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Lidt mere end tre år er nu gået, siden
verdensmålene blev vedtaget af alle
lande ved FN-topmødet i New York, og
langsomt, men sikkert, kan vi mærke,
at målene vinder indpas på adskillige
niveauer. Det gælder både politisk og
i medierne, men også i det danske erhvervsliv, og det skyldes ikke mindst, at
flere bliver opmærksomme på det økonomiske incitament til at sammentænke
flere bundlinjer.
Undersøgelser har allerede vist, at arbejdet med verdensmålene er forbundet
med både vækst og jobskabelse, og vi
kan se, at flere udenlandske investorer
og virksomheder for alvor har grebet
dagsordenen. Det betyder, at verdensmålene vil blive et af de vigtigste
globale konkurrenceparametre, og potentielle kunder og samarbejdspartnere
vil derfor snart måle os på vores evne
til at opfylde målene.
Det kan måske lyde skræmmende og
abstrakt, og det kan måske lyde meget dyrt. Hos Aalborg Havn ser vi dog
udviklingen ganske anderledes. Vi har
gennem flere år arbejdet målrettet med
bæredygtighed på et generelt plan.

Det vil sige både i forhold til miljø, jobskabelse, ressourceforbrug, sanitet og
meget mere. Med andre ord må man
meget gerne måle os på verdensmålene.
Arbejdet med målene må ikke blive til
tom snak, og derfor veksler vi hele tiden
mellem de strategiske verdensmål og
konkrete hverdagsmål, som vi kan agere
på her og nu. Vi er eksempelvis lykkedes
med at reducere vores elforbrug med
hele 70 procent ved at omlægge vores
belysning til LED.
Det er vigtigt at understrege, at arbejdet
med verdensmålene rækker ud over den
enkelte virksomhed. Arbejdet kalder på
samarbejde, og her har vi i Aalborg en
markant styrkeposition. Vi udvikler os
sammen, lyder de afsluttende ord i Aalborg Kommunes nye grundfortælling, og
generelt er vi stærke i forhold til offentlig-private partnerskaber, OPP, men også
samarbejder private aktører i mellem.
Hos Aalborg Havn vil vi gerne gå forrest
og bidrage til den fælles udvikling ved at
skabe de bedste betingelser for, at virksomhederne i Aalborg Øst kan integrere
verdensmålene i deres forretning på en
bæredygtig måde. Det er en central del
af vores transformation fra traditionel
logistikhavn til et videns- og innovationscenter – Den Intelligente Havn.
Vi skal hjælpe virksomheder med for det
første at synliggøre værdien af eksempelvis grønne tiltag og CSR-initiativer, så
arbejdet med verdensmålene ikke blot
anskues som dyre og væksthæmmende
onder. For det andet skal vi hjælpe virksomhederne med at facilitere udviklingen, og vi er allerede i fuld gang.

Her er Miljø++-projektet, som er et strategisk samarbejde mellem Aalborg Havn,
Aalborg Universitet, Aalborg Forsyning
og Aalborg Kommune, et rigtig godt eksempel. Lige nu arbejder vi helt konkret
med at skabe en symbiose-platform
i Aalborg Øst med henblik på at øge
virksomhedernes energi- og ressourceeffektivitet, så de kan udnytte både
hinandens og områdets ressourcer optimalt og til fælles bedste. Det sker i tæt
samarbejde med House of Energy og
ErhvervsNetværk 9220.
Et andet godt eksempel er CSR-projektet Cool East, hvor Aalborg Havn er
hovedsponsor. Projektet har til formål at
skabe samhørighed og stolthed over at
leve, bo og arbejde i Aalborg Øst, og det
er afgørende for områdets virksomheder
på både lang og kort sigt med henblik
på at tiltrække og fastholde medarbejdere. Der er masser af uudnyttet potentiale i CSR også rent forretningsmæssigt,
og Cool East er et rigtig godt eksempel
på en måde at nytænke indsatsen.
Som nævnt – vi er allerede i fuld gang
med projekter, der ligger i tråd med FN’s
verdensmål, og vi skal fortsætte, så vi
lykkes med at omsætte ambitionerne til
innovative løsninger, bæredygtig vækst
og jobskabelse til gavn for ikke blot Aalborg Havn og virksomhederne i Aalborg
Øst, men for hele Aalborg.
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Ordrerne vælter ind:

Aalborg Alliancen
samler kræfter
– også på havnen
Interessen for Aalborg Alliancen har
været stigende siden årets start, og
flere virksomheder slutter sig løbende
til. Det er en positiv udvikling, mener
man i Aalborg Havn, der har været en
del af samarbejdet fra start.
Få emner har fyldt lige så meget i
det nordjyske erhvervsliv som Aalborg
Alliancen siden årets start. Alliancen,
der har til formål at sikre kvalificeret
arbejdskraft til Aalborg Kommunes
virksomheder, nedbringe ledigheden
og medfinansiere den 3. Limfjordsforbindelse, var blandt de vigtigste emner
til borgmester Thomas Kastrup-Larsens
årlige nytårskur i Nordkraft den 8. januar.
Et arrangement, der vanen tro var arrangeret af Erhverv Norddanmark.
En af hovedmålsætningerne for 2019 er,
at 40 virksomheder skal tilslutte sig alliancen, og nytårskuren markerede den
officielle kickstart til rekrutteringen. Allerede inden havde 11 virksomheder dog
sluttet sig til. Heriblandt Bladt Industries
og Aalborg Havn:
– Vi ser Aalborg Alliancen som et rigtig
godt initiativ, som vi gerne vil bidrage
til. Det ligger i vores DNA at hjælpe virksomheder med at udvikle forretningen
og skabe jobs, og vi er vant til at bære
vores del af ansvaret for kommunens
ambitioner om jobskabelse. Samtidig
har tilblivelsen af den 3. Limfjordsfor-

Bladt vil ansætte 300
nye medarbejdere

bindelse stor betydning for vores forretning, så alt i alt er det helt naturligt for
os at være med og støtte op om projektet, siger adm. direktør i Aalborg Havn,
Claus Holstein.

Svenske Vattenfall skal de næste
år opføre et spritnyt havvindmølleprojekt i Østersøen, og Bladt Industries er blandt leverandørerne til det
store projekt. Det betyder nyansættelser hos den aalborgensiske entreprenørvirksomhed, der i jagten på de
mange nye ansigter blandt andet har
meldt sig ind i Aalborg Alliancen.

Aftalen om Aalborg Alliancen indebærer,
at Aalborg Kommune over de næste
20 år forventes at afsætte 30 millioner
kroner af provenuet fra dækningsafgiften årligt til at medfinansiere den 3. Limfjordsforbindelse, mens virksomhederne
skal bidrage ved at skabe arbejds- og
praktikpladser.

I 2021 skal der efter planen stå 72 nye
vindmøller klar fordelt på et 132 km2
stort areal i Østersøen. Bag projektet
står den svenske energigigant Vattenfall, som har tegnet leverandørkontrakter for i alt 2,2 milliarder kroner til det
nye havvindmølleprojekt, der har fået
navnet Kriegers Flak.

– Alliancen sammenkobler kommunale
og borgernære udfordringer med de
private virksomheder til gavn for både
kommune, borgere og virksomheder.
Den type samarbejder er vigtige, og vi
vil gerne via vores position og netværk
være med til at sprede det gode budskab til øvrige virksomheder, forklarer
Claus Holstein.

Bladt Industries er blandt leverandørerne og skal i den forbindelse levere 72
overgangsstykker, som forbinder det
støbte fundament på havbunden med
vindmøllen. Og det er en stor ordre på
et trecifret millionbeløb, der er tikket
ind hos den aalborgensiske entreprenørvirksomhed, som derfor er i gang
med at ansætte nye medarbejdere:

Om Aalborg Alliancen:
Aalborg Alliancen er et samarbejde
mellem Aalborg Byråd og erhvervslivet
i Aalborg Kommune, herunder Dansk
Industri (DI) i Aalborg, Erhverv Norddanmark og LO Aalborg.

– Vi søger i alt 300 nye medarbejdere,
og det er både til vores kontor og til
produktionen. Det er rigtig godt for os,
og vi er meget stolte af, at vi har vundet
op til flere udbudsrunder hos vores kunder. Fremtiden ser derfor lys ud for vores
virksomhed, da det globale offshoremarked, som er vores hjemmebane,
vækster cirka 15 procent om året, fortæller Anne Kaptain, der er HR-direktør
hos Bladt Industries.

Det er nemlig ikke kun Kriegers Flakprojektet, der har skabt jobfest hos
Bladt Industries. Sidste år landede man
flere store ordrer, så der er nok at tage
fat på hos virksomheden, der helt konkret søger 50 medarbejdere til kontoret
og 250 til produktionen:
– Til vores kontor er vi lige nu i dialog
med kandidater til ca. 35 nye stillinger,
og vi leder stadig efter ingeniører, projektledere, indkøbere og andet administrativt personale. Og hvis vi kigger på
vores produktion, så er vi nu oppe på
omkring 80 nyansatte. Så her søger vi
ligeledes efter nye medarbejdere – primært smede- og svejsearbejdere, siger
Anne Kaptain.
Fortsættes side 6

steel solutions

built for
the future

www.bladt.dk
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Du arbejder ud over
landegrænser
– gør din bank?

Aalborg Alliancen hjælper
med opkvalificering
På grund af det store behov for nye
medarbejdere har Bladt Industries tænkt
sig at opkvalificere en del af deres nye
kollegaer. Og her har Aalborg Alliancen
været til stor hjælp, lyder det fra Anne
Kaptain:
– Gennem Aalborg Alliancen har vi
etableret et samarbejde med jobcentret
i Aalborg, Dansk Metal og Tech College,
hvor vi kan opkvalificere nye medarbejdere med stort potentiale. Det gælder
især inden for disciplinen pulversvejsning, som kun få har erfaring med.
Og derudover giver samarbejdet os
mulighed for at videreuddanne vores
nytilkomne inden for en række andre
områder, hvor vi mangler arbejdskraft.
Med de mange nyansatte vil Bladt Industries gå fra 400 til 700 medarbejdere.
Og selvom virksomheden i forvejen er
blandt de største i Nordjylland og i top 3
i verden inden for fundamenter til offshore-industrien, så kræver det mange
ressourcer at implementere så mange
nye ansigter i en organisation:

– Vi er i gang med at rekruttere nye
medarbejdere, som efter de er blevet
ansat, skal onboardes og læres op. Hos
os foregår det blandt andet efter gammeldags sidemandsoplæring, da vores
nuværende medarbejdere er specialister
inden for deres felt og derfor har kompetencerne til at lære deres nye kollegaer op. Men det trækker selvfølgelig
på vores ressourcer, og derfor er vi glade for det nye samarbejde, vi har fået
op at stå gennem Aalborg Alliancen.
De mange nye medarbejdere lægger
også pres på de fysiske rammer hos
Bladt Industries. Derfor samarbejder den
nordjyske entreprenørvirksomhed også
med Aalborg Kommune for at optimere
logistikken på havneområdet:
– Det er mange mennesker, som hver
dag skal til og fra arbejde, så vi er ved
at kigge på busforbindelser sammen
med Aalborg Kommune for på den måde
at optimere logistikken omkring vores
virksomhed.
Ifølge Anne Kaptain håber de hos Bladt
Industries at være i mål med de mange
nyansættelser inden sommerferien.

$

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
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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Verdensmål på programmet til workshop
23 virksomheder var den 17. januar samlet, da ErhvervsNetværk 9220
og NIRAS A/S afholdt workshop om arbejdet med FN's 17 verdensmål.

Et DRIFTSSIKKERT
parløb til lands og til vands

Skal de ambitiøse 17 verdensmål nås,
skal der handling på bordet allerede nu.
Det var med det afsæt, ErhvervsNetværk
9220 og NIRAS havde inviteret til workshop om netop verdensmålene i januar.

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:
•
•
•
•
•

– Bæredygtighed er ikke kun en politisk
dagsorden. Skal vi nå verdensmålene
for 2030, skal en stor del af indsatsen
dels komme fra private virksomheders
initiativer og dels fra os alle som enkeltpersoner. Det er ikke kun for de store
virksomheder – også de små og mellemstore har med deres store fleksibilitet
gode muligheder, forklarer regionsdirektør i NIRAS, Søren Hagemann, om baggrunden for workshoppen.
Til workshoppen deltog 23 virksomheder
og institutioner, og deltagerlisten talte
blandt andre et boligselskab, entreprenører, genvindingsvirksomheder, anlægsgartnere, universitetet og et hotel.
Formålet var primært at samarbejde om
idéer til at integrere arbejdet med verdensmålene i deltagernes virksomheder.
– Helt konkret delte vi os i fem grupper,
der hver arbejdede med en case-virksomhed. Vi gennemgik, hvilke verdensmål samt delmål case-virksomheden
allerede arbejdede med, og hvilke tiltag
man kunne optimere eller igangsætte.
Det var rigtig interessant, især fordi
der var så mange forskellige brancher

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

og perspektiver repræsenteret, siger
Mette Schmidt, teknisk chef hos Aalborg
Havn og bestyrelsesformand i ErhvervsNetværk 9220.
Ny netværksgruppe
For de fleste af deltagerne sluttede
arbejdet med verdensmålene ikke, da
workshoppen var færdig. Hele 16 af de
deltagende aktører valgte nemlig at gå
sammen om at fortsætte indsatsen i en
ny netværksgruppe.
– Flere ville meget gerne forsætte den
gode sparring om emnet og ikke mindst
hjælpes ad med at finde konkrete metoder og tiltag, som virksomhederne kan

9630 3888

arbejde videre med hver især. Det er
der potentielt stor værdi i, fortæller
Mette Schmidt og fortsætter:
– Verdensmålene skaber megatrends,
der afgør, hvad der er go og no go, når
du skal ud for at sælge og markedsføre
dig både nationalt og internationalt. Det
baner vejen for nye produkter, nye samarbejder, nye kunder og nye forretningsområder for ambitiøse virksomheder,
der vil vinde fremtiden.

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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Ny professor på AAU skal
binde erhvervsudvikling og
forskning sammen
Aalborg Universitet har udnævnt
Aalborg Havns udviklingschef, Jesper
Raakjær, til landets første professor i
havneudvikling. Udnævnelsen bygger
bro mellem AAU's satsning på det
maritime forskningsområde, Blue
Governance, og Aalborg Havns ambitioner om at opbygge et videncenter
for havnedrift og udvikling i Aalborg Øst.
Maritim forvaltning er i centrum for
en ny satsning på Aalborg Universitet
(AAU), der gennem de seneste år har
arbejdet mod at udvikle universitetets
forskningscenter, Innovative Fisheries
Management (IFM), fra et primært
fiskeri- og kystsamfundsperspektiv til et
forskningscenter med et bredere integreret maritimt perspektiv.
I efteråret udmøntede den satsning sig
i, at forskningscentret skiftede navn til
Center for Blue Governance, og i samme
forbindelse blev forskningsstrategien tilpasset det nye fokus. Det er netop med
udgangspunkt i den nye retning, at AAU
har udnævnt Jesper Raakjær som landets
første professor i havneudvikling.
- Center for Blue Governance vil bidrage
til dybdegående forståelse af maritime
forvaltningsstrukturer og processer til
søs, i kystområder og på havne. Det
sker med henblik på at designe og udvikle legitime forvaltningsordninger til at

styre maritime aktiviteter og kontrollere
deres konsekvenser, siger AAU-professor Jan P. M. van Tatenhove, der siden
august har ledet Center for Blue Governance, og fortsætter:
– Jesper Raakjær spiller en afgørende
rolle for udviklingen af instituttets
forskning inden for maritim forvaltning
og dens institutionalisering og dynamik.
Mere specifikt er han involveret i en
videre udvikling af havne, hvilket blandt
andet inkluderer bæredygtig havneudvikling, netværk mellem havne om
miljøhensyn samt forståelse af regionaliseringens processer. Eksempelvis
havnes rolle i makroregionale strategier
og som knudepunkter for forbindelser
mellem land og hav og erhvervsudvikling
i havneøkosystemet.
Modsat Jan P. M. van Tatenhove, der er
ankommet fra en stilling hos det førende universitet i Holland, Wageningen
University, er Jesper Raakjær som flere
andre AAU-professorer ansat i en deltidsstilling for at bidrage til at bygge bro
mellem universitetet og verden udenfor.
Jesper Raakjær er udviklingschef i Aalborg Havn, og professoratet muliggør
sammentænkning af konkret erhvervsudvikling på havnen og dets bagland
med den nyeste forskning inden for
havneudvikling og erhvervsøkonomi.

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

– Den traditionelle havnefunktion er
under forandring, og havnedrift vil i
fremtiden handle om langt mere end
blot gods over kaj og om at servicere
søgående transport af varer og råstoffer. Det er Aalborg Havns ambition at
være et ultramoderne logistikcenter og
en partner for erhvervslivet, der servicerer såvel skibe på vandsiden som produktionsvirksomheder i erhvervsparken.
Faktisk tror vi netop på, at landsiden
kommer til at bidrage til størstedelen
af den fremtidige vækst og jobskabelse
på havnen, fortæller Jesper Raakjær og
fortsætter:
– Som led i den ambition er målet
blandt andet at gøre vores datterselskab Center for Logistik og Samarbejde,
CLS, til et videnscenter med national
rækkevidde inden for logistik og udvikling, og set fra vores perspektiv er
stærke forskningsmiljøer på AAU afgørende for vores mulighed for succes.
Derfor håber jeg, at min udnævnelse til
professor i havneudvikling vil bidrage til
at skabe de absolut bedste betingelser
for at lykkes og samtidig være med til
at stille nogle interessante og aktuelle
cases til rådighed for universitetet, som
kan være med til at konsolidere AAU
i verdenseliten inden for havneudvikling
og maritim forskning.

Professoratet er en yderligere styrkelse
af relationen mellem Aalborg Havn og
AAU. I forvejen er begge blandt andet
engageret i det ambitiøse miljøsamarbejde Miljø++, der har til formål at skabe
en symbioseplatform for virksomhederne i postnr. 9220, som gør dem i stand
til bedst muligt at udnytte både områdets og hinandens ressourcer med særligt fokus på plastik, tekstiler og energi.
Aalborg Forsyning og Aalborg Kommune
er de to øvrige partnere i samarbejdet.
– På AAU ser vi generelt positivt på
samarbejder med erhvervslivet. Det giver os mulighed for at afprøve teorier i
praksis og danne værdifulde erfaringer,
som kan bidrage til ny og endnu bedre forskning. Samtidig ser vi det også
som afgørende for vores virke, at vores
forskning kommer ud at arbejde i virkeligheden og bidrager til løsninger og
udvikling både for virksomheder og andre dele af vores samfund. Det er samarbejdet med Aalborg Havn og Jesper
Raakjærs professorat gode eksempler
på, siger Henrik Pedersen, dekan ved
Det Tekniske Fakultet for IT og Design
(TECH), som Center for Blue Governance
hører under.

Om Jesper Raakjær:
Jesper Raakjær har været udviklingschef i Aalborg Havn siden 2016,
hvor han kom til fra netop AAU. Her var han professor fra 2000 og frem
til 2016. Jesper var med til at starte IFM sammen med Sten SverdrupJensen tilbage i 1994 og var dets leder i perioden 2006-2016.
Jesper Raakjær er uddannet cand.merc. med speciale i erhvervsudvikling,
efterfulgt af ph.d. i 1992 og dr. scient. i 2009. Jesper er opvokset i Hals og
har inden sin akademiske karriere været erhvervsfisker, havnearbejder
og slæbebådsskipper.
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Ny AAU-rapport kaster
lys over fremtidens havn
Havne skal i fremtiden være meget
mere end blot transportknudepunkter
for at skabe yderligere vækst. Det er
blandt perspektiverne i en ny rapport
om Aalborg Havns fremtidige rolle
som nordjysk containerknudepunkt,
som Aalborg Universitet netop har
offentliggjort.
Den traditionelle havnerolle er under
forandring, og havnens funktion handler
i dag og især i fremtiden om langt mere
end at flytte gods fra A til B. Sådan lyder
en del af udgangspunktet for en netop
offentliggjort rapport fra Aalborg Universitet, AAU, som Centre for Mobility
& Urban Studies står bag.
Rapporten undersøger nærmere bestemt
Aalborg Havns fremtidige rolle som
nordjysk containerknudepunkt med
særligt fokus på godsbanetransporten.
Undersøgelsen afdækker fire forskellige aktørers perspektiver på Aalborg
Havn, nemlig Aalborg Kommune, Region
Nordjylland, DHL Global Forwarding og
Deutsche Bahn, og lektor Claus Lassen
siger følgende om forskningens tilgang:
– Det har været vigtigt for os at få et
bredt perspektiv på havnens rolle og
fremtid ved at inddrage aktører med
forskellige relationer til Aalborg Havn.
Formålet har ikke blot været at undersøge godstransporten; vi ville undersøge sammenhængen mellem forskellige
transportformer og samfundsudviklin-

gen, siger han og fortsætter om nogle
af rapportens resultater:
– Regionen og kommunen har begge
et strategisk sigte med Aalborg Havn
og anskuer havnen som vigtig for erhvervsudviklingen, jobskabelsen og tiltrækningen af nye virksomheder osv. Af
undersøgelsen fremgår det desuden, at
Deutsche Bahn anser Aalborg Havn som
et bindeled mellem Europa og Norden,
mens DHL Global Forwarding opfatter
havnen som vigtig for at tilfredsstille
de nordjyske afskibere.
Undersøgelsen omfatter både statistikog dokumentanalyse samt interviews
med relevante personer fra de fire udvalgte aktører.
Havne skal omstille sig, som
lufthavne har gjort
Claus Lassen har i sin øvrige forskning
beskæftiget sig meget med luftfart og
særligt lufthavnes rolle, og han ser flere
paralleller mellem de to vigtige infrastrukturer.
– Vores undersøgelse indikerer et behov
for at gentænke havnerollen, hvis havne
også fremover skal være en vækstmotor. Det kan sammenlignes med den
udvikling, som lufthavnene har været
igennem. I dag er lufthavne langt mere
en blot transportknudepunkter. De er
blandt andet også shoppingcentre
og mødesteder. Transporten er stadig
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udgangspunktet for forretningen, men
fremtidens vækst kræver, at man tilbyder en større pakke, siger Claus Lassen.
Rapportens konklusioner vækker stor
interesse hos Aalborg Havn, hvor udviklingschef Jesper Raakjær hæfter sig
ved, at man allerede er undervejs med
at omstille sig fra traditionel infrastrukturhavn til en moderne indlandshavn og
industripark drevet og baseret på viden
og samarbejder.
– Rapportens perspektiver bekræfter os
i, at vi er på rette vej med vores strategiske udvikling. Derudover giver rapporten
også et interessant indblik i, hvordan
vigtige aktører helt konkret opfatter os
og vores ydelser og rolle. Både i forhold
til hvad vi gør godt, og hvad vi måske
kan gøre endnu bedre i fremtiden, siger
Jesper Raakjær.

Fakta om rapporten
’Undersøgelse af Aalborg Havns
fremtidige rolle som nordjysk
containterknudepunkt’:
Undersøgelsen er omfattende og rummer
både statistik, dokumentanalyse og interviews med udvalgte medarbejdere og
aktører, der har noget med Aalborg Havn
at gøre i hverdagen.
Eksempelvis har
forskerne ikke
interviewet politikere
ved kommunen,
men i stedet udvalgte
embedsmænd med
viden om Aalborg
Havn.

UNDERSØGELSE
FREMTIDIGE ROL AF AALBORG HAVNS
CONTAINERKNUDLE SOM NORDJYSK
EPUNKT

Danske Fragtmænd

Din lokale fragtmand
Vi har mere end 100 års erfaring i at være den lokale
fragtmand. Bag vores firmanavn ligger samarbejdet
mellem 42 selvstændige fragtmandsvirksomheder i hele
landet. Det giver logistikløsninger, leveringskvalitet og
service i verdensklasse, og gør Danske Fragtmænd til
landets største nationale transportør af stykgods.
Hjørring
Ærøvej 9
9800 Hjørring
T 7252 2122

Aalborg
Rørdalsvej 201
9220 Aalborg Ø
T 7252 1000

Frederikshavn
Suderbovej 12
9900 Frederikshavn
T 7252 2130
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Fakta om BLAEST:
Hos BLAEST tester man vindmøllevingens styrke. Der er altså ikke
tale om aerodynamisk test, men nærmere strukturel afprøvning af
vindmøllevingen. Under testen monteres vingerne på store betonklodser, hvorefter de påføres forskellige belastninger. Disse tests er
standardiserede og er obligatoriske i forbindelse med typegodkendelse af vindmøller. I dag bliver alle nye vindmøller typegodkendt
– enten fordi det er et krav fra myndighederne, som f.eks. i Danmark, eller fordi vindmølleproducenternes kunder forlanger det.

BLAEST udvider
igen testcenter til
vindmøllevinger
Nye vindmøller bliver stadigt større
med henblik på at producere mere
strøm, og udviklingen går så stærkt,
at Blade Test Centre A/S (BLAEST) nu
for anden gang på blot fem år udvider
sit testcenter til vindmøllevinger. Udvidelsen betyder, at BLAEST fremover
vil være i stand til at teste vindmøllevinger, der er længere end 100 meter.
Sådanne vinger er allerede under udvikling hos flere producenter.

centerets kapacitet presset til det yderste.
Det er bestemt ikke alle nye vindmøllevinger, der er så lange som LM 88,4P,
men der er ingen tvivl om, at udviklingen
går mod større vindmøller med større
vingefang. Det vurderer adm. direktør i
BLAEST, Erik Steen Jensen, og netop derfor er virksomheden i samarbejde med
Aalborg Havn i gang med at udvide testcenteret på Landdybet 10 med yderligere
25 meter:

For mindre end tre år siden gennemførte
BLAEST med succes en test af den på
daværende tidspunkt rekordstore vindmøllevinge LM 88,4P, der, som navnet
antyder, måler hele 88,4 meter.

– Større vindmøller producerer mere strøm,
og de er særligt velegnede til offshore,
som der generelt er stigende aktivitet
inden for – især i lande som Danmark, der
ikke har de store mennesketomme landområder. Det er vigtigt, at vi som testcenter følger udviklingen, og med den nuværende udvidelse bliver vi i stand til at teste
vinger på mere end 100 meter. Samtidig er
vi i kraft af vores beliggenhed på havnen

Det var kun muligt, eftersom man få år
forinden havde udvidet virksomhedens
testcenter i Aalborg Øst med cirka 25 meter, og selv med den ekstra længde blev

også godt rustede til fremtiden, da mange
af de største vinger simpelthen er for
store til transport på landevej, forklarer
han.
Hos Aalborg Havn, der ejer området og
bygningen, glæder man sig over udviklingen hos BLAEST, der har haft testcenter i Aalborg Øst siden 2006.
– Med udvidelsen bliver BLAEST også i
fremtiden en markant spiller i en branche, der må siges fortsat at rumme et
kæmpe potentiale, hvis vi skal formå
at omstille vores energiproduktion fra
fossile brændsler til ren energi. Det er
positivt, at vi allerede i dag med både
Siemens Gamesas og BLAEST's testcentre har et miljø, der er blandt de absolut
førende inden for test af vindmøllevinger, siger adm. direktør i Aalborg Havn
A/S, Claus Holstein, og fortsætter:

– Det er en del af vores strategi netop
at skabe denne slags miljøer, der er med
til at bringe Aalborg helt i front inden
for et område, og den slags projekter vil
vi gerne have mange flere af. Særligt når
det gælder brancher, der arbejder med
løsninger til vedvarende energi, men
også andre brancher hvor vi kan være
med til at udvikle testfaciliteter og generelt førstegenerations-industrier, som
kan give Aalborg en førerposition.
BLAEST's udvidede testcenter skal stå
klar den 1. september, og derfor har
Aalborg Havn netop nu travlt med byggeriet, der blandt andet indebærer støbningen af et særdeles kraftigt 2 meter
tykt armeret betongulv, der kan holde til
belastningerne fra de store vinger under
test.

15

16

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

17

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.

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

STARK Kalaallit Nunaat A/S
STARK Nuuk

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

STARK Aasiaat

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

STARK Qaqortoq

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

STARK Ilulissat

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

STARK Sisimiut

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

STARK Ilulissat

STARK Sisimiut

Medlem af CSR Greenland
STARK Ilulissat
STARK Aasiaat

STARK Tasiilaq

STARK Nuuk
STARK
Qaqortoq

STARK Tasiilaq
STARK Nuuk

STARK Tasiilaq
Box 1 • 3913 Tasiilaq
Telefon 38 38 10

STARK
Qaqortoq

Bulkgods

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

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

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

STARK Sisimiut

Genindvinding & miljø

STARK Grønland

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

Melgaard Miljø A/S
Askelund 10, 6200 Aabenraa
Tlf.: 7433 7200
melgaaard@melgaard.com
www.melgaard.com
Kærsholm Diamantboring ApS
Landholmvej 8, 9280 Storvorde
Tlf.: 4043 1519
ivank@mail.dk
www.kaersholmdiamantboring.dk
Geminor
Alsion 2, 6400 Sønderborg
Tlf.: 5121 0019
tim.andersen@geminor.dk
www.geminor.no

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

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

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

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

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

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

Langerak 15, 9220 Aalborg

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

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

CLS Huset
Arctic Consensus
Tlf.: 31 99 04 73
mail@arctic-consensus.dk
www.arctic-consensus.com
Business Aalborg
Tlf.: 9931 3131
aalborg@aalborg.dk
www.aalborg.dk/business
CELOG
Tlf.: 9940 3020
info@celog.dk
www.celog.aau.dk
Center for Logistik
og Samarbejde
Tlf.: 2091 5400
info@logsam.dk
www.logsam.dk
Jutland Group
Tlf.: 2866 5024
erv@jutland.biz
www.jutland.biz
Fortsættes side 18
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MARCOD
Tlf.: 2332 0332
clc@marcod.dk
www.marcod.dk
Minsparringpartner.dk
Tlf.: 4037 2003 / Bent Friis
mail@minsparringpartner.dk
www.minsparringpartner.dk

Diverse
Blue Power Partners A/S
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7222 0208
information@bluepp.com
www.bluepowerpartners.com
Conlan ApS
Speditørvej 2A, 9000 Aalborg
Tlf.: 7240 6003, Fax: 9632 0022
info@conlan.dk
www.conlan.dk
Munck Asfalt A/S
Klippevej 16, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 4033 8706
mail@munck-asfalt.dk
www.munck-asfalt.dk
KLU Materiel Nord A/S
Olievej 13, 9000 Aalborg
Tlf.: 7025 0006
klunord@klunord.dk
www.klunord.dk
Universal Foundation A/S
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7023 0244
press@ufoas.dk
www.Universal-foundation.com
Aalborg Portland A/S
Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg
Tlf.: 9816 7777, Fax: 9810 1186
cement@aalborg-portland.dk
www.aalborg-portland.dk
Nautico Diving Consult
Østre Alle 36 st. tv, 9000 Aalborg
Tlf.: 9879 0060
nautico@nautico.dk
www.nautico.dk

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

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

Kraner & SPMT til tungløft

Mæglere

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

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

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

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

Lodseri

Grønland

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

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

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

Øbro, flytteforretning
Svendborvej 25, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9815 9122, Fax: 9815 4744
flyt@obro.dk
www.obro.dk
Stark Grønland
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 8252 2300, Fax: 9818 6210
info.groenland@stark.dk
www.stark.gl
Pisiffik A/S
Kertemindevej 1, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 8870 9250
Logistik@pisiffik.gl
www.pisiffik.gl
Arctic Group A/S
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9632 1900, Fax: 9632 1910
info@arcticgroup.dk
www.arcticgroup.dk
Arctic Import A/S
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9632 1900, Fax: 9632 1910
info@arcticgroup.dk
www.arcticimport.dk

Myndigheder
Skat
Skibsbyggerivej 5, 9000 Aalborg
Tlf.: 7237 8000, Fax: 9934 7500
www.skat.dk
Nordjyllands Beredskab
Thomas Boss Gade 6, 9000 Aalborg
Tlf.: 7011 5511, Fax: 9813 3988
sbs@aalborg.dk
www.nordjyllandsberedskab.dk
Grønlands Selvstyre,
toldfunktionen
Vejdybet 16, 3. sal, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3211
tax@nanoq.gl
www.aka.gl/da
Fødevarestyrelsen
Nordjylland
Sofiedalsvej 90, 9200 Aalborg Øst
Tlf.: 7227 5000
www.foedevarestyreksen.dk

Hesselby Shipping
Langerak 5, 9900 Frederikshavn
Tlf.: 9843 8889, Fax: 9843 8882
shipping@hesselby.dk
ShipCargo ApS
Landdybet 10, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7020 0890, Fax: 7020 3290
shipcargo@shipcargo.dk
www.shipcargo.dk
Nørresundby Rederi & Shipping
af 2017 A/S
Østre Havnegade 18 st. tv.
9000 Aalborg
Tlf.: 9877 5577, Fax: 9877 5575
broker@nrsbshipping
www.nrsbshipping.dk
Blue Water Shipping A/S
Lavavej 15, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7913 4750, Fax: 7913 4751
bwsaal@bws.dk
www.bws.dk
Royal Arctic Line Danmark A/S
Vejdybet 16, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3234, Fax: 9930 3065
ralin@ral.dk
www.ral.gl
Scan-Shipping A/S
Gasværksvej 30 A, 9000 Aalborg
Tlf.: 9933 4500, Fax: 9933 4501
aalborg@scan-shipping.com
www.scan-shipping.com
Schultz Shipping A/S
Landdybet 9, PO Box 8011
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9817 4100, Fax: 5951 1752
schultz@schultzshipping.dk
www.schultzshipping.dk
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SDK Shipping
Stigborgsvej 60,
9400 Nørresundby
Tlf.: +45 9632 31 00
aalborg@sdkgroup.com
www.sdkgroup.com

Rederi
Nørresundby Rederi & Shipping
af 2017 A/S
Østre Havnegade 18 st. tv.
9000 Aalborg
Tlf.: 9877 5577, Fax: 9877 5575
broker@nrsbshipping
www.nrsbshipping.dk
Royal Arctic Line A/S
Vejdybet 16, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3234, Fax: 9930 3065
ral@ral.dk
www.ral.dk

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

Service
Dan Eye Aps
Landdybet 9, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7027 3131
info@daneye.dk
www.daneye.dk
Aalborg
Besigtigelseskontor ApS
Rafns Alle 1, 1. th., 9000 Aalborg
Tlf.: 9816 6022
shp@aalborgsurvey.dk
www.aalborgsurvey.dk
Aalborg Lastvognscenter
Rørdalsvej 195, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 2070 5217
Kai@aalborglastvognscenter.dk
www.aalborglastvognscenter.dk
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Slæbebåde
Em. Z. Svitzer A/S
c/o Svitzer Sverige AB
Göteborgseskaderns Plats 7
SE-426 71 Västra Frölunda
Sweden
Tlf.: +46 3110 9710

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

Vognmænd

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

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

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

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

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

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 Danmark A/S
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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Aalborg Havn

OVERBLIK

6
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Kridtgraven ved Aalborg
Portland skal levere den
naturlige køling til det nye
fjernkøleanlæg til Nyt
Aalborg Universitetshospital.

Fuld gang i
energidialogen i øst

I øjeblikket er Aalborg Øst hjemsted for
det ambitiøse EU-støttede projekt Bæredygtige Synergier, der frem til udgangen

af 2019 skal bidrage til at skabe grønne forretningsmodeller og industrielle
symbioser. Formålet er at øge energiog ressourceeffektiviteten i området ved
blandt andet at hjælpe virksomhederne
med at udnytte hinandens og områdets
ressourcer optimalt. Særligt har man fokus på industritekstiler, plast og energi.
Projektet drives i regi af Miljø++, som er
et samarbejde mellem Aalborg Havn,
Aalborg Universitet, Aalborg Kommune
og Aalborg Forsyning. Sidstnævnte ind-

MRS

e-Crane

Tel . : +4 5 762 8 01 02

Sidste sommer gik Aalborg Forsyning
ind i miljøprojektet Miljø++, og i disse
måneder er forsyningsselskabet i tæt
samarbejde med blandt andre AAU i
fuld gang med at rådgive virksomhederne i Aalborg Øst om energioptimering.
Alt imens er udrulningen af bydelens
nye fjernkølingsanlæg også igangsat.

trådte i samarbejdet tilbage i sommeren
2018, og forsyningsselskabet er allerede
i fuld gang med at bidrage med rådgivning om energioptimering.
– AAU er lige nu godt i gang med at
screene Aalborg Øst for synergier, og
her er vi med for at se nærmere på
mulighederne for energioptimering hos
de enkelte virksomheder. Vi er allerede i dialog med flere virksomheder om
at optimere deres energiforbrug og
dermed både spare penge og mindske
CO2-udledningen, og vi vil meget gerne
have endnu flere virksomheder med på
vognen, siger forsyningschef for Energi i
Aalborg Forsyning, Jesper Møller Larsen,
og fortsætter:

www.port-trade.com
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– Vi ser et kæmpe potentiale for energibesparelser i området – især hvis
vi sammentænker energiforbruget på
tværs. Det kan eksempelvis være ved
at købe overskudsvarme fra nogle og
levere det til andre, og den proces er vi
allerede i fuld gang med. Vi kigger dog
også på helt konkrete energibesparende tiltag for den enkelte virksomhed.
For nogle vil det for eksempel give
mening at skifte belysning, og for
andre kan det være relevant at skifte
energiform.

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

Fjernkøling til Aalborg Øst
Den 1. januar 2020 skal et helt nyt
fjernkøleanlæg stå klar til at dække Nyt
Aalborg Universitetshospitals behov for
køling. Arbejdet med rørnedlæggelse er
netop nu i fuld gang, og snart påbegyndes også etableringen af selve kølecentralen ved hospitalet.
Som udgangspunkt skal anlægget udelukkende benyttes til at dække hospitalets behov, men anlægget kan med
tiden også benyttes af aktører i området.
– Vi har helt bevidst valgt at overdimensionere projektet, så vi med tiden kan
tilbyde fjernkøling til virksomhederne i
Aalborg Øst. Fjernkøling er en effektiv
måde at udnytte en ressource i området
til at dække et konkret behov, og i samspil med fjernvarmen giver det en unik
mulighed for at binde et helt områdes
varme- og kølebehov sammen og dermed sikre en optimal udnyttelse af energien, forklarer Jesper Møller Larsen.
Første etape af projektet indebærer,
foruden etableringen af kølecentralen i
hospitalsbyen, etablering af kølenet fra
hospitalet til Rørdal Kridtgrav, som skal
levere den naturlige køling til anlægget.
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INTERESSERET I MERE NYT
FRA AALBORG HAVN?
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få alle de relevante historier
fra havnen sendt direkte til din indbakke. Du kan tilmelde dig her:
https://aalborghavn.dk/tilmelding.aspx

Ny driftschef hos
Aalborg Havn
Søren Bæk Christensen skal som
ny driftschef binde Aalborg Havns
driftsafdeling tættere sammen med
datterselskabet, Aalborg Stevedore
Company.
Et nyt år bringer nye muligheder, og
det er også tilfældet for Aalborg Havnkoncernen. Den 1. januar tiltrådte Søren
Bæk Christensen som driftschef i Aalborg Havn Logistik A/S. Han er dog ikke
et nyt bekendtskab for driftsafdelingen.
I den seneste årrække har han været
adm. direktør i Aalborg Havn-koncernens datterselskab, Aalborg Stevedore
Company A/S, og dette vil han fortsætte
med at være sideløbende med den nye
stilling.

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

Det er ikke kun internt hos Aalborg
Havn, man vil kunne mærke effekten af
samarbejdet mellem de to virksomheder.
Kernen i det tættere samarbejde er
nemlig at blive bedre til at udnytte
ressourcerne i fællesskab og på tværs
– og herved optimere arbejdsgangene
på havnen.

Hensigten med organisationsændringen
er nemlig at styrke samarbejdet og
synergierne mellem Aalborg Havn Logistiks driftsafdeling og Aalborg Stevedore
Company. Og set i dét lys er Søren Bæk
Christensen det oplagte valg til jobbet
ifølge koncerndirektør, Claus Holstein:

– Det gør os i stand til at reducere omkostningerne og strømline processerne,
og det vil helt sikkert gøre samarbejdet
med havnens brugere mere smidigt og
effektivt, siger Søren Bæk Christensen
selv og fortsætter:

– Søren har indgående kendskab til
driftsarbejdet på havnen, og han er
derfor den helt rette til at binde Aalborg
Stevedore Company og Aalborg Havns
driftsafdeling tættere sammen – både
på det forretningsmæssige og det medarbejdermæssige plan.

– Jeg går ydmygt til opgaven, men mener samtidig, at jeg har noget at byde
på. Der er stort udviklingspotentiale i et
tættere samarbejde, og jeg råder over
en flok utroligt dygtige medarbejdere, så
jeg glæder mig til at komme i gang med
processen.
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Ny direktion hos CLS vil gå
forrest i udviklingen af
erhvervslivet i Aalborg Øst
Ved årsskiftet indsatte CLS en ny
direktion med to direktører, Ole
Svendsen og Lars Jøker, der skal opruste organisationen og styrke erhvervsudviklingen på Aalborg havn og
i Aalborg Øst. På længere sigt er målet
at gøre CLS til et videnscenter med
national rækkevidde inden for logistikog udviklingsopgaver.
Da CLS indsatte den nye direktion den
1. januar, fulgte man ikke blot den nyeste
ledelsesforskning, der peger på, at to direktører er den optimale sammensætning
af en direktion. Man sendte samtidig et
signal om en organisatorisk oprustning,
som i første omgang har fokus på at styrke erhvervsudvikling på Aalborg havn og
i Aalborg Øst, og at valget netop faldt på
Ole Svendsen og Lars Jøker i kombination
var ganske bevidst.
– For en moderne virksomhed i en kompleks verden er det vigtigt med så bredt
et beslutningsgrundlag som muligt, og

Ole og Lars’ forskellige profiler komplementerer hinanden rigtig godt, siger bestyrelsesformand hos CLS og udviklingschef hos Aalborg Havn, Jesper Raakjær.
Ole Svendsen og Lars Jøker er et par
erfarne herrer med senior leadershiperfaring fra såvel Danmark som udlandet
– med en lang række prominente virksomheder og organisationer på CV’erne.
Og begge er velbevandrede i større projektsamarbejder i videns- og forskningsmiljøer.
Jesper Raakjær er overbevist om, at det
nye direktionsteam er det helt rigtige til
at skærpe CLS’ profil og rolle i nærområdet.
– Vores nye direktion er en klar oprustning i forhold til de fremtidige målsætninger for CLS. Samarbejdet mellem Ole og
Lars kommer med fornyet ledelseskraft,
der kan føre os til et nyt niveau: CLS 2.0.
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Vækst i Aalborg Øst
Siden Ole Svendsen og Lars Jøker officielt
indtog kontorerne hos CLS i det nye år,
har planen i første omgang været at styrke indsatsen over for havnens virksomheder. Herefter skal CLS bringes et skridt
videre som videnscenter – ikke bare for
Aalborg Havn, men for alle virksomheder
i Aalborg Øst.
Vi er en del af et nærområde, som vi
er klar til at tage medansvar for. Vi skal
ud over havnens grænser og bidrage
til udviklingen hos virksomheder i hele
postnr. 9220, siger Lars Jøker og suppleres af Ole Svendsen:
– Postnr. 9220 er det hastigst voksende
erhvervsområde i Aalborg lige nu. Der
er i forvejen gang i rigtig mange gode
tiltag for at fremme udviklingen herude
– blandt andet ErhvervsNetværk 9220
med 175 deltagende virksomheder. Viljen
og potentialet er her, og vi er klar
til at gribe bolden.
Konstitueret formand hos ErhvervsNetværk 9220, Mette Schmidt, ser
også store muligheder i samarbejdet:
– Den specialviden inden for logistik
og strategi, som CLS kommer med,
kan bidrage med gode løsninger og

udviklingsmuligheder for mange virksomheder i nærområdet.
Samarbejde med Danske Havne
– Forventningerne til CLS stopper dog
ikke her. På længere sigt er målet at gøre
CLS til et videnscenter med national rækkevidde inden for logistik- og udviklingsopgaver. CLS har allerede et veletableret
samarbejde med brancheorganisationen
Danske Havne, og med den nye direktion på plads er der klare forventninger
om et tættere samarbejde fremadrettet.
Direktøren for Danske Havne, Tine Kirk
Pedersen, som også er medlem af CLS’
bestyrelse, siger i forlængelse heraf:
– Vi hilser den nye ledelse hos CLS velkommen og ser frem til et tættere samarbejde, som muliggør, at de danske
havne kan trække på et specialiseret
videnscenter til at understøtte den fremtidige forretningsudvikling af havnene.
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Danske havne er sjettebedst
målt på effektivitet
En rapport fra World Economic
Forum placerer danske erhvervshavne
på en sjetteplads på listen over de
mest effektive havne i verden. Hos
Aalborg Havn arbejder man løbende
med optimerende indsatser, og netop nu er man midt i et omfattende
effektiviseringsprojekt under navnet
Intelligent Drift.
Danske erhvervshavne, herunder Aalborg Havn, er blandt de seks mest
effektive havne i verden. Det fremgår
af en ny rapport fra World Economic
Forum (WEF). Ifølge rapporten bliver
danske havne således kun overgået af

havnene i Singapore, Holland, Finland,
Hong Kong og USA. Singapores havne
indtager førstepladsen over verdens
mest effektive havne i rapporten, der i
alt har undersøgt og vurderet 139 lande
med erhvervshavne ud fra kriterier som
frekvens, punktlighed, fart og pris.
Hos Aalborg Havn har man da også
effektivitet højt på dagsordenen, og et
af de konkrete tiltag er det omfattende
projekt Intelligent Drift, der har til formål at beskrive, analysere og om muligt
optimere alle processer på Aalborg
Havn. Projektet, der drives af CLS, blev
så småt igangsat i løbet af efteråret og
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strækker sig foreløbigt over to år. I
første omgang ligger fokus på at beskrive og analysere arbejdsprocesserne
i Aalborg Havns driftsafdeling, men på
længere sigt vil hele virksomheden blive
involveret i projektet.
– Målsætningen er at analysere og beskrive samtlige arbejdsprocesser med
henblik på at sætte ind de steder, hvor
der er optimeringsmuligheder og dermed højne effektiviteten og gøre havnen endnu mere konkurrencedygtig i
fremtiden, siger Carsten B. Søgaard,
der er seniorkonsulent hos CLS og tovholder på Intelligent Drift.
Sideløbende er CLS desuden i fuld gang
med de såkaldte LEAN-kurser, hvor
virksomheder kan få hjælp til at øge
effektiviteten.

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

max

30
km

Zone

Seniorkonsulent Carsten B. Søgaard og resten af CLS
arbejder målrettet på at højne effektiviteten på havnen.
El

VVS

Ventilation

Sprinkler

BRAVIDA GIVER
BYGNINGER OG ANLÆG LIV

kWh

Energioptimering

Lundeborgvej 21 · 9220 Aalborg · Tlf. + 45 9933 4455 · aalborg@bravida.dk · www.bravida.dk
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Foreløbigt program:
Onsdag d. 3. juli:
Officiel åbning, koncerter, åbent skib,
Captains’ Dinner

Aalborg åbner
The Tall Ships Races
for første gang

Til sommer er det 20 år siden, at
Aalborg for første gang var vært ved
sejlbegivenheden The Tall Ships Races.
I år forventes det, at mere end 90 af
verdens smukkeste sejlskibe, 3.000
besætningsmedlemmer og 750.000
gæster besøger Aalborg, når byen
for femte gang er vært den 3.-6. juli.
I 2019 markerer Aalborg 20 året for byens historik med The Tall Ships Races.
I 1999 havde Aalborg for første gang
æren af at lægge kaj til nogle af verdens smukkeste sejlskibe, og sidenhen
har byen været vært i 2004, 2010 og
2015. I 2019 er Aalborg således vært for
femte gang, og samtidig er det første
gang, at byen er starthavn. Hos Aalborg
Havn er forventningerne store til årets
arrangement:
– I år ligger arrangementet tidligere end
sidste gang, så vi har en forventning
om at se endnu flere skibe denne gang.

Torsdag d. 4. juli:
Åbent skib, koncerter, Crew Parade,
Crew Party
Fredag d. 5. juli:
Captains’ Briefing, afslutningskoncert,
fyrværkeri
Lørdag d. 6. juli:
Parade of Sail

Mange gennemfører nemlig ikke hele
løbet, men er typisk med fra starten,
så derfor er vi rigtig glade for at få lov
til at være starthavn i år, fortæller Claus
Rosenbeck, der er havnekaptajn hos
Aalborg Havn.

gang med slutspurten, hvor vi blandt
andet skal beslutte den præcise placering af skibene, hvilke kajer skibene
skal bruge samt deres behov for services, mens de er i havnen, forklarer
Claus Rosenbeck.

Forberedelserne til dette års The Tall
Ships Races har været i gang i over
et år. Det forventede store fremmøde
kombineret med de mange specielle
skibe stiller nemlig omfattende krav til
planlægningen, således at logistikken i
forbindelse med arrangementet går op i
en højere enhed:

Aktiviteter for hele familien
Det er ikke bare de logistiske aspekter ved The Tall Ships Races, som har
krævet nøje forberedelser. I år har man
nemlig skruet ekstra op for aktiviteterne, som skal gøre det endnu mere attraktivt for både store og små at kigge
forbi:

– I februar begyndte vi oprensningen,
som skal sikre, at der er nok vand i
havnen til de mange skibe. Det har
krævet en del forberedelse det sidste
halve år at indhente diverse tilladelser
og herefter beregning og fastlæggelse
af mængder og økonomi på hele opgaven. Derudover er vi så småt gået i

– Sejlskibene er naturligvis hovedattraktionen, men vi sørger for at supplere
med masser af musikalske og kulturelle
oplevelser for hele familien. Blandt andet
vil der være musikalske indslag på fem
forskellige scener, legeland, forhindringsbaner arrangeret af Gørlev Idrætsefterskole, barsalg i samarbejde med

Skråen og meget mere. Med andre ord
er der altså aktiviteter til enhver smag,
siger Søren Thorst, der er eventchef
hos Aalborg Events.
Som kronen på værket vil der om
fredagen være mulighed for at opleve
det største fyrværkeri på dansk jord i
mands minde, som sponsoreres af SEBC
Holding. I det hele taget er der rekordstor opbakning til The Tall Ships Races
fra erhvervslivet i Aalborg, hvor blandt
andre Spar Nord, A. Enggaard, Aalborg
Lufthavn, Aalborg Havn og Aalborg
Waterfront har været med til at sponsorere begivenheden.
The Tall Ships Races-flåden lægger i
2019 vejen forbi følgende byer: Aalborg
den 3.-6. juli, Fredrikstad den 11.-14.
juli, Bergen den 21.-24. juli og til sidst
Aarhus den 1.-4. august 2019.
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Nyt projekt skal
fortælle om Aalborgs
nyere, maritime historie

ling om de begivenheder, der har haft
betydning for byen og havneområdets
udvikling de senere år. Limfjorden og
havnen er jo helt centrale dele af Aalborgs historie, fortæller Andreas Parmo
Hansen.
Projektet er allerede i fuld gang, og
Andreas Parmo Hansen samarbejder
både med nuværende og tidligere
medarbejdere hos havnen, tilknyttede
virksomheder og andre lokale aktører i
jagten på at lære alt, hvad der er værd
at vide om Aalborgs maritime historie.
Et interaktivt univers
Målet med projektet er at skabe en
mere moderne fortælling om Aalborg
Havns nyere historie, og derfor er det
planen, at fortællingen skal tilgås digitalt:

1987

Et nyopstartet projekt hos Aalborg
Havn dykker ned i havnens nyere
historie og skaber en interaktiv
fortælling om Aalborgs maritime udvikling siden 1970’erne. Fortællingen
er således en opdatering af jubilæumsbogen ”Aalborg havn”, som
blev skrevet i anledning af havnens
500-års jubilæum tilbage i 1976.
Aalborg Havn er en af Aalborgs ældste
virksomheder, og meget er sket gennem
årene. Nu skal en ny fortælling dokumentere byens maritime udvikling fra
1970’erne til i dag og dermed fortsætte

1965

historien fra jubilæumsbogen fra 1976.
Én af de hovedansvarlige bag projektet
er Andreas Parmo Hansen, der er cand.
mag. i historie og engelsk, og han skal
bruge et halvt år på at dokumentere og
formidle centrale maritime begivenheder i Aalborg:
– Der er sket utrolig meget siden 1976,
både ved havnen og i byen generelt.
Flere af de tunge industrivirksomheder
er rykket ud af midtbyen, og det har
haft stor indflydelse på opfattelsen af
Aalborg som en havneby. Det giver
derfor god mening at lave en ny fortæl-

– Vi vil gerne nå ud til dem, der ikke
nødvendigvis ved så meget om havnen
og byens maritime historie. Og det vil
vi gøre ved at møde dem der, hvor de
færdes. Derfor vil vi skabe et interaktivt
univers, hvor de kan klikke sig frem og
tilbage mellem forskellige maritime fortællinger og fordybe sig i lige præcis det,
de har lyst til. Idéen er, at oplevelsen
på den måde skal blive så interessant
og brugbar som muligt for alle aldersgrupper, uanset om man er historieinteresseret eller ej, siger Andreas
Parmo Hansen.
Fortællingen vil således indeholde både
tekst, billeder, videomateriale og andre
interaktive elementer. Ifølge Andreas
Parmo Hansen er det planen, at fortællingen løbende skal opdateres og
tilpasses.

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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Næste kuld havne- og
terminalarbejdere afsluttede
uddannelsen med eksamen
på havnen
De studerende på AMU Nordjyllands
havne- og terminaluddannelse var i
februar oppe til deres afsluttende
eksamen, som fandt sted på blandt
andet Aalborg havn.

dannelsen får de studerende bl.a.
truckførercertifikat i kategori B og
kørekort i kategori C. Derudover lærer
de at køre med terminaltraktor, teleskoplæsser og mobile kraner.

Under den tre år lange havne- og terminaluddannelse, som er udbudt af
AMU Nordjylland, har de studerende
tilegnet sig viden om stort set alt slags
arbejde på en havn og i terminaler.
Og onsdag den 13. februar blev både
viden og praktisk kunnen sat på prøve
til den afsluttende eksamen.

– Uddannelsen klæder de studerende
på til at kunne løfte de opgaver, der
er på en havn eller i en terminal. Det
består blandt andet i at håndtere,
laste og stuve gods og materialer i
terminalen eller på de indkommende skibe. Det kræver blandt andet et
truckførercertifikat, hvilket følger med
uddannelsen. Derudover bliver de
studerende også undervist i de it-systemer, som man bruger til at administrere lageret på en havn, forklarer
Karsten Lynge Jensen.

– Under eksamen blev de studerende
testet i alle uddannelsens discipliner
og skulle virkelig bevise, hvad de har
lært. Prøven omhandlede alt fra den
praktiske håndtering af gods til mere
teoretiske opgaver, som jobbet på en
havn også indebærer, fortæller driftschef ved STARK Grønland, Karsten
Lynge Jensen, som var censor ved de
nu overståede eksaminer.
Helt konkret lærer de studerende på
havne- og terminaluddannelsen at
håndtere forskellige former for last,
om sikkerheden på havne og i terminaler samt at lægge ruteplaner for
transport af gods. Som en del af ud

Han fortæller desuden også, at havne- og terminaluddannelsen er yderst
relevant, da der i dag stilles store krav
til de danske havne og dermed også
medarbejderne. Det gælder ifølge Karsten Lynge Jensen både optimering
af arbejdsgange og sikring af kvalitet,
men skyldes i høj grad også et øget
fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed på
havnen:
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– Det stiller stigende krav til medarbejderne på de danske havne, som
skal kunne løse både praktiske og administrative opgaver, der ofte foregår
digitalt. Her klæder havne- og terminaluddannelsen de studerende godt på, så
de er rustede til fremtidens arbejde på
en havn.
Den første del af eksamen fandt sted
på Aalborg havn, hvor de studerende
skulle løse en række tekniske opgaver, mens den sidste del blev afholdt
hos AMU Nordjylland. Udover Karsten
Lynge Jensen fra STARK blev de studerende også bedømt af censor Ib Lindstrøm fra Royal Arctic Line samt Ronny
Løjstrup Hilbert, som er eksaminator
fra AMU Nordjylland. Royal Arctic Line
stillede arealer og terminaltraktor til
rådighed under eksamen.

KonferenceCenter
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CLS Konference tilbyder dig
moderne faciliteter, dedikeret til
møder og konferencer med fra
10 til 110 deltagere.
Se lokaler
og mødepakker
på logsam.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 ISO9001:2015- 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
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Aalborg Stevedore
Company A/S
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Nytårskur skød året i gang med manér
Traditionen tro var Aalborg Havns
kantine den 11. januar dækket op til
nytårskur for samarbejdspartnere
og forretningsforbindelser, og i år
bød dagen blandt andet på indlæg
af adm. direktør i Musikkens Hus,
Lasse Rich Henningsen.
150 gæster var mødt op til en hyggelig
fredag eftermiddag med både mad,
drikke og faglige indspark.
Adm. direktør i Aalborg Havn, Claus
Holstein, der bød velkommen og ellers styrede slagets gang, gav i første
omgang ordet til bestyrelsesformand
for Aalborg Havn A/S og borgmester
i Aalborg Kommune, Thomas KastrupLarsen. Han benyttede blandt andet
lejligheden til at give en status på de
mange nye virksomheder, der gennem
2018 valgte at etablere sig på havnen.
Heraf blandt andre Maskinfabrikken
Fuglsang, Blue World Technologies,
Rolls-Royce Marine og SDK Shipping.
Mens gæsterne nød fristelserne fra
den velsmagende buffet, gik ordet
videre til dette års gæstetaler – adm.

direktør i Musikkens Hus og ikke
mindst Årets Leder 2018, Lasse Rich
Henningsen, der var indbudt til at tale
om sine erfaringer med CSR.
– Vi siger alle, at vi tager ansvar. Men
hvad siger vores handlinger? Slår man
op i ordbogen, er CSR betegnelsen for
virksomheders arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn
i deres forretningsaktiviteter og i deres interaktion med interessenterne.
En dansk beskrivelse af begrebet er,
at det betegner virksomhedens samfundsansvar. Eller som Aalborg Havn
meget bedre siger det: Dét at medvirke til at skabe grundlag for et godt
liv også i fritiden. Min egen tolkning
er, at det vel handler om at opføre sig
ordentligt i et oplyst samfund, hvor vi
godt ved, hvad der er rigtigt og forkert. Ikke bare gennem passivitet, men
ved aktiv handling, lød det blandt andet fra Lasse Rich Henningsen.

Aalborg som nummer otte på deres
liste over steder at besøge i hele
verden på baggrund af blandt andet
havnefrontens udvikling. Og den nyhed var ikke gået Lasse Rich Henningsens næse forbi.

– Vi vender ikke ryggen til fjorden
mere, vi ser på den med byens ansigt
hver dag. Og når vi ser genspejlet i
fjorden, er det ikke længere en grim
ælling, men en smuk svane.

Årets nytårskur blev desuden afholdt
i kølvandet på en særdeles positiv
omtale af Aalborg. Selveste New York
Times havde få dage forinden kåret

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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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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