarer m.v.
■ Jern, metaller m.v.
■ Maskiner og
uspecificeret gods

■ Containergods

1%
3%

3%
13%
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Aalborg Havn A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg Øst

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

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

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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