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Der diskuteres havnestruktur for de
geografiske og fysiske havne: Hvor mange
havne har vi behov for i Danmark til at dække de behov, der er for import og eksport
af gods og personer?
Derigennem vil vi gerne kunne komme
nærmere svaret på et helt essentielt
spørgsmål: Hvilke strukturer giver det danske erhvervsliv de bedste konkurrencevilkår
i et benhårdt globalt marked?
Men ikke kun antallet - også størrelsen af
havnene - er til debat: Skal vi fortsat som
i dag have seks store havne målt på omsætning i tons og i kroner, 15 mellemstore
havne og i tillæg hertil mere end 25 mindre
og meget små havne?
Et andet strukturspørgsmål, der diskuteres heftigt, går ikke på geografi, men på
den juridiske struktur, hvor valget for de
kommunalt ejede selskaber står imellem
hovedformerne aktieselskab eller kommunalt selvstyre.
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Havneloven blev revideret i 2000 med
henblik på at øge autonomien i havnene
og forstærke konkurrencetrykket således,
at havnene blev bedre til at skabe en
erhvervsmæssig dynamik og en mere effektiv struktur til gavn for samfundet og
virksomhederne. Underforstået var målet,
at flere af de store havne i Danmark skulle finde det naturligt og mere effektivt at
være en aktieselskabshavn, altså fungere
som private virksomheder.
Der er ikke bred enighed om hverken
antallet af havne eller den fremtidige
foretrukne juridiske struktur - i hvert tilfælde ikke blandt havnene selv.

I Aalborg Havn A/S valgte vi A/S-formen
ved lovens ikrafttrædelse, og det er fortsat
vores foretrukne juridiske form. Men det
undrer os modsat ikke, at der ikke er kommet mange flere A/S-havne i Danmark
siden lovens vedtagelse.
Rammebetingelserne for at drive i hvert
fald store havne i Danmark fastholder havnebranchen i en, i vores optik, forældet
kommunal struktur. I Aalborg har vi som
sådan ikke en mening om antallet af havne
i Danmark - primært fordi vi ikke tror på, at
man kan planlægge antallet af havne. Vi
tror grundlæggende på, at markedet skal
regulere havnestrukturen, antal, størrelse og
specialisering, men vi må også konstatere,
at de nødvendige rammebetingelser ikke er
til stede for, at markedet sætter sig igennem.
Så spørgsmålet om det er markedet, dvs.
konkurrencen mellem havnene, eller planlægning, dvs. en central myndigheds vurdering af strukturbehovene, der skal skabe
fremtidens havnestruktur, er ikke et let
spørgsmål. Det man vel nok kan sige er, at
i Danmark er vi på vej væk fra central planlægning til fordel for en markedstilpasning,
men vi er fortsat opmærksomme på, at
der kan være behov og mål, der kræver en
kombination af marked og planlægning.
I Aalborg sætter vi markedet før planlægning, og for os er det naturligt, at vi indretter havneloven på en sådan måde, at den
som minimum ikke blokerer for samarbejde
og fusion mellem havne i både ind- og udland. Det kræver, at vi indretter loven, så
det kan betale sig at blive markedsorienteret, dvs. at der er økonomiske incitamenter
for de kommunale havneejere, der motiverer til at omlægge fra kommunalt selvstyre
til aktieselskab.
Det nytter ikke noget, at vi fastholder en
forældet struktur, hverken en geografisk
eller en juridisk, fordi det giver mulighed for
at låne i Kommunekredit med garanti fra
kommunen som ejer. Det nytter heller

ikke, at man fastholder det kommunale
sikkerhedsnet som værn mod konkurs.
Spørgsmålet er i vores optik mere hvem,
der bedst kan drive forandringerne i den
danske havnesektor - for det eneste, der
ikke må ske nu, er, at der ikke sker noget.
Hvis de danske kommuner fortsat ønsker at
eje og drive landets havne og ikke lade de
private overtage forpligtigelserne og dermed gøre sig fri af havneloven, så bør kommunerne igennem f.eks. foreningen Danske
Havne komme frem med nogle nye tanker
og tiltag, der kan styrke strukturerne og
skabe mere dynamik.
I Aalborg Havn erkender vi udfordringerne
- havnen skal i fremtiden vokse i omsætning samtidig med, at vi fastholder en
nødvendig indtjening til at forrente vores
investeringer, der vil stige alene som følge
af vores vækst. Vi skal samarbejde, opkøbe
eller fusionere med andre danske eller
udenlandske havne alene for at kunne
tilbyde vores kunder globale, konkurrencedygtige koncepter og priser samt tilbyde en
høj service, viden og kompetenceniveau.
I Aalborg er vi også betænkelige ved at skulle
afgive indflydelse og miste en lokal beslutningskraft, når vi vælger at arbejde sammen
med store internationale eller nationale spillere, der har flere steder at tage hensyn til
end bare Aalborg - men alternativet er værre.
I Aalborg behøver og vil vi investere i
vækst, flere virksomheder, flere jobs, mere
velstand, flere kompetencer og mere viden
- og i en global verden sker det (også) i et
samarbejde, der rækker ud over både de
kommunale og de nationale grænser.

Claus Holstein
Adm. direktør i
Aalborg Havn A/S
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Historisk ordre
til Bladt
Bladt Industries og Semco Maritime
har vundet en ordre på tre transformatorplatforme til verdens største
offshore vindmøllepark.
DONG Energy har tildelt Bladt Industries en ny ordre på tre transformerplatforme i forbindelse med, hvad der
bliver verdens største vindmøllepark,
Hornsea Project One Offshore Vindmøllepark, der rejses i Nordsøen 120
kilometer ud fra Yorkshire-kysten i
Storbritannien.

steel solutions

built for
the future

www.bladt.dk

Ordren er vundet sammen med
Semco Maritime, som Bladt Industries
har samarbejdet med gennem 15 år.
Hver af de tre transformerplatforme
til vindmølleparken får en vægt på
ca. 2.800 ton og et spænd på cirka
36 x 23 x 20 meter.
Det er første gang i Bladt Industries
historie, at en kontrakt er blevet
underskrevet for tre transformerplatforme på samme tid.
- Vi har dyb respekt for det store ansvar, som DONG Energy har givet os i
leveringen af tre transformerplatforme
til dette strategiske projekt. Vi har
igennem en længere periode arbejdet
tæt sammen med Semco Maritime om
målrettede initiativer til nedbringelse af
omkostningerne på transformerstationer. Med tre transformerplatforme kan
vi fortsætte denne proces og bidrage
med en endnu større reduktion i den
langsigtede pris per produceret kWh
fra vindmølleparker - også kaldet cost
of energy (CoE), siger Jan Kjærsgaard,
CEO, Bladt Industries.

Stærk på vindmølleindustrien
Bladt Industries og Semco Maritime
danner et stærkt team inden for konstruktion af transformatorplatforme
til vindmølleindustrien.

Transformerstation til Sandbank Offshore Wind Farm i Nordsøen, som det årelange samarbejde
med Semco Maritime blandt andet har resulteret i. Jacket’en, som den står på, er også fabrikeret
af Bladt Industries. Projektet blev startet op i 2014, og transformatorplatformen
blev installeret i april måned i år.

Bladt Industries er ansvarlig for fremstilling af alle tre transformerplatforme.
Produktionen vil ske i tæt samarbejde
med Semco Maritime, som er ansvarlig
for LV elektrisk arbejde inklusive E&I,
design, onshore konstruktion og offshore idriftsættelse.
De to virksomheder har tidligere samarbejdet om 16 transformerstationer
- senest på tre forskellige igangværende EPCI kontrakter på transformerstationer til tre offshore vindmølleparker,
Sandbank, Nordsee One og Bligh
Bank II, som alle skal leveres i 2016.
Den store ordre bringer ligeledes glæde
i Aalborg Havn A/S.

- Aalborg Havn vil være et selvfølgeligt
valg for virksomheder, der beskæftiger
sig inden for vindmølleindustrien. Vi
har mange virksomheder her, der beskæftiger sig inden for feltet, og vi
arbejder hele tiden for at styrke vores
position. Ordrer som denne understøtter vores arbejde og gavner hele
landsdelen, siger Claus Holstein, adm.
direktør i Aalborg Havn A/S.
Første fase af projektet er allerede igangsat, og efter planen vil den første transformerplatform være klar til levering i
foråret 2018.
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Stærkt partnerskab
bag Invest in Aalborg
Aalborg Havn er gået sammen med
NOVI, Aalborg Universitet og Aalborg
Kommune om at trække flere virksomheder til byen.
Infrastruktur i verdensklasse, innovativt
forsknings- og iværksættermiljø samt
en kommune, der prioriterer erhvervsrådgivning og -fremme ekstremt højt.
Aalborg Kommune kan stille de bedste
vilkår til rådighed for virksomheder, der
vælger at flytte til kommunen, og det
skal et nyt samarbejde sætte yderligere
fokus på.
Invest in Aalborg er et stærkt partnerskab mellem Aalborg Universitet, NOVI,
BusinessAalborg/Aalborg Kommune og
Aalborg Havn A/S. Samarbejdet giver
virksomheder et samlet overblik og indgang til alle de fordele, virksomheder
får ved at investere i Aalborg. Invest in
Aalborg vil desuden proaktivt arbejde
med leads og markedsføre Aalborgs
styrker på erhvervssiden.

tager vi helt overordnet aktiv del i at
understøtte Aalborg kommunes erhvervsstrategi. Vi er mere end en havn
- vi er vækstmotor for hele byen, og vi
arbejder ud fra strategien om Den Intelligente Havn og understøtter vækst
og udvikling i erhvervslivet overordnet
set. Hvad, der er godt for Aalborg Kommune, er godt for Aalborg Havn og vice
versa, siger han.
Ressourcer bruges klogt
Jesper Raakjær påpeger, at partnerskabet endnu er i startfasen, hvorfor
der stadig udvikles på konceptet i forhold til, hvor og hvordan ressourcerne
bedst kan bruges.

I Aalborg Havn A/S er det den nyansatte
chef for ressource- og forretningsudvikling Jesper Raakjær, der er primus
motor.

- Vi skal afveje, hvor krudtet skal bruges for at skabe maksimal vækst og
arbejdspladser i byen. Derfor handler
det nu om at gå intelligent til opgaven
og få standardiseret nogle procedurer,
så vi ikke kommer til at bruge en masse
ressourcer på eksempelvis at kontakte
virksomheder, hvor indsatsen ikke fører
til noget. Standardiseringen skal også
laves, så kontakten til en pågældende
virksomhed ikke er personificeret. Vi vil
have strukturer, der kører, uanset hvem
hos os virksomhederne kontakter.

- Vi kommer naturligvis til at fokusere
på havnerelaterede virksomheder, men
som et kommunalt ejet aktieselskab

Han nævner geografi og branche som
vigtige indikatorer for, hvem det kan
betale sig at henvende sig til.
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Virksomheder, der i forvejen har et
tæt samarbejde med aalborgensiske
virksomheder, eller som har et stort
markedspotentiale her, vil være mere
oplagte end virksomheder, der har
adresse, funktion og marked langt væk
fra Aalborg.
Desuden er der sideløbende en arbejdsfordeling mellem Invest in Aalborg
og Invest in Denmark, så sidstnævnte
først og fremmest tager opgaven med
at opsøge udenlandske virksomheder.
Har pågældende virksomheder specifik
relevans for Aalborg Havn og Aalborg
by, så tager Invest in Aalborg over derfra.
AAU’s tiltrækningskraft
Partnerskabet med NOVI og Aalborg
Universitet giver også Invest in Aalborg
en unikt bagland.
- Vi skal bruge den kolossale styrke
proaktivt, som AAU giver byen, når vi
henvender os. Især højteknologiske
virksomheder har et incitament til at
flytte til Aalborg, fordi universitetet
kan styrke deres udvikling, siger Jesper
Raakjær.
Han kommer fra en stilling som professor på AAU, og han har et godt netværk
og en dybdegående viden om uddannelser og forskning, som han kan byde
ind med.
- Universitetet kan virke som en mur
for udefrakommende, der ikke har et
netværk eller et indgående kendskab
til de mange uddannelsesretninger. Jeg
kan hjælpe med at skabe kontakt til
netop dén professor, der sidder med
det område, som kan have relevans for

Jesper Raakjær
er havnens primus
motor på et stort
samarbejde, der
skal få flere
virsomheder til at
investere i Aalborg.

en virksomhed, der overvejer at flytte
til Aalborg. Desuden har jeg et indblik i
de forskellige uddannelser og kan være
med til at åbne pågældende virksomheds øjne for, at der findes uddannelsesretninger her, som beskæftiger sig med
et område, der kan understøtte og
skabe vækst for den pågældende virksomhed. I den sammenhæng vil der i
samarbejde med AAU bliver udarbejdet
koncepter, som vil sikre, at den høje
viden, som er på universitetet, bringes
endnu mere i spil i forhold til at styrke
erhvervsudviklingen i Aalborg.
Universitetet giver desuden videnstunge virksomheder gode muligheder for
at rekruttere højtuddannet arbejdskraft.
Noget, der forplanter sig i virksomheden og skaber flere arbejdspladser på
alle niveauer.
- Og vi skal heller ikke glemme, at de
mange studerende, som AAU optager
hvert år, skal tilbydes jobmuligheder
efterfølgende - ellers rejser de fra byen
igen, siger Jesper Raakjær.
Jesper Raakjær blev ansat i Aalborg
Havn A/S 1. april 2016.
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Kran 52 takker af

Vi skaber løsninger

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

Bilspedition
søfragt
luftfragt
skiBsklarering
projektlast
lagerfaciliteter
tolddokumentation

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

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

Havnen købte i 2014 tre nye mobilkraner,og de kan løfte henholdsvis 84, 64
og 42 tons.

Det er blevet til rigtig mange tons, som
den gamle Kran 52 har løftet gennem
årene.

- Desuden er 22 år lang tid for en mobilkran, hvorfor der har været flere og flere
omkostninger på at holde den i gang,
siger havnekaptajnen.

Kranen er 22 år gammel, og den løftede
det første gods på Østhavnen i året,
hvor Eurotunnelen under Den Engelske
Kanal blev indviet.
Til august forventes den at blive fragtet
til det egyptiske firma Sesco Trans, der
ved samme lejlighed samler to andre
mobilkraner op, som virksomheden har
købt af andre danske havne. Alle tre
kraner bliver surret fast på det samme
skib, så fragtomkostninger holdes på
et minimum.
Firmaet vil bruge kranen til bulkvarer
og tungløft. Den kan løfte max 45 tons
og kan køre med både grab, krog og
container.
- Da vi fik Kran 52 var det vores stærkeste mobilkran og den eneste, der kunne
være back up for de faste containerkraner, siger Claus Rosenbeck, havnekaptajn i Aalborg Havn A/S.

Aalborg Havn siger tak til
Kran 52 og alle kranførerne for
godt arbejde siden 1994.

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

Den sidste af de tre gamle mobilkraner er solgt til det egyptiske firma
Sesco Trans.

Dyr i drift
Men hvor Kran 52 dengang i 1992 var
én af de stærkeste på markedet, så er
den sidenhen blevet overhalet.
Aalborg Stevedore
Company A/S

Aalborg Havn siger
tak til Kran 52 og alle
kranførerne for godt
arbejde siden 1994.
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Nyt forskningsprojekt skal sikre miljøflow
Der bliver mangel på råvarer i
fremtiden, hvorfor virksomheder
skal være bedre til at genanvende
hinandens spildprodukter. Nyt
projekt sætter fokus på hvordan.
Den enes affald er en andens ressource.
Det er grundtanken i et nyt forskningsprojekt mellem Aalborg Havn og AAU
navngivet Miljø ++, som skal løbe over
de næste fire år.

Konkret indebærer det, at virksomheder
skal have hjælp til at identificere andre
virksomheder, der har en spildprodukt,
som giver mening at udveksle og genanvende. Dertil skal myndighederne i
Aalborg gøre det så enkelt som muligt
for virksomheder at flytte i nærheden
af andre virksomheder, som de kan udveksle restprodukter med.

Formålet med projektet er at skabe
vækst i Aalborg Kommunes virksomheder, øge beskæftigelsen og forbedre
indtjeningen gennem udvikling af grønne forretningsmodeller og ved at foretage ressourceoptimering og deltage i
industrielle symbioser.
Et godt eksempel på en industriel symbiose er, når Aalborg Portland A/S genanvender og indkapsler det restprodukt
i cement, som Nordjyllandsværket producerer under rensning af røg.
I fremtiden er det bydende nødvendigt,
at den tankegang udbredes i langt
højere stil.
- Alt forskning peger på, at vi i fremtiden oplever knaphed på råvarer. Derfor
er det vigtigt, at vi i Aalborg målrettet
samarbejder om at udvikle nye produkter og forretningsmodeller, der samtidig
gør genanvendelse økonomisk rentabelt
og skaber vækst, siger Mette Schmidt,
teknisk chef i Aalborg Havn A/S.

Teknisk chef Mette Schmidt mener, at
vi skal væk fra tankegangen om,
at affald bare er affald.

- Man kunne for eksempel forestille sig
en virksomhed, som havde sæbevand
som restprodukt, lå op ad en vaskehal
til lastbiler eller lignende, som kunne
genanvende sæbevandet, siger Mette
Schmidt og tager det forbehold, at det
er svært at give konkrete eksempler så
tidligt i projektfasen.
- Men det handler dybest set om at
tænke ud af boksen og så finde løsninger på udfordringerne undervejs. I
forhold til eksemplet med sæbevandet,
kunne man måske finde en hensigts-

Miljø og bundlinje får gavn af industrielle symbioser.

mæssig måde at rense vandet tilstrækkeligt til den nye anvendelse. I hvert
fald er det vigtigt at komme væk fra
tankegangen om, at affald bare er affald, siger hun.
Især damp, vand og varme betegnes
som ressourcer med gode genanvendelsesmuligheder.
- Nogle virksomheder producerer en
masse varme, som bare sendes op til
fuglene. Det er jo dumt, hvis man kan

placere en virksomhed lige ved siden af,
som kan bruge det, siger Mette Schmidt.
Alle skal ombord
Projektet implementeres ud fra en Triple
Helix-tilgang, som tager udgangspunkt
i, at den økonomiske udvikling i et vidensamfund skabes i tæt samarbejde mellem
universitet, erhvervsliv og det politiske/
offentlige system.

Fortsættes side 12
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I projektet indgår Det Danske Center for
Miljøvurdering, AAU, Aalborg Havn og
de relevante erhvervsklynger i et tæt
samarbejde og dialog med specielt den
kommunale administration og regionale
og nationale myndigheder. Netop opbakning og vilje fra myndighederne er
en væsentlig forudsætning for, at projektet kan få succes.
- Når de virksomheder er identificeret,
som kan indgå i en cirkulær økonomi,
så er det vigtigt at have et offentligt
system, der er smidigt og fleksibelt i
forhold til de opgaver, der er forbundet
med at flytte fysisk for at danne industrielle symbioser, siger Mette Schmidt.
Hun erkender, at projektet er meget
ambitiøst, hvorfor det skal ses som
begyndelsen til en lang, men helt nødvendig rejse.
- Visionen er, at Aalborg-området bliver
et nationalt og internationalt forbillede
og samtidig bliver en katalysator for
miljøbevidste virksomheder på grund af
smidig og professionel sagsbehandling
og planlægning i miljøspørgsmål. Med

universitetet, erhvervslivet og iværksættermiljøet i ryggen står Aalborg stærkt
i forhold til at gøre os gældende som
et naturligt valg for virksomheder, der
gerne vil skabe vækst og skærpe deres
profil i forhold til miljø og fremtidens
anvendelse af ressourcer.
Hun understreger, at projektet naturligvis tager højde for, at der skal være
et økonomisk incitament, før virksomheder finder det relevant at flytte
produktionen.
- Målet er, at miljø og planlægning bliver en mulighed og et afgørende konkurrenceparameter i fastholdelse og
tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser i regionen - ikke en trussel, som
det desværre opfattes som i dag.
Miljø ++ starter for alvor op ved årsskiftet, hvor der ansættes en ph.d. på
projektet.
Projektet har flere berøringsflader med
initiativet Invest in Aalborg, som også
er beskrevet i dette nummer af TransPORT.
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Du arbejder ud over
landegrænser
– gør din bank?
Handel i andre lande kræver et finansielt setup,
der fungerer, når leverandøren bor i Shanghai, og kunderne
bor i Spanien. Eller omvendt.

I Jyske Bank får du en bank, der er stor nok til at have specialiseret
ekspertise i international handel, men ikke for store til stadig at sætte
personlige relationer og gensidig tillid højt.
Det får du i Jyske Bank:
• En specialiseret erhvervsrådgiver med ekspertise i international handel
• Adgang til bankens specialister i fx risk management, finansiering og
trade finance
• Sparring med vores eksportambassadør, John Pedersen,
om specialløsninger, fx fra Danmarks Eksportkredit
• En bank, der giver dig økonomisk og strategisk sparring
Erhvervscenter Aalborg
Toldbod Plads 1 ∙ Aalborg ∙ Tlf. 89 89 45 45

Tel.: +45 7628 0102

MRS

www.port-trade.com

e-Crane

$

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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PR-foto: DR

Aalborg Havn hejste
vanen tro det
grønlandske flag på
nationaldagen, den
21. juni 2016.

Mest traditionsrige tv-show
sendes fra Aalborg
Årets traditionsrige DR-juleshow
”Julehilsen til Grønland” bliver for
første gang sendt fra Musikkens Hus
i Aalborg. Det er muliggjort gennem
et samarbejde med Aalborg Havn og
Aalborg Kommune.
Der var noget ekstra at hejse det
grønlandske flag for uden for Aalborg
Havn A/S administrationsbygning på
nationaldagen 21. juni i år.
Her blev det nemlig offentliggjort, at
dette års varme tv-fejring af de tætte
bånd mellem Grønland og Danmark vil
blive optaget i Musikkens Hus på havnefronten. Noget, der bringer glæde
hos herboende grønlændere.
- Det bliver rørende og fantastisk for
det grønlandske samfund i Aalborg at
være med på allertætteste hold, når de
traditionsrige julehilsner sendes fra
Musikkens Hus til familie og venner i
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vores hjemland. Ja, det bliver jo en stor
oplevelse for hele byen, siger Søren
Stach Nielsen, direktør i Det Grønlandske
Hus i Aalborg.
Forretningsmæssige bånd
Der er fra Aalborg Havns side blevet
arbejdet intenst for at få, hvad der betragtes som verdens ældste eksisterende underholdningsprogram, til byen.
For Aalborg Havn har gennem 42 år været
basishavn og en vigtig del af logistikken
i forhold til at få bragt varer til og fra
Grønland.

værner om. Derfor er det en stor glæde,
at Julehilsen til Grønland i år præsenteres fra Musikkens Hus ved vores imponerende havnefront, siger Claus Holstein, adm. direktør i Aalborg Havn A/S.
Også fra Aalborg Kommunes side er der
stor glæde over, at Aalborg og byens
særlige bånd til Grønland vises i nationalt tv.

Dertil kommer hovedparten af de varer,
der lastes på Royal Arctic Lines skibe
ved Grønlandshavnen, fra nordjyske
virksomheder.

- Aalborg er det perfekte sted at sende
julehilsner fra Danmark til Grønland fra.
Vi kan være stolte af at være den danske by, hvor der bor flest grønlændere
i forhold til det samlede indbyggertal,
og hvor gader og virksomheder bærer
grønlandske navne. Vi har et ganske
særligt bånd til Grønland, og det ser
vi frem til at fejre sammen med DR og
landets tv-seere i vores smukke Musikkens Hus, siger Thomas Kastrup-Larsen,
borgmester i Aalborg.

- Grønland har en ganske særlig betydning for Aalborgs borgere. Vi har både
forretningsmæssigt og mentalt nogle
stærke relationer, som vi værdsætter og

Julehilsen til Grønland optages
3. december i Musikkens Hus og sendes
på DR1 til danske og grønlandske seere
i ugen op til jul.

Om Julehilsen til Grønland
- Ideen til ”Julehilsen til Grønland”, der i
dag angiveligt er verdens ældste eksisterende underholdningsprogram, kom fra
erhvervslederen Andreas Lund-Drosvad,
som arbejdede på Udstedet ’Prøven’ ved
Upernavik i Grønland. I sommeren 1932
skrev han et brev til Statsradiofonien,
hvor han spurgte, om ikke det var en idé,
at ”Stationen hen under Jul en Nat eller
to kunde sende gratis Julehilsner fra
Forældre og Slægtninge i Danmark til
Paarørende heroppe”.
- Brevet blev den første tilskyndelse til at
sende programmet, og da Statsradiofonien under Radioudstillingen i København
i slutningen af oktober 1932 havde stor
succes med at lade publikum komme til
mikrofonerne for at sende lytterhilsner til
venner og bekendte, bestyrkedes planen.
- Allerede samme år blev udsendelsen til
virkelighed. Ville man sende en hilsen,
skulle man melde sig inden den 15. december 1932, og den 18., 19. og 20. december
blev folk så bedt om at møde op i DRs
orkesterstudie, der dengang lå i dét, der i
dag er Det Kongelige Teaters ’Stærekassen’.
- Det første år blev der sendt 200 hilsner
- alle fra København. Men allerede året
efter - altså fra 1933 og op til krigen
- spillede årets værtsby, Aalborg, også en
væsentlig rolle, når DR sendte. Da kunne
befolkningen komme forbi DRs studie
i Aalborg - men også Randers, Aarhus,
Esbjerg, Aabenraa, Odense og Nykøbing
Falster, og senere også Skive og Rønne
- for at sende julehilsner til familie, venner
og bekendte i Grønland.
- De seneste fem år har ’Julehilsen til
Grønland’ i gennemsnit haft godt en halv
million seere til førstegangsudsendelsen.
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Erhvervsnetværk med
mål og mening
ErhvervsNetværk 9220 samler og
udvikler Aalborg Øst på tværs af fagområder og nyder stor opbakning.
Aalborg Øst er inde i en rivende udvikling
- og det kan blive bedre endnu.
Sådan var en del af motivationen, da
bydelens virksomheder fandt sammen i
ErhvervsNetværk 9220 tilbage i 2010 på
initiativ af Morten Christensen, afdelingsleder ved Regionsvaskeriet.
- Det er sjovt at tænke på, men da vi
holdt det første møde her på Regionsvaskeriet, så var vi kun ti medlemmer - nu
er det vokset helt vildt. Det giver mig stor
glæde at se, det lykkedes at stå sammen
om fællesskabet og stoltheden ved at bo
og drive forretning i 9220, siger han.
I dag er der over 140 medlemmer, og
ifølge en ny analyse får de meget udbytte ud af at være med i netværket: 85
procent af eksisterende medlemmer er
enten tilfredse eller meget tilfredse med
dét, netværket bidrager med, viser undersøgelsen, der er foretaget af Kristina
Agerholm, Bachelor i International handel
og markedsføring fra AAU.
Opskriften på succes
Begrundelsen for den store tilfredshed
er ifølge medstifter og én af Aalborg
Havns repræsentanter i erhvervsnetværket, teknisk chef Mette Schmidt, at det er
udviklingen af det forretningsmæssige
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Toppede brosten og supersygehus
ErhvervsNetværk 9220 afholder forskellige netværksmøder og giver medlemmerne en attraktiv ramme for synergi,
samhandel og samarbejde.

Under Tour de 9220 var medlemmer rundt og
se, hvor varieret og spændende området er.

De agerer ud fra en fælles geografisk
interesse, men der er også mulighed
for at melde sig ind i forskellige temagrupper eller selv samle en ny gruppe.

naboskab og ikke specifikke brancheinteresser, der er målet med at mødes.

Hverken tema- eller udviklingsgrupperne
er statiske, og nye medlemmer er altid
velkomne i alle grupper.

Alle, der har en interesse i at udvikle Aalborg Øst og skabe fællesskab og stolthed
om det, er med.

Derudover er der en masse arrangementer, som har det formål at samle
aktørerne på tværs.

- På den måde har vi et stærkt, fælles
talerør op i systemet, når vi for eksempel
gerne vil udvikle infrastrukturen her. Netværket gør desuden, at vi står sammen
om nogle fælles løsninger, hvor der uden
dialog kunne være risiko for konflikt,
siger Mette Schmidt.

For eksempel var en del af medlemmerne på Tour de 9220, en bustur med
udvalgte stop i området.

Et eksempel på det er Humlebakken og
de divergerende interesser, der er i forhold til trafikudviklingen her. Boligselskabet Himmerland har interesse i, at trafikken ikke adskiller de to boligområder på
hver side af vejen, mens virksomhederne
har brug for flere forbindelser til området
end hovedåren på Tranholmvej.
Gennem ErhvervsNetværk 9220 fandt
de to parter et godt kompromis om
underføring med grønne områder.
- Vi går i dialog og tager fat i den ting,
som overordnet går på tværs af vores
faglige interesser: Udvikling af Aalborg
Øst, siger Mette Schmidt.

- Vi besøgte Pirates, Supersygehuset,
Øster Uttrup med hyggelige huse og
brostensbelagte veje, gigantiske Aalborg
Havn og sluttede af ved de nyrenoverede
boliger i Himmerland Boligforening - og
stemningen var høj over, hvor mangfoldigt og spændende et område, 9220
er, siger Mette Schmidt.
For selvom samhandel og forretningsudvikling er højt på dagsordenen hos mange medlemmer, så angiver 86 procent af
medlemmerne samtidig i undersøgelsen,
at de er med i ErhvervsNetværk 9220 for
at opbygge relationer bredt set.
- Da vi startede netværket, var det
hovedsageligt for at stå sammen om at
værne om området og bidrage til den
positive fortælling om 9220 Aalborg Øst.
Dét, synes jeg, er lykkedes, siger
Morten Christensen.

intego.dk

Tlf. 99 36 40 00

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

Vi kan El, VVS og Ventilation
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SKAT bliver mere fleksibel
Det er slut med at tilpasse logistikken til SKATs åbningstider på
Skibsbyggerivej - nu er Aalborg Havn
koblet på SKATs døgnbemanding i
Frederikshavn.

Fra 1. august 2016 har Aalborg Havn
sammen med SKAT og Fødevarestyrelsen
gjort det nemmere og mere fleksibelt at
være importør af fødevarer via Aalborg
Havn.
Førhen skulle køle-/frysegods fra ikke
EU-lande fysisk forbi SKAT på Skibsbyggerivej i Aalborg C i åbningstiden 10-14
efter endt veterinærkontrol, for at de
kunne blive frigivet toldmæssigt. Nu
tilbyder SKAT advisering pr. mail til et
stort set døgnbemandet kontor i Frederikshavn, der kun har lukket mellem
klokken 5.00 og 7.00.
Den nye, mere tidseffektive praksis betyder rigtig meget for virksomheder, der
importerer fødevarer fra ikke EU-lande,
som skal registreres hos toldmyndighederne.
- Vi vil altid gerne have varerne ind så
tidligt om morgenen som muligt. Vores
flow er sådan, at vi får varerne ind og
pakker om formiddagen. Om eftermiddagen kører vi varerne ud til grossisterne, så det her er et stort fremskridt,
og det gør, at vi i fremtiden vil se på at
gøre endnu mere brug af Aalborg Havn,
siger Carsten Møller, administrationschef ved CM Foods i Nørresundby, som
bl.a. importerer ferske og frosne fødevarer fra New Zealand og mange andre
tredjelande.

Administrationschef Carsten Møller glæder
sig over, at det nu bliver mere fleksibelt at få
containere frigivet i Aalborg.

Gør havnen mere attraktiv
I Aalborg Havn har man længe arbejdet
for at få et mere fleksibelt system i forhold til frigivelse af containere.
- Det betyder, at vi kan tilbyde fødevareimportører et bedre flow, når de
får varer ind gennem Aalborg Havn.
Hvor de tidligere skulle vente på, at
SKAT åbnede klokken 10.00, så kan de
nu få en veterinærtid klokken 7.00 og
køre videre 7.30, hvis alt klapper, siger
Rasmus Munk Kolind, account manager i
Aalborg Havn A/S.
Han påpeger, at der er mange fordele
ved at spare både køreturen til et be-

færdet centrum og ved ikke at skulle
vente på, at en tolder fysisk stempler
papirerne.
- Det giver importøren mere spillerum.
Der er bedre muligheder for at planlægge
et effektivt logistikflow, og dermed giver
det en bedre udnyttelse af ressourcerne
- både for SKAT og for de pågældende
virksomheder, siger account manageren.
Han glæder sig over, at havnen nu kan
gå ud med en mere fleksibel og økonomisk løsning for speditører og fødevarevirksomheder, der som CM Foods
importerer fra ikke EU-lande.

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

Overnatning, møder,
kurser og konferencer

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

Velfærdsarbejde for
søfolk på Aalborg Havn

Østerbro 27 · 9000 Aalborg · Tlf. 9812 1900 · info@hotel-aalborg.com · www.hotel-aalborg.com
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Her finder du virksomhederne på Aalborg havn:
Genindvinding & miljø
H. J. Hansen
Vulkanvej 13, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9632 1212, Fax: 9815 3683
hjh-aal@hjhansen.dk
www.hjhansen.dk
Uniscrap
Mineralvej 23, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9812 1533, Fax: 9812 6618
info@uniscrap.dk, www.uniscrap.dk
I/S Reno-Nord
Modtagecenter for farligt affald
Langerak 21, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9815 4530
farligtaffald@renonord.dk
www.renonord.dk
Jørgen Rasmussen Gruppen A/S
Hagensvej 30, 9530 Støvring
Tlf.: 98371827
info@jrg.dk, www.jrg.dk
Melgaard Miljø A/S
Askelund 10, 6200 Aabenraa
Tlf.: 7433 7200
melgaaard@melgaard.com
www.melgaard.com
IF Nedbrydning
Savannevej 2, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9893 5920
www-ifgroup.dk

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

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

Aalborg Kornterminal ApS
Halsvej 139, 9310 Vodskov
Tlf.: 9825 7700, Fax: 9825 7710
inter@mail.tele.dk
Hedegaard Agro A/S
Nordre Havnegade 3
9400 Nørresundby
Tlf.: 9936 1700, Fax: 9936 1750
info@hedegaard-agro.dk
www.hedegaard-agro.dk
Kroghs A/S
Klim Strandvej 284, 9690 Fjerritslev
Tlf.: 9822 5200, Fax: 9822 5737
kroghs@kroghs-as.dk
www.kroghs-as.dk

JKS A/S
Tlf.: 9635 0750
www.jks.dk, aalborg@jks.dk
MARCOD
Tlf.: 2332 0332
www.marcod.dk, clc@marcod.dk
Minsparringpartner.dk
Tlf.: 4037 2003 / Bent Friis
www.minsparringpartner.dk
mail@minsparringpartner.dk

Diverse

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

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

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

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

CLS Huset

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

Langerak 15, 9220 Aalborg

Bulkgods

Grønlands Rejsebureau
Tlf.: 3313 1011
www.greenland-travel.dk
aalborg@greenland-travel.dk

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

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

BMC
Stykgodsvej 7, 9000 Aalborg
Tlf.: 9631 2800, Fax: 9631 2810
bmc@bmc-danmark.com
www.bmc-danmark.com
Aalborg Toldoplag A/S
Rørdalsvej 201, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 2060, Fax: 9930 2066
Loxam Aalborg
Olievej 7, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9810 3844, Fax: 9810 4844
aalborg@loxam.dk, www.loxam.dk
Carlsberg Danmark A/S
Depot Aalborg
Langerak 28, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 33 27 33 27, Fax: 33 27 47 11
www.carlsbergdanmark.dk
Scan Soft Aps.
Vesterbro 27A, 9000 Aalborg
Tlf.: 7025 7600, Fax: 9816 0434
php@scan-soft.com
www.scan-soft.com
Moosdorf Hegn A/S
Olievej 5, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9815 9444
info@moosdorf.dk
www.moosdorf.dk
Odin Diving A/S
Virkelyst 27A, 9400 Nørresundby
Tlf.: 9815 3030
info@odindiving.dk
www.odindiving.dk

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

Frysehuse

Lodseri

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Schultz Shipping A/S
Landdybet 9, PO Box 8011
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9817 4100, Fax: 5951 1752
schultz@schultzshipping.dk
www. schultzshipping.dk
Shipping (DK) A/S - Aalborg
Stigborgsvej 60
9400 Nørresundby
Tlf.: +45 9632 31 00
aalborg@shipping.dk

Rederi
Nørresundby Shipping A/S
Østre Havnegade 18 st. tv.
9000 Aalborg
Tlf.: 9877 5577, Fax: 9877 5575
broker@nrsbshipping
www.nrsbshipping.dk
Royal Arctic Line Danmark A/S
Postbox 8100, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3234, Fax: 9930 3065
ralin@ral.dk, www.ral.gl

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

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

Speditører
Schenker A/S
Mineralvej 21 C
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9813 0666, Fax: 9630 3913
www.schenker.dk
Strait Air Transport A/S
Gasværksvej 30A, 9000 Aalborg
Tlf.: 9933 4510, Fax: 9933 4511
straitaal@straitair.com
Uni-Way A/S
Mineralvej 31, 9100 Aalborg
Tlf.: 9630 1700, Fax: 9630 1717
uni-way@uni-way.com
www.uni-way.com
ShipCargo ApS
Landdybet 10, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7020 0890, Fax: 7020 3290
shipcargo@shipcargo.dk
www.shipcargo.dk

DHL Global Forwarding
(Denmark) A/S
Mineralvej 29, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3690 5200, Fax: 3690 5250
aalafr.dk@dhl.com
Leman
Vardevej 1, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9635 4100, Fax: 9815 1850
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Trosseføring

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

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

Hotel

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

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

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

Vognmænd

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

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

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

Scan International
Spedition A/S
Speditørvej 4, 9000 Aalborg
Tlf.: 9632 6666, Fax: 9632 6677
nju@sis-as.com, www.sis-as.com
Atlantic Trucking
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9656 1500, Fax: 9656 1515
fcl@atlantictrucking.dk
lcl@atlantictrucking.dk
www.atlantictrucking.dk
Lundsøe Transport
& Spedition A/S
Jellingevej 5, 9230 Svenstrup J
Tlf.: +45 9686 1212
www.lundsoe.dk

Stevedore
Aalborg Stevedore Company A/S
Stykgodsvej 3-5, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3400, Fax: 9813 5301

Tankoplag
Samtank A/S
Tunnelvej 4, 9000 Aalborg
Tlf.: 8613 6111, Fax: 8613 6566
JMO 2000 ApS
c/o DanGødning A/S
Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
Tlf.: 7620 1480

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

Tri Trail Trucking ApS
Rørdalsvej 203, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9812 0633, Fax: 9810 1720
www.tritrail.dk
Aalborg Transport &
Spedition A/S
Mineralvej 31, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9630 3970
booking@aats-transport.dk
Atlantic Trucking
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9656 1500, Fax: 9656 1515
fcl@atlantictrucking.dk
lcl@atlantictrucking.dk
www.atlantictrucking.dk

Værft og reparation

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

Statoil A/S
Rørdalsvej 38, 9220 Aalborg Øst		
Tlf.: 9930 4955, Fax: 99 30 49 99

Bring Frigo A/S
Gasværksvej 48, 2. sal
9000 Aalborg, Tlf.: 96356700
Fax.: 96356710, www.bring.dk

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

Nordelektro A/S
Østerport 3, 9000 Aalborg
Tlf.: 9630 3888, Fax: 9811 4033
www.nordelektro.dk

Port of Aalborg Tank Store ApS
Langerak 19, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 1500

Aalborg Marine Motor ApS
Bådebyggervej 11, 9000, Aalborg
Tlf.: 9631 0090, Fax: 9631 1091

Toll Global Forwarding
(Denmark)
Gasværksvej 5, 9000 Aalborg
Tlf.: 7262 7000
Toke Petersen. Dir.: tlf: 72627 0002
toke.petersen@tollgroup.com
tollgroup.com/tollglobalforwarding

Statoil Fuel & Retail A/S
Rørdalsvej 38, 9220 Aalborg Øst		
Tlf.: 9812 0638

DC-SUPPLY A/S
Virkelyst 8, 9400 Nørresundby
Tlf.: 7023 1380
Info@dc-supply.dk
www.dc-supply.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
Radar Marineservice
Nordmandshage 13, 9370 Hals
Tlf.: 9846 0037, Fax: 9632 1404
Hals Motorværksted
Færgevej 6, 9370 Hals
Tlf.: 9825 1330, Fax: 9875 0331
motor@mail.dk, www.halsmotor.dk
Rolls-Royce Marine A/S
Værftsvej 23, 9000 Aalborg
Tlf.: 9930 3600, Fax: 9930 3601
Alfa Laval Aalborg A/S
Gasværksvej 24, 9100 Aalborg
Tlf.: 9930 4300, Fax: 9816 8316
aal@aalborg-industries.dk
www.alfalaval.dk
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Aalborg Havn

OVERBLIK
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Endnu mere liv på havnefronten

Danske Fragtmænd
Adm. direktør i Musikkens Hus Lasse Rich Henningsen overrakte de to vindere blomster og en
præmiecheck på 10.000 kr. Vinderne vil bruge pengene til at rejse for. Foto: Rene Jeppesen.

Aalborg Havn og Musikkens Hus udskrev i foråret en konkurrence om at
få den bedste idé til en aktivitet på
Musikkens Plads - og vinderidéen giver
nordjyderne grund til at danse.
Vinderne af den store konkurrence om
at få den bedste idé til en aktivitet på
Musikkens Plads er fundet.
Det blev Maja Bundgaard Kallesen og
Stine Kirk Nørregård, begge studerende
ved Arkitektur og Design på Aalborg
Universitet. De fik i forbindelse med
sankhansaften på Musikkens Plads overrakt præmien på 10.000 kroner.
Ideen hedder Waveplay og er en installation, hvor mennesker og musik interagerer med hinanden.
Bevægelsesniveauet omkring installationen afspejles i lydniveauet omkring den.
Så snart der er bevægelse, så bliver lydniveauet forstærket.

Del af CSR
Opdraget til konkurrencen var, at vinderidéen skulle være flest mulig mennesker
til glæde og gavn. Dertil skulle den kunne
realiseres inden for en budgetramme på
50.000 kroner.
Hos Aalborg Havn A/S er en del af
CSR-strategien at støtte op om havnerelaterede aktiviteter for byens borgere.
- Vi har en fantastisk flot havnefront her
i Aalborg, og den udvikler sig til stadighed. Vi vil rigtig gerne være med til at
støtte op om projekter, der trækker endnu flere herned - om det så er i forbindelse med Aalborg Regatta eller en hyggelig aftengåtur ned at se vinderidéen
på Musikkens Plads, siger Ole Brøndum.
Waveplay’en realiseres i løbet af sensommeren/efteråret.
Aalborg Havn og Musikkens Hus modtog
ikke færre end 48 gode forslag i konkurrenceperioden.

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

Hjørring
Ærøvej 9
9800 Hjørring
T 7252 2122

Aalborg
Rørdalsvej 201
9220 Aalborg Ø
T 7252 1000

Frederikshavn
Suderbovej 12
9900 Frederikshavn
T 7252 2130
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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:

Det nye skilt skaber et
hurtigt overblik over Nordjysk
Transportcenters område.

•
•
•
•
•

Forbedret skiltning ved NTC
Det er blevet nemmere at orientere
sig ved Nordjysk Transportcenter
til glæde for blandt andre Danske
Fragtmænd.
Der kan vinkes af ud for en vigtig del
af strategien om bedre skiltning på
Aalborg Havn.
Skiltningen i området omkring Nordjysk
Transportcenter (NTC) er blevet opdateret, så især eksterne leverandører let
kan finde rundt i det travle, logistiske
knudepunkt.
- Vi har lavet en mere intelligent og
simpel skiltning, som er tidssvarende.
Det har krævet, at vi har fjernet en håndfuld skilte, der skabte forvirring, og vi
har i stedet skabt overblik med et pictogram og med farvekoder, der går igen
på hele havneområdet, siger Jeppe Faber,
account manager i Aalborg Havn A/S.

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

9630 3888

Højt kvalificeret søtransport
Transport til tiden
Sikre, fleksible godstranspoter
fra havn til havn
Klarering i Aalborg og
Nørresundby Havn
Østre Havnegade 18 st. tv. · 9000 Aalborg
Telefon: +45 98 77 55 77
broker@nrsbshipping · www.nrsbshipping.dk

Tidligere kunne udenlandske chauffører
komme til at parkere inde i selve terminalområdet, lægge sig til at sove og
vågne op til en aflåst port. Eller chauffører kunne helt generelt have svært ved
at finde ned til for eksempel stykgodsterminalen ved Port 65.
Hos Danske Fragtmænd oplevede man
ofte, at chauffører holdt uden for porten
til Nordjysk Transportcenter, fordi de
ikke kunne finde ned til dem.
- De holdt ude på vejen og vi brugte
meget krudt på at guide dem. Med det
nye skilt er det blevet meget nemmere
at finde frem til os, siger Niels Birk,
terminalchef ved Danske Fragtmænd.
Næste skridt i skiltningsstrategien bliver
at opdatere i centralhavnen.

ONE-STOP-SHOPPING

Livsvigtige forsyninger tiL dig

overaLt i verden tiL rette tid og sted.

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

- en del af
Arctic Group Koncernen
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Nu skal alle containerne vejes
På grund af søfartssikkerheden skal
alle eksportcontainere have verificeret
deres vægt, inden de skibes ud fra
Aalborg Havn.
Sikkerheden til søs skal skærpes.
Derfor skal samtlige eksportcontainere,
der lastes ombord på et skib, nu forsynes med en VGM (Verified Gross Mass).
Reglerne er vedtaget af FN’s søfartsorganisation, IMO, under den internationale SOLAS-konvention, Safety Of Life
At Sea.
De nye regler vil give mere arbejde til
både speditører, terminalansatte og rederier, men til gengæld bliver det mere
trygt at arbejde på containerskibe.
- Der har tidligere været risiko for ulykker ombord, fordi skibe eksempelvis
kunne knække over. Hvis for eksempel
ti procent af containerne vejer ti procent
for meget, så kan det give ubalance i
skibet og have store konsekvenser, især
i høj sø, siger Rasmus Munk Kolind,
account manager i Aalborg Havn A/S.
Reglerne skal indføres i hele verden
fra 2017, men i Danmark har vi valgt at
indføre dem i alle havne her i prøveåret
2016. Reglerne gælder alle containere,
som færdigpakkes her og i Grønland
uanset hvilket flag, skibet sejler under.
Undtaget er dog containere på
chassis, trailere, mafi’s og lignenede på
ro-ro-transporter under 600 sømil.

Hos Scan-Shipping A/S har de gjort sig
positive erfaringer med, hvordan de nye
regler implementeres i Aalborg Havn A/S,
selv om det naturligvis kræver en indkøringsfase med de nye arbejdsprocesser
og deadlines.
- Jeg er blevet positivt overrasket over,
hvor nemt det er at bestille en vejning
hos Aalborg Havn, og jeg oplever
desuden, at de har en meget effektiv
svartid, siger Mette Munk Gaede, branch
manager ved Scan-Shipping i Aalborg.
To veje til VGM
Reglerne overholdes ved hjælp af konkret vejning eller kalkulation.
VGM skal fastlægges af afskiberen eller
dennes speditør og adskiller sig ved den
nuværende angivelse af vægt i transportdokumenterne, da VGM kun kan fastslås
via to metoder.
Containerne kan vejes på en certificeret
vægt i forbindelse med terminalen, brovægten, hvor oplysningerne automatisk
sendes videre til terminaloperatøren og
skibsføreren. Lasten kan også vejes på
reach stackeren. Vægten her skal være
i minimum klasse IV for ikke-automatiserede vægte og mindst klasse Y (b) for
automatiske vægte.
En anden måde at overholde reglerne er
selv at beregne vægten efter certificeret
metode.

Samtlige eksportcontainere, der lastes ombord på et skib,
skal nu forsynes med en VGM (Verified Gross Mass).

- Afskiberen eller speditøren, der har
et kvalitetsstyringssystem som for eksempel ISO-standard, kan selv veje alle
lastelementer, der skal pakkes i containere, og lægge containerens taramasse
til summen, siger Rasmus Munk Kolind.
Eget ansvar
Afskiberen eller speditøren skal oplyse
VGM til skibsfører og terminaloperatør,
medmindre det er sket via vejning på
brovægten, og først når oplysningerne er
videregivet, må skibet lastes.
Søfartsstyrelsen vil tage stikprøver, og
det er som udgangspunkt afskiberens
ansvar, at oplysningerne er korrekte.

Det er ikke terminaloperatøren eller skibsførerens opgave at efterprøve en VGM.
Tidsfristen for at indlevere en VGM er op
til de enkelte rederier eller terminaloperatører. Derfor råder Søfartsstyrelsen
afskiberen til at kontakte relevante aktører i transporten med henblik på at fastlægge tidsvinduer og procedurer.
På Søfartsstyrelsens hjemmeside kan du
læse mere om de nye regler, der trådte i
kraft for al international sejlads pr. 1. juli
2016.
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Forrygende regatta

Endnu en ny carrier i Aalborg

Aalborg Regatta 2016 trak 60.000 mennesker ned til havnefronten til koncerter
med store danske navne, familiehygge og storslået fyrværkeri. Ved samme lejlighed
delte Aalborg Waterfront sponsorater ud til fordel for aktiviteter på havnefronten.

Verdens 9. største rederi, OOCL, er
startet fast op på Rotterdam-ruten,
og det åbner nye muligheder for
nordjyske virksomheder.
Aalborg Havn A/S har fået endnu flere
strenge at spille på.

Adm. direktør Claus Holstein delte ved et arrangement på skibet Wylde Swan sponsorater
ud på vegne af Aalborg Waterfront. Det er en
del af Aalborg Havns CSR-strategi at støtte
formål, der skaber liv og udvikling på Aalborg
Havnefront til glæde for hele landsdelen. LOA,
Utzon Centret, Musikkens Hus, Jens Krogh og
Aalborg Regatta modtog mellem 50.000 og
700.000 kr. til at fortsætte det gode arbejde
med at give flest muligt gavn og glæde af
havnen.

Sponsorerne bag Aalborg Waterfront:
Hedegaard Agro
DC Supply
TN-Udvikling
Aalborg Stevedore Company
Stigsborg Havnefront
COWI
Jyske Bank
Nybolig Erhverv
Himmerland Boligforening
Haugaard/Nielsen
Mammoet Wind
Nykredit
Aalborg Havn
Og samarbejdspartner: SIFA

Kommunens skolebørn var inviteret til masser
af aktiviteter under regattaen.

I begyndelsen af juni startede OOCL
Denmark med at servicere de nordjyske
kunder direkte via Aalborg gennem
X-Press Feeders til Rotterdam og herfra
videre til de oversøiske ruter.
- Aalborg Havn er meget glade for at
have verdens 9. største rederi med ombord. De bruger containerterminalen
her og giver nordjysk erhvervsliv endnu
flere muligheder - eksempelvis er OOCL
meget stærke på USA, siger Rasmus
Munk Kolind, account manager i Aalborg Havn A/S.

Besætningen på Wylde Swan brugte tiden
på klargøring inden aftenens festligheder.

Fyrværkeriet lørdag aften var sponsoreret
af Hedegaard A/S i forbindelse med 100-års
jubilæet som aktieselskab.
Foto: Claus Skovfoged.

- Vi er nok altid lidt forsigtige i starten
af et samarbejde og tester de forskellige ting grundigt af i opstarten, så vi
sikrer en fremadrettet kvalitet for vores
kunder. Vi vil hellere bygge op end bygge ned. Tørlasten kommer naturligvis
med og er under udvikling, siger Finn
Nielsen.
I Aalborg Havn A/S er der glæde over
det nye samarbejde.
- Jo flere rederier, der benytter Aalborg
Havn, jo flere muligheder giver det
nordjyske virksomheder for at have en
lokal og effektiv indgang til den del af
verden, de opererer i. Vores strategi om
Den Intelligente Havn handler i høj grad
om at understøtte hele landsdelens
erhvervsliv, og her er OOCL en vigtig
spiller, siger Ole Brøndum, salgs- og
marketingschef i Aalborg Havn A/S.

OOCL har siden opstarten af den
kommercielle feederrute til Rotterdam
i 2010 haft Aalborg Havn i kikkerten.
- Vi bruger rutenettet til Rotterdam,
hvor vi kan connecte med vores oversøiske loops. Samarbejdet blev en realitet, fordi vi gerne vil være tættere på
vores nordjyske kunder. Desuden kan
Aalborg Havn tilbyde alle de services, vi
efterspørger, siger Finn Nielsen, country
manager i OOCL Denmark.
Gode fremtidsaspekter
OOCL er i første omgang startet op med
reefer-gods til/fra Aalborg Havn, men
tørlastcontainere følger i den nærmeste
fremtid.

OOCL sender indtil videre reefer-gods ud fra
Aalborg Havn hver torsdag, mens tørlasten
kommer med senere.
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Opkøbet har ikke ændret på de daglige
arbejdsgange med at transportere kul
til Nordjyllandsværket, men afdelingslederen kan alligevel mærke en markant
forskel, siden havneaktiviteterne kom
ind under Aalborg Havn.
- Vi refererer udelukkende til Aalborg
Havn, og har intet med driften af selve
Nordjyllandsværket at gøre. Der er udelukkende fokus på havneaktiviteterne
nu, siger Anders Klitgaard.

600.000 ton kul ryger årligt over kajkanten i Aalborg Havn Nord A/S.

Kul på Aalborg Havn Nord A/S
Kraftværkshavnen Aalborg Havn Nord
blev i 2015 købt af Aalborg Havn A/S
- hovedaktiviteten er stadig kul, men
på sigt er ønsket at omdanne havnen
på solsiden til offentlig havn.
Op til 400.000 ton kul i fire forskellige
kvaliteter.
Så meget er der plads til på Aalborg
Havn Nord, der varetager al kulhåndtering i forbindelse med værket og sørger
for den daglige levering af kul til
produktionsanlægget og pasning af
kullageret, som Vattenfall Energy
Trading har lejet de næste fem år.
I 2016 forventes godt 600.000 ton
kul at komme ind over kajkanten fra
primært Rusland og Colombia, og alle

opgaver i den forbindelse ligger hos
Aalborg Havn Nord.
- Vi håndterer kul hele året rundt, syv
dage om ugen, som omdannes til el og
varme, mere om vinteren end om sommeren, siger Anders Klitgaard, afdelingsleder i Aalborg Havn Nord A/S.
Aalborg Havn overtog ved opkøbet ni
medarbejdere fra Vattenfall, som i dag er
ansat i Aalborg Havn Logistik A/S, og som
står for driften af alle operationerne på
Aalborg Havn Nord. Da kulmængderne er
dalende på grund af den grønne omstilling, har det været nødvendigt at se på
bemandingen og skabe mere fleksibilitet
ved, at Aalborg Havn Nords medarbejdere
også kan udføre opgaver i Østhavnen,
hvor den primære udvikling sker.

vices til rådighed det rigtige sted på det
rigtige tidspunkt, siger Claus Holstein,
adm. direktør i Aalborg Havn A/S.
Aalborg Havn købte pr. 1. januar 2016
havnen ved Nordjyllandsværket og alle
de arealer herved, som Vattenfall har
ejet, på nær selve kraftværksenhederne.
De fleste af arealerne og servicebygningerne er efterfølgende lejet ud til
Nordjyllandsværket A/S.

Store perspektiver
Aalborg Havn Nord varetager et bredt
ansvarsområde, der dækker over skibsmodtagelse, havnesikring, stevedoring/
losning og lastning af skibe, krankørsel,
dozerkørsel på kulpladsen, kulopkørsel
med transportbåndsanlægget, vedligeholdelse af anlæg og maskiner og vedligeholdelse af de bygningsanlæg og
vejanlæg, som ikke er lejet ud.
Det giver samtidig Aalborg Havn Nord
en række kompetencer og faciliteter på
nordsiden af Limfjorden, som på sigt kan
gavne nordjysk erhvervsliv bredt set.
Der arbejdes i øjeblikket på at omdanne Aalborg Havn Nord fra privat til offentlig havn, da havnefaciliteterne dermed kommercialiseres og kan bruges til
andet end driftsenhed for kraftværket.
- Det ville give nogle gode muligheder
og besparelser for virksomheder på
nordsiden, fordi de dermed undgå tunnelrøret, når de enten importerer eller
eksporterer varer. Aalborg Havn A/S
har en strategi om Den Intelligente
Havn, som indebærer, at vi vil være
vækstmotor for hele landsdelen og hele
tiden sørger for at stille de rigtige ser-

Samlet havneareal før/efter opkøbet
af Aalborg Havn Nord
Bolværker:
Før: 5.200 m + 350 m = 5.550 m (+ 6,7%)
Arealer:
Før: 430 ha + 107 ha = 537 ha (+ 24,9%)
Bygninger:
131.500 m2 + 29.400 m2 = 160.900 m2
(+ 22,4%)
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Del af velsmurt tandhjul
Ved årsskiftet overtog Aalborg
Havn A/S det fulde ejerskab over
Aalborg Stevedore Company A/S.
Aalborg Stevedore Company er blevet
en fuldt ud integreret del af havnen.
- Nu har vi én fælles interesse - at
samarbejde om udviklingen af havnens
aktiviteter, siger Søren Bæk Christensen, adm. direktør i Aalborg Stevedore
Company A/S.
Aalborg Stevedore Company er en
væsentlig servicefunktion på havnen,
som udbyder effektive stevedoreydelser på alle tidspunkter af døgnet. Firmaet råder over 16000 kvadratmeter
kajnære pakhuse. Dertil er der et højt
uddannelses- og vidensniveau blandt
medarbejderne, hvilket garanterer, at
sikkerhed og kvalitet er i orden.
Med overtagelsen vil havnen fortsat
tilbyde kunderne maksimal service og
udvikle virksomheden, så den fortsat
kan betjene den for havnens kunder så
essentielle servicefunktion.
- Vi vil fortsætte den positive udvikling,
som selskabet er i. Det skal blandt
andet ske gennem fastholdelse af et
højt viden- og uddannelsesniveau, der
sikrer kvalitet og sikkerhed i arbejdet.
Aalborg Stevedore Company er en vigtig samarbejdspartner for alle på og
omkring havnen. Det forhold ønsker vi
at styrke ved fortsat at imødekomme
de store krav til fleksibilitet og opgaver,
siger Claus Holstein, adm. direktør i
Aalborg Havn A/S.

Benchmarker konstant
Aalborg Stevedore Company skal hele
tiden bidrage til havnens høje serviceniveau samlet set.
Dertil skal virksomheden kontinuerligt
måle sig i forhold til andre havnes kvalitets- og prisniveau.
- Vi gør ekstremt meget ud af at benchmarke i forhold til andre havne, så vi
hele tiden sikrer os, at vi er absolut konkurrencedygtige på pris og effektivitet
- og det er vi. Desuden har vi et beredskab, der hele tiden er i højeste gear, så
der ikke er ventetid og kø. Den slags er
vigtigt for en havn som vores og smitter
positivt af på vores samlede omdømme,
siger Søren Bæk Christensen.
Han begrunder blandt andet virksomhedens høje kvalitetsniveau med, at medarbejderne kontinuerligt uddannes.
- I forhold til at laste eksempelvis vindmøllekomponenter er vores medarbejderes uddannelse skræddersyet og
hundrede procent opdateret. Det er
noget, jeg ved, virksomheder som Bladt
og Siemens lægger stor vægt på, siger
salgsdirektøren.

Adm. direktør Søren Bæk Christensen ser mange muligheder i at være en del af havnen.

Alt sammen noget, der bidrager til de
ansattes følelse af at være en del af et
helstøbt tandhjul og at være en del af
den fysiske arbejdsplads omkring dem.
- Vi er mere en naturlig del af havnens
opgaver nu, og der er nye muligheder
for at sparre og samarbejde om opgaver.
Blandt andet har vi lavet en aftale om at
udnytte hinandens mandskabsressourcer
i driften ved at udveksle ledig kapacitet.
Det betyder også, at når havnen udvikler
sig - så udvikler vi os sammen med dem,
siger han.

Aalborg Havn A/S ejede tidligere 30% af
Aalborg Stevedore Company A/S. På et
bestyrelsesmøde 30. september 2015
blev købet af Royal Arctic Logistics A/S’
aktieandel på 70% godkendt.
Købet sker i henhold til strategien om
Den Intelligente Havn, hvor Aalborg
Havn sikrer erhvervslivet alle tænkelige
services i forbindelse med logistik til
gavn for hele landsdelens vækst.

Den administrerende direktør oplever
det som meget positivt, at Aalborg Stevedore Company flyttede på Østhavnen
i 2015 og ved årsskiftet blev opkøbt af
Aalborg Havn.
Aalborg Stevedore Company står stadig selv for personale, certificering og
uddannelse, mens andre dele af administration og IT er flyttet over i Aalborg
Havns regi, hvor det tidligere hørte under Royal Arctic Logistics A/S.
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Vejerbod får nyt liv
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Aalborg Havn skærper
fokus på sikkerheden
Aalborg Havn A/S højner sikkerhedsniveauet for kunder, brugere og lejere.
Med stigende aktivitet på Aalborg Havn
følger stigende krav til sikkerhed.

To håndværksvirksomheder har lejet sig ind i vejerboden på Gasværksvej 43.

J.B. Byg & Montage flytter sammen
med Boddum Total ApS i den gamle
vejerbod på Gasværksvej.
Der er gang i byggeriet i og omkring
Aalborg.
Derfor er der stor efterspørgsel på lagerkapacitet på Aalborg Havn, hvor byggefirmaer fra oplandet lejer plads til containere eller lejer sig ind i havnens bygninger.
- Når meget af arbejdet foregår i og omkring Aalborgs midtby, så kan spildtiden
minimeres ved at leje sig ind på Aalborg
Havn, siger Jeppe Faber, account manager i Aalborg Havn A/S.
Noget, der også begrunder, at tømrerfirmaet J.B. Byg & Montage fra Storvorde
og VVS-firmaet Boddum Total fra Visse
netop har skrevet under på lejemålet
Gasværksvej 43, den gamle vejerbod.
- 99 procent af vores opgaver ligger i
Aalborg, så vi har brug for både kontorog lagerkapacitet tættere på. Lejemålets

placering er perfekt, da det både ligger
centralt og er tæt på motorvejen. Desuden kommer der også en stor Bygma
Tømmerhandel lige overfor, siger John
Bæhrentz, direktør i J.B. Byg & Montage.
De to virksomheder kommer til at dele
100 kvadratmeter kontorareal mellem
sig, mens J.B. Byg & Montage samtidig
lejer de tilhørende 80 kvadratmeter
lagerplads.

- Virksomheder på havnen stiller stadig
højere krav til sikkerhed og risikodækning, og vi er naturligvis nødt til at
følge med. Derfor hæver vi nu sikkerhedsniveauet på hele havneområdet,
siger Claus Rosenbeck, havnekaptajn i
Aalborg Havn A/S.
Sikkerhedsniveauet på Aalborg Havn i
områder med høj aktivitet er i forvejen
højt, men med bl.a. mange nye virksomheder er det nødvendigt at stramme og
standardisere reglerne yderligere.

Det drejer sig blandt andet om klare,
enslydende regler for brug af værnemidler såsom sikkerhedssko, vest og
hjelm på havnens område.
Aalborg Havn er derfor i øjeblikket i
gang med at skrive og tilrettelægge
introduktionsforløb mht. disse nye
sikkerhedsregler for alle havnens
kunder, lejere og ansatte.
I løbet af efteråret udmønter det sig i
konkrete sikkerhedsseminarer i Center
for Logistik og Samarbejde (CLS-bygningen).
Kunder, lejere og ansatte vil modtage
en invitation til seminaret i efteråret.

Hos Aalborg Havn A/S ser man frem
til, at der kommer nye aktiviteter i den
gamle vejerbod fra 1970.
- Det er en bygning, der har godt af at
komme i gang igen, siger Jeppe Faber.
Vejerboden har været i brug til for
nyligt, hvor funktionen blev flyttet ud
på Østhavnen.
J.B. Byg & Montage og Boddum Total ApS
er faste samarbejdspartnere, og de flyttede ind 1. august 2016.

Blandt andet brug af
værnemidler skal standardiseres, så sikkerheds-niveauet
på Aalborg Havn følger
markedets højeste krav.

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

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

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