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Forord

Port of Aalborg er medskaber af Greater Society
Port of Aalborg arbejder målrettet på at skabe det
gode liv i Aalborg by. Det gode liv starter med et
velfungerende samfund, som kan tilbyde arbejde til
sine borgere. Gennem vores CSR-aktiviteter ønsker vi
således at skabe et samfund, hvor der er beskæftigelsesmuligheder, vækst, læring, partnerskaber, fællesskab og tryghed for alle. Det kan siges kort: Når det
går godt for samfundet, og hjulene er i gang, går det
godt for os.
Med vores CSR-strategi Greater Society arbejder vi ud
fra filosofien om sammenhold, fælles værdiskabelse og samfundssind. Greater Society fokuserer på at
skabe det gode liv, stærke lokalsamfund, uddannelsesmuligheder, ligestilling, og godt og sundt arbejdsmiljø gennem kraften i de menneskelige relationer fra
forskellige dele af samfundet. Vi binder by, industri,
forskning og havn sammen på denne måde.
Port of Aalborg ønsker at anvende sin infrastruktur og
indgåede partnerskaber til at være en markant vækstgenerator for det aalborgensiske erhvervsliv. Derigennem sikrer vi velstand, så vi kan skabe gode, sikre og
velbetalte jobs i lokalområdet.

virksomheder i det aalborgensiske erhvervsliv for derigennem at gøre Aalborg til det foretrukne sted at drive
virksomhed. Vi vil skabe en erhvervspark med den
rette fysiske og vidensmæssige infrastruktur, som er
en forudsætning for at kunne skabe vækst i erhvervslivet i Aalborg – og vi vil medvirke til, at Aalborg bliver
centrum for bæredygtig produktion og tests af nye
grønne teknologier.
I Port of Aalborg-koncernen har vi et særligt fokus på
FN’s verdensmål nr. 9 og 17, nemlig Industri, Innovation & Infrastruktur og Partnerskaber for handling. Ved
at koble vores infrastruktur med partnerskaber og
stærke relationer vil vi bidrage til at skabe løsninger,
der gavner samfundet, erhvervslivet og ikke mindst
miljøet. Den grønne omstilling og bæredygtig vækst,
mener vi, er to centrale elementer, der medvirker til at
skabe udvikling i erhvervslivet.
Port of Aalborg-koncernen ser vores samlede
CSR-indsats, som den måde vi ønsker at systematisere og synliggøre vores indsats for at sikre fremgang i
erhvervslivet, civilsamfundet og miljøet både lokalt og
globalt – og derved kontinuerligt fremme udviklingen i
samfundet både erhvervsmæssigt og privat.

Missionen er, at Port of Aalborg i samarbejde med
vores interessenter vil tiltrække, fastholde og udvikle

Claus Holstein
Adm. direktør, Port of Aalborg
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Virksomhedsprofil

Omsætning i 2020: 223.448.000
Årets resultat 2020: 53.761.000
Egenkapital pr. årsskiftet: 750.406.000
Medarbejdere i koncernen pr. årsskiftet: 100
Afledte jobs (2019): ca. 12.000
Erhvervsarealer pr. årsskiftet: 4,2 mio. kvm.
Virksomheder på are aler pr. årsskiftet: 148
Skibsanløb i 2020: 964 (

35)

Toganløb i 2020: 164 (

57)

Godsmængde i 2020: 3.079.428 tons
(inkl. jernbane) ( 80t. ton)
Cruise anløb i 2020: 1 (

31)

Datterselskaber
Port of Aalborg Logistics A/S
Port of Aalborg Real Estate A/S
Aalborg Stevedore Company A/S
Center for Logistik og Samarbejde ApS
Port of Aalborg Tank Storage ApS
Port of Aalborg Rail A/S
Aalborg Toldoplag A/S (60%)
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Mission
Port of Aalborg vil operere som en
indlandshavn med et 360-graders opland
og et intermodalt logistikcenter. Det betyder,
at fokus ændres fra vandsiden til udvikling af
landsiden. Med udgangspunkt i dette vil
Port of Aalborg gøre det attraktivt for
eksisterende og nye virksomheder at
lokalisere sig i det omkringliggende
erhvervsområde ved at sikre optimale
udviklingsmuligheder for virksomhederne
og herigennem hjælpe dem med
at udvikle sig fra
good to great.

Vision
Port of Aalborg vil være en markant
vækstgenerator, som bidrager til øget
beskæftigelse, øget velstand og det
gode liv for Aalborgs indbyggere – både
i arbejdslivet og privatlivet. Derudover
vil Port of Aalborg indtage en central
rolle i udviklingen og anerkendelsen af
Aalborg som Europas grønne hovedstad
og Danmarks førende bæredygtige
industrisymbiose. Port of Aalborg vil være
gate to great.
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Netværk & samarbejde
Med missionen om at gøre det attraktivt for eksisterende og nye virksomheder at lokalisere sig i det
omkringliggende erhvervsområde har Port of Aalborg fokus på at skabe strategiske partnerskaber og
relationer ud fra en Quadro Helix-tilgang. Med denne
tilgang arbejder parterne mod et fælles mål om at
skabe innovation og vækstskabende aktiviteter i et
videnssamfund.

Modellen bygger på fire helixer, der illustrerer fire
overordnede interessentgrupper. De fire helixer er;
Vidensinstitutioner, Civilsamfundet, Erhvervslivet og
Det offentlige. Hver især består helixerne af en række
interessenter, som alle i større eller mindre grad påvirker Port of Aalborgs drift, omdømme og fremtidige
udvikling. Det er derfor helt centralt for Port of Aalborg
at tage ansvar for sine interessenter ved at skabe et
stærkt samspil med målet om at skabe innovation og
vækstskabende aktiviteter i et videnssamfund.

Vidensinstitutioner

Civilsamfundet

PORT OF AALBORG

Erhvervslivet		
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Det offentlige

Udvikling

Væsentlighedsanalyse

Klyge- og netværksressourcer
Infrastruktur
Vidensdeling
Partnerskab
Lokalsamfundet
Uddannelse
Mobilitet
Teknologi Bæredygtighed

Transparens

Energiomlægning
Emission
Jobskabelse
Klageadgang
Landstrøm
Ressourceforbrug
Klimasikring
Innovation
Oplevelsesevents
Genanvendelse
Vidensmedarbejdere
Naboværn
Bæredygtige drivmidler
Byggemodnede
Lagerkapacitet
Kundeservice
Frontlinjemedarbejdere
arealer
Terminalkapacitet
Good Governance
Miljøkodeks
Arbejdssikkerhed Uddannelse Jernbanekapacitet
Arktisk feedertrafik
Fællesskab
Trafiksikkerhed
Krise
Kontinentaleuropæisk
Velfærdsfaciliteter
feedertrafik
Ligestilling
Kommunikation
Mangfoldighed
Antikorruption
Natur Havmiljø
Risikostyrring
Havneserviceydelser Terrorsikring og
Tankkapacitet
vagttjeneste
Menneskerettigheder

Forandringsdrivkraft for interessent

Affaldsordninger

Stabilitet

Forandringsdrivkraft for POA

De fire overordnende partnere, der er illustreret i
Quadro Helix-modellen, rummer tilsammen alle Port
of Aalborgs interessenter. Nogle eksempler på interessenterne er Aalborg Kommune, kunder, omkringliggende beboere m.m. De forskellige interessenter har
på hver sin vis en relation, betydning og forventning i
forhold til Port of Aalborgs
tilstedeværelse. Port of Aalborg har derfor en vigtige
opgave i at blive bevidst om, hvilken gensidig påvirkning der er mellem Port of Aalborg og de forskellige
interessenter.
Til dette har vi foretaget en væsentlighedsanalyse,
der nærmere undersøger, hvilke CSR-områder der
er væsentligst for Port of Aalborg, og hvilke der er
væsentligst for interessent-erne i et eksternt henseende. Resultatet af denne analyse er illustreret i ovenstående model.

Udvikling

CSR-områdernes væsentlighed er vurderet ud fra,
hvilken forandringsstyrke den udfundne tematik
repræsenterer for henholdsvis Port of Aalborg og
interessenterne, samt med hvilken tydelighed der kan
skabes konsensus om forandring i interessentsfæren.
Forandringsdrivkraften kan have retning mod stabilitet
eller udvikling. Stabilitet betyder sikker drift. Udvikling
betyder fælles værdiskabelse.
Jo mere styrke et tema har som forandringsdrivkraft,
og jo tættere et tema befinder sig på symmetriaksen,
des større grad af engagement og des mindre modstand kan forventes i forhold til fælles værdiskabelse
og performance. At et tema placeres tæt på ”Stabilitet”
betyder ingenlunde, at der ikke anvendes ressourcer
på temaet eller skabes resultater, sådanne temaer er
en vedligeholdelsesfaktor.
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Risikoanalyse
De fire overordnede partnere i Quadro Helix-modellen
danner ligeledes grundlag for Port of Aalborgs analyse
af risici. Formålet med denne analyse er at identificere,
hvilke risici der er aktuelle for koncernen.
Rollen som havn medfører visse risici, som er umulige
at undgå. Men det betyder dog ikke, at de ikke kan

Havnedrift

Grøn omstilling

minimeres. Med henblik på at minimere disse risici er
Port of Aalborgs risici kortlagt i en risikoanalyse.
Risikoanalysen er opdelt efter Port of Aalborgs fire
forretningsområder. Hvert forretningsområde omfatter
forskellige risici, hvor Port of Aalborg risikerer at påvirke sine partnere.

Udlejning/
Arealer

Service

(Adminstration)

Cruise

Fejeaffald

CO₂-emission

Forurening

Luftforurening

CO₂-emission

Olieudslip

Fossile brændstoffer

Fossile brændstoffer

Fossile brændstoffer

Forurening

Affaldshåndtering

CO₂-emission

Miljøulykker

Biodiversitet

CO₂-emission

Landstrøm

Olieudslip

Dyrevelfærd

Kemikalier

Black/Grey-water

Forurening

Elforbrug

Dyrevelfærd

Ammoniakudslip

Miljøulykker

Elforbrug

Biodiversitet

Forurenet jord

Klimaændringer

Fossile brændstoffer

Farligt gods

Vandforbrug
Affaldshåndtering
Udledning
Grundvand og vandløb

Arbejdsmiljø, menneskerettigheder og Good Governance

Det gode liv

8

Arbejdssikkerhed

Arbejdssikkerhed

Sikkerhed/ sundhed

Arbejdssikkerhed

Sundhed

Sundhed

Arbejdsulykker

Arbejdsulykker

Arbejdsmiljø

Arbejdsulykker

IT nedbrud

Terrorsikring

Arbejdsulykker

Trafiksikkerhed

Stress

Børne/tvangsarbejde

Aflønning

Børne/tvangsarbejde

Kompetencer

Bestikkelse

Børne/tvangsarbejde

Korruption

Trafiksikkerhed

Lovgivning

Trafiksikkerhed

Bestikkelse

Konkurrenceforvridning

Gaver

Stress

Transparens

Korruption

Korruption

Kompetencer

Konkurrenceforvridning

Gaver

Smittespredning

Bestikkelse

Lovgivning

Transparens

Korruption

Datasikkerhed

Markedsføring

Konkurrenceforvridning

Gaver

Datahåndtering

Gaver

Forskelsbehandling

Lovgivning

Uddannelse

Transparens

Krænkelser

Vækst

Vækst

Forretningsudvikling

Turisme

Investering

Investering

Kvalitet

Forbrug

Transportmuligheder

Finansiering

Viden

Kultur

Logistik

Forretningsudvikling

Forbrug

Reklame

Konkurrencedygtighed

Forbrug

Værdiskabelse

Trafikforbindelse

Jobs

Værdiskabelse

Teknologi

Forurening

Forbrug

Teknologi

Kapital

Teknologi

Teknologi

Kapital

Innovation

Forretningsudvikling

Forurening

Innovation

Samarbejde

Konkurrencedygtighed

Mobilitet

Samarbejde

Forurening

By-omdannelse

Kompetencer

Forurening

Uddannelse

Tiltrækning

Innovation

Uddannelse

Læring

Investering

Samarbejde

Læring

Symbiose

Finansiering

Uddannelse

Symbiose

Arbejdskraft

Innovation

Læring

Arbejdskraft

Helhedsforståelse

Værdiskabelse

Arbejdskraft.

Helhedsforståelse

Fællesskab

Trafikforbindelse

Naboskab

Forretningsudvikling

Fællesskab
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Dare. Care. Share.
De identificerede risici fra risikoanalysen og fokuspunkterne fra væsentlighedsanalysen danner grundlag for Port of Aalborgs CSR-strategi. Fokusområderne
for Port of Aalborg har derudover tre kerneværdier,
som også er en del af CSR-strategien:
WE DARE. Port of Aalborg tør satse på og investere i
samarbejde, både internt i organisationen og eksternt
med vores interessenter og omverdenen, for det er
nødvendigt for at indfri de ambitiøse vækstmål.

ledelsessystemet DS 49001 også grundlag for vores
CSR-indsats, som en del af ledelsessystemet.
Modellen nedenfor illustrerer, hvordan de tre fokusområder skal føres gennem porten og udvikles fra
good to great. Her er det arbejdet med verdensmål 9
og 17, der skal være den drivende faktor til at sikre, at
de forskellige grundpiller bliver great.

WE CARE. Vi hjælper samfundet, da samfundet er
afgørende for, at vi kan nå vores vækstmål.
WE SHARE. Vi deler ud af vores overskud, for al vækst
skal næres ved roden.
Udover at disse tre værdier driver Port of Aalborgs
CSR-engagement, danner de 10 principper fra

Good Governance
Verdensmål 9 - Industri, Innovation & Infrastruktur
Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling
gate to great

Grøn omstilling
Bæredygtighed
Infrastruktur
Ressourceforbrug
Symbioser
Trafikformer

Menneskerettigheder og
arbejdsmiljø
Medarbejder
Arbejdssikkerhed
Ligestilling

CSR Rapport 2020/21

Det gode liv
Uddannelse
Lokalsamfundet
Arrangementer
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Verdensmålene
Særligt 7 af de i alt 17 verdensmål er i fokus i vores CSRledelse i kraft af den beskrevne model for strategisk CSR
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Port of Aalborg ser det som sin pligt at
være med til at opretholde de gode
uddannelsesinstitutioner i Aalborg. Port
of Aalborg bidrager til at sikre sammenhæng mellem
uddannelser og erhvervslivet og er en integrator for
det gode liv gennem skabelsen af grundlaget for jobs
til de færdiguddannede.
Verdensmål 8: Anstændige jobs og
økonomisk vækst
Port of Aalborg går aldrig på kompromis
med et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og
beskyttelsen af menneskerettighederne sker aktivt
i den daglige ledelse. Vi arbejder målrettet med
synlig arbejdsmiljøledelse i vores arbejdsmiljøorganisation, og vi sikrer overholdelsen og beskyttelsen
af menneskerettighederne i vores governance- og
policysystem.
Verdensmål 9: Industri, innovation og
infrastruktur
Port of Aalborg arbejder målrettet med
opbygning af robuste infrastrukturer, der
både fremmer erhvervslivet og bæredygtig industrialisering. Port of Aalborg har her en innovativ tilgang til
arbejdet med udvikling af bæredygtig godstransport
gennem anvendelse af togtransport og søfart.
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Verdensmål 12: Ansvarlig produktion og
forbrug
Port of Aalborg beskytter naturen, miljøet,
dyre- og plantelivet og passer på Jordens
sparsomme ressourcer. Sammen med vores strategiske partnere gør vi en aktiv men virksom indsats for
at begrænse vores aftryk på naturen og indgår derfor
samarbejdsprojekter inden for synergier, genanvendelse, nye energiformer, biodiversitet samt forebyggelse og best practice.
Verdensmål 13: Klimaindsats
Port of Aalborg gør en aktiv indsats for at
nedbringe vores klimaaftryk. Vi satser på
grøn energi, investerer i testområder, grøn
omlægning af suprastruktur og infrastruktur og deltager i forskning omkring nye energiformer. Vi vil være
en CO2- og fossilfri havn, så Aalborg kan blive Europas
grønne hovedstad.
Verdensmål 17: Partnerskab for handling
Port of Aalborg anser partnerskaber for at
være det afgørende element for at skabe
mærkbare resultater inden for de udvalgte fokusområder. Derfor arbejder vi målrettet med at
styrke og udbrede engagementet for partnerskaber,
så der i samarbejde kan skabes bæredygtig udvikling.

CSR rapport 2020/21

Industri, Innovation & Infrastruktur
samt Partnerskaber
Stærke partnerskaber er nøglen til, at Port of Aalborg kan
realisere målet om at være en social ansvarlig virksomhed, der
ikke blot bidrager til samfundet gennem sit virke som havn, men
skaber værdi for det civile samfund såvel som erhvervslivet
Good Governance
Det har altid været en del af Aalborgs DNA at skabe
stærke og vedvarende samarbejder og partnerskaber
– og da Port of Aalborg er en central aktør i det aalborgensiske erhvervsliv og infrastruktur spiller samarbejder og partnerskaber også en helt central rolle
for virksomheden. Det gør sig gældende både i den
daglige havnedrift, men i særdeleshed også i arbejdet
med CSR.
Port of Aalborg anser det som en kendsgerning, at vi
løfter stærkest i flok. Denne tankegang har ført til, at
Port of Aalborg engagerer sig i mange forskellige
partnerskaber, også dem der rækker ud over virksomhedens erhvervsmæssige rolle. Det betyder
altså, at Port of Aalborg ikke blot indgår i samarbejder med de over 100 virksomheder, som befinder
sig på Port of Aalborgs arealer, men også ser et stort
potentiale i partnerskaber uden for virksomhedens
forretningsområder.
Port of Aalborg påtager sig her en rolle som integrator
med henblik på at fastholde, tiltrække og videreudvikle de virksomheder og øvrige aktører, der indgås
partnerskaber med. I disse partnerskaber er det helt
centralt, at der er et fælles mål om at forbedre konkurrenceevnen, øge beskæftigelsen og understøtte
den grønne omstilling og implementering af grønne
forretningsmodeller.

Danmarks Grønne Testområde
Et af de bedste eksempler på, hvad partnerskab og
ildsjæle kan udrette, er initiativet om, at Aalborg skal
være Danmarks Grønne Testområde. Med viljen til
at samarbejde er det lykkedes at samle aktører fra
erhvervslivet og det offentlige til at varetage ét fælles
mål: At få titlen som ”Grønt Testområde” hjem til Aalborg. Potentialet for Aalborg med status som Grønt
Testområde er monumentalt. Det vil ikke blot tilføre ny

Kernen bag Port of Aalborgs engagement i samarbejder og partnerskaber er at sikre en kollektiv udvikling,
der skaber værdi for både virksomheder, det omkringliggende samfund og ikke mindst miljøet.
Den kollektive udvikling er afgørende for bæredygtig-heden, og Port of Aalborg har derfor initieret projektet Miljø++, der har til formål at skabe bæredygtige
erhvervsløsninger. De bæredygtige erhvervsløsninger
identificeres i industrielle symbioser med henblik på,
at virksomheder kan genanvende hinandens overskudsressourcer i stedet for at anse disse som affald.
Det gavner ikke blot erhvervslivet og miljøet, men kan
også være medvirkende til, at nye
virksomheder drager mod Aalborg, hvilket bidrager til
at skabe flere arbejdspladser.
Hele Miljø++-projektet baserer sig på samarbejde som
det afgørende element. Her er det samarbejdet med
Aalborg Universitet, de aalborgensiske forsynings-virksomheder, Aalborg Kommune og Netværk
for Bæredygtig Erhvervsudvikling Nordjylland, som er
afgørende for, at Miljø ++ også i fremtiden kan skabe
bæredygtige erhvervsløsninger.

viden til byen, men også virksomheder og mennesker,
som alle samarbejder om at skabe bæredygtig udvikling. For at kunne realisere målsætningen har Port of
Aalborg stillet de nødvendige arealer til rådighed, og
i samarbejde med diverse organisationer og aktører i
det aalborgensiske erhvervsliv bliver der arbejdet på
højtryk for at realisere drømmen om at gøre Aalborg til
hele Danmarks Grønne Testområde.
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Invest in Aalborg
Invest in Aalborg er et stærkt partnerskab mellem
Port of Aalborg, NOVI, Aalborg Universitet og Aalborg
Kommune. Formålet er at trække flere investeringer,
virksomheder og arbejdspladser til Aalborg – både fra
andre danske regioner og fra udlandet.
Invest in Aalborg er således resultatet af en by, der
bliver mere og mere globaliseret og en by, som har
en række attraktive spidskompetencer at byde på
både når det kommer til den hårde faglighed og de
bløde værdier. Invest in Aalborg arbejder systematisk
med tiltrækning af nye virksomheder og fungerer som
et såkaldt one-point-of-contact, hvor virksomheder
og investorer kan få hjælpe med blandt andet
lokalisering, netværk, rekruttering m.v.

Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE)
Port of Aalborg samarbejder med medlemmerne i
NBE for at fremme den bæredygtige udvikling. Gennem medlemskabet i NBE er der mulighed for at danne partnerskaber med andre nordjyske virksomheder,
der brænder for samarbejde og bæredygtighed. Ved
at deltage i netværket er der ikke blot mulighed for
at sparre med virksomheder i samme situation, men
ligeledes skabe nye symbioser gennem den screening
af medlemsvirksomheder, som NBE tilbyder.

ErhvervsNetværk 9220
Port of Aalborg er medstifter af ErhvervsNetværk
9220 og er stærkt engageret i at øge samarbejdet
i og omkring Aalborg Øst. Ved at skabe et
tværfagligt samarbejde er der mulighed for at øge
opmærksomheden i 9220 og dermed gøre området
endnu mere attraktivt at bo og drive virksomhed i.
Målet med ErhvervsNetværk 9220 er at skabe et
talerør for medlemmerne og derved sikre, at Aalborg
Øst bliver en del af de erhvervspolitiske overvejelser
i kommunen. Men ErhvervsNetværk 9220 skal
være mere end et politisk talerør. Det skal styrke
samarbejdet, samhandlen og synergien mellem de ca.
180 medlemmer og gøre det attraktivt at være en del
af foreningen og erhvervslivet i 9220. Det omfattende
samarbejde har blandt andet resulteret i, at
ErhvervsNetværk 9220 i september 2019 modtog
bæredygtighedsprisen.
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Erhvervsudvikling
Samarbejde er ikke kun vigtigt for Port of Aalborg som
virksomhed. Det er også afgørende for at skabe
udvikling i erhvervslivet. Port of Aalborg anser det som
en del af virksomhedens sociale ansvar at bidrage til
erhvervsudviklingen i Aalborg. Der bliver derfor hver
dag arbejdet på at gøre det attraktivt for eksisterende
og nye virksomheder at lokalisere sig i Aalborg.
Missionen er at bidrage til, at de omkringliggende
virksomheder udvikler sig fra good to great.
Port of Aalborg varetager en vigtig rolle i at skabe
samarbejder ved at agere bindeled mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, lokalsamfundet og
det offentlige. I denne proces er vidensdeling og
tværfagligt samarbejde afgørende for at skabe
merværdi, ikke blot for erhvervslivet men også for
lokalsamfundet.
Et eksempel på et tværfagligt samarbejde er
samarbejdet med Erhverv Norddanmark, Invest in
Aalborg, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling
(NBE) og ErhvervsNetværk 9220, hvor Port of Aalborg
sammen med andre aalborgensiske og nordjyske
virksomheder i fællesskab arbejder på at udvikle
erhvervslivet i Nordjylland.

Jobskabelse
Et afgørende element for engagementet i at udvikle
erhvervslivet er at fremme jobskabelsen i Aalborg. Det
er en del af Port of Aalborgs strategi at bidrage til
realiseringen af Aalborg Kommunes erhvervs- og
bæredygtighedsstrategier. Port of Aalborg har i den
sammenhæng fået tildelt en central rolle i realiseringen af kommunens mål om at skabe 20.000 nye
arbejdspladser inden 2030. Helt konkret skal 5.000
arbejdspladser ud af de i alt 20.000 være afledte af
Port of Aalborg.
Dette ambitiøse mål vil Port of Aalborg realisere ved
hjælp af indgående partnerskaber med blandt andet
ErhvervsNetværk 9220, Business Aalborg og Aalborg
Alliancen. Partnerskabet med Aalborg Alliancen har
allerede betydet, at 447 ledige er kommet i arbejde.
Heraf er de 51 ansat hos en virksomhed, der er lokaliseret på Port of Aalborgs arealer.
Port of Aalborg indtager her rollen som integrator ved
at skabe de rette rammer for eksisterende og nye
virksomheder, der bidrager til at generere de
nødvendige arbejdspladser. Med andre ord vil Port of
Aalborg være gate to great.

CSR Rapport 2020/21
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Målsætninger - Industri, Innovation & Infrastruktur
samt Partnerskaber

Fokusområde

Missionskritiske
netværkssamarbejder

Mål

Øge samarbejdet.

Nuværende
niveau
GreenHub

Handling

Målsætning

Netværksudvikling.

5% stigning.

Samarbejde med

Anerkendelse som

nøgleaktører.

Danmarks grønne

Denmark, Netværk
for Bæredygtig
Erhvervsudvikling,
Invest in Aalborg, AAU,
Erhverv Norddanmark,
MARLOG, Miljø++,
EFIP, Danske Havne,
Energy Closter
Denmark, Aalborg
Maritime Network,
Erhvevsnetværk
9220, UCN, Arctic
Consensus og NOVI.

Green Hub Denmark Testområde

Tiltrække viden,

Opstartet.

kompetencer og
virksomheder indenfor

hovedstad.

grøn omstilling.

Jobskabelse

Fremme jobskabelsen.

12.000

Skabe de rette

+5.000 arbejdspladser

rammer for

inden udgangen af

erhvervsudvikling og

2030.

derved tiltrækning af
virksomheder.

Tiltrækning af nye lejere

Flere lejere på Port of

Loyalitet hos lejere

Sikre tilfredshed og
loyalitet hos lejere for

Øget togtrafik

148

Øget salgsarbejde og

Tiltrækning af 10-14

byggemodning.

nye lejere.

4 fraflyttede

Fokus på

Max. 3 fraflyttere.

virksomheder om året.

kvalitetsledelse og

Aalborgs arealer.

at hindre fraflytning af

serviceforbedring

virksomheder.

efter behov.

Bæredygtig

2 afgange pr uge.

infrastruktur og

Markedsføring og

5 togafgange pr. uge.

synliggørelse.

transport:
2 afgange pr uge.

Udviklingen af erhvervspark

Tiltrække 5-10 store

Ankeret er

Markedsføring

1-2 lejere tiltrækkes

virksomheder til

byggemodnet og 1

og nationalt/

pr. år.

erhvervsparken inden

lejer er tiltrukket.

internationalt salg.

Bevarelse af

4 (kantinedrift,

Flere OPP inden for

Driftspartnerskaber

nuværende

service, tankanlæg og

kommercielle ydelser.

på strategiske

driftspartnerskaber

sundhedsordning).

udgangen af 2030.

Driftspartnerskaber

og indgåelse af 2-3
partnerskaber inden
udgangen af 2023.
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forretningsområder.

Den grønne omstilling - generelt
Et område, som er stærkt betonet af samarbejde og
partnerskaber, er Port of Aalborgs arbejde med den grønne
omstilling. Den grønne omstilling omfatter emner, der er af
stor væsentlighed for ikke blot Port of Aalborg, men også for
nærmiljøet
Bæredygtighed
Den grønne omstilling leder for Port of Aalborg til et
stort fokus på bæredygtige initiativer. Port of Aalborg
forsøger derfor kontinuerligt at nedsætte elforbruget
ved forskellige initiativer. I den forbindelse har Port of
Aalborg valgt at investere i energibesparende LEDbelysning, hvilket har medført, at der på størstedelen
af havnens arealer er miljøvenlig belysning. Det har
blandt andet medført, at forbruget til vejbelysning
er blevet reduceret med 240.000 kWh årligt. Der
bliver fortsat løbende udskiftet til mere miljøvenlige
løsninger, så energiforbruget kan nedsættes
yderligere. Derudover er der investeret i solceller på
flere af Port of Aalborgs bygninger med henblik på
at anvende vedvarende energi, der årligt producerer
100.000 kWh, svarende til 15% af det samlede forbrug.
Disse initiativer har medvirket til, at Port of Aalborgs
netto CO2-udledning, på trods af udbygning af arealer,
er blevet mere end halveret siden 2010.

Et andet sted, hvor Port of Aalborg har sat ind på
bæredygtige løsninger, er i forbindelse med losning
og lastning af de mere end 1.000 skibe, der anløber
havnen hvert år. Når skibene losser og laster på kajen
kan der forekomme et tab af ressourcer i form af det
gods/materiale, som går til spilde ved transaktionen
fra skib til kaj og omvendt. Det går under betegnelsen
fejeaffald, som udgør den væsentligste affaldsfraktion
for Port of Aalborg. De seneste år har Port of Aalborg
derfor haft et vedvarende fokus på at nedbringe
affaldsmængderne, dels ved indkøb af nyt materiel til
håndtering af godset og dels gennem ændrede
rutiner. Med den indsats er mængderne nedsat til
næsten halvdelen af niveauet i 2015. Og siden 2015 er
derudover intet fejeaffald blevet forbrændt eller
anvendt til biogas. Det er derimod blevet genbrugt
eller sorteret, hvilket er det mest miljøvenlige, da det
både giver mulighed for genanvendelse og nedsætter
CO2-udledningen.

Udover investeringen i LED-belysningen på havnens
arealer bliver der også investeret i nye køretøjer og
kraner til driften på havnen. De nye maskiner er mere
miljøvenlige og er således med til at nedsætte
brændstofforbruget. Derudover bliver dieselforbruget
på samtlige af havnens maskiner registreret, hvilket
gør det muligt at identificere mulige forbedringer. Som
et supplement til at nedsætte brændstofforbruget er
mulighederne for alternative transportformer blevet
undersøgt. Her er der blevet investeret i en elbil, der
bliver anvendt af havnekontoret til diverse gøremål
i dagligdagen. For at øge incitamentet til, at
virksomhederne på havnen ligeledes anvender elbiler,
er der investeret i tre ladestationer fordelt på havnens
arealer. Foruden brugen af elbiler anvender
medarbejderne ofte cykler som transportmiddel til
gøremål i nærområdet, og Port of Aalborg har også
investeret i en elcykel til fri benyttelse for
medarbejderne.
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infrastrukturelle muligheder er en af de vigtigste dele,
som Port of Aalborg bidrager med. Ikke blot til de
virksomheder, der er lokaliseret på Port of Aalborgs
arealer, men til hele Aalborg, hvor havnen er et vigtigt
transportcenter og en afgørende infrastruktur. Derfor
er fleksibel infrastruktur Port of Aalborgs fremtid.
Infrastrukturen er et bærende element for
erhvervsudviklingen, hvor Port of Aalborgs mission er
at skabe optimale rammer til at hjælpe virksomheder
med at udvikle sig fra good to great, både
bæredygtigt såvel som økonomisk. Det sker i
samarbejde med virksomhederne, med henblik på at
infrastrukturen komplimenterer deres behov og er
omfattet af den nødvendige fleksibilitet.

I forbindelse med nedbringelsen af CO2-udledningen
har Port of Aalborg også imitieret en proces med at
identificere unødigt forbrug og er således i gang med
en omfattende kortlægning af el- og vandmålere. Det
giver mulighed for systematisk at overvåge og tilpasse
forbruget med henblik på en minimering. Den
systematiske overvågning kan nemlig sikre, at der ikke
forekommer uopdagede fejl, som i en længere
periode kan skabe unødigt forbrug.
Foruden de interne initiativer, der er rettet mod
bæredygtige tiltag, bidrager Port of Aalborg til
udviklingen af bæredygtige løsninger. Det primære
formål er at bidrage til at sætte fokus på og skabe
innovation inden for bæredygtighed. Port of Aalborg
realiserer dette ved deltagelse i projekter såsom
House of Energy og Sustainable Hospitality.
Infrastruktur
Bæredygtighed kan indtænkes på mange områder, og
for Port of Aalborg er infrastrukturen et af dem. De
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Port of Aalborg har blandt andet implementeret en
godsbane som et bæredygtigt alternativ til
lastbiltransporten, hvilket også er et mål for EU.
Udover at være et bæredygtigt alternativ til den
konventionelle lastbiltransport, er det et udtryk for den
fleksibilitet, som kendetegner Port of Aalborgs
infrastruktur.
Det er således også årsagen til, at der i fremtiden
bliver investeret yderligere i godsbanetransport.
Her er målet at udvide banenettet, så endnu flere
virksomheder kan drage nytte af godbanetransportens
fleksibilitet, effektivitet og ikke mindst være med til at
mindske miljøbelastningen.
Bæredygtig transport
Foruden satsningen på godsbanetransporten er
Port of Aalborg engageret i at fremme bæredygtig
transport. Dette engagement kommer til udtryk ved
deltagelse i netværket Green Ship of the Future,
som arbejder med den grønne skibsfart med
målsætningen om at opnå zero emission shipping.
Derudover deltager Port of Aalborg i et EU-projekt,
der skal udbrede anvendelsen af nærskibstrafik for
at flytte gods fra landevejen til mere bæredygtige
alternativer.
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Miljøcertificering og -kodeks
Den grønne omstilling er en drivkraft for Port of Aalborg og et fokusområde, der i en årrække har været på
dagsordenen. Det har blandt andet resulteret i, at Port
of Aalborg i 2010 blev miljøcertificeret efter ISO 14001
standarden. I dagligdagen hos Port of Aalborg betyder
det, at der bliver arbejdet systematisk og målrettet
med at mindske miljøbelastningen.
Port of Aalborgs engagement i at sætte fokus på den
grønne omstilling er ikke blot internt i koncernen, men
også for alle havnens brugere. Port of Aalborg har i
den forbindelse udbredt et miljøkodeks, som Port of
Aalborg løbende beder de eksisterende kunder at
tilslutte sig. Dertil er det et krav, at alle nye virksomheder på arealerne tilslutter sig Miljøkodekset. Miljøkodekset skal bidrage til det strategiske mål om, at miljø
og bæredygtighed skal være et kendetegn ved Port of
Aalborg.
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Green Hub Denmark
Green Hub Denmark skaber rammerne for udvikling,
validering, test og demonstration af grønne forretningsmodeller, løsninger og teknologier i relevante
miljøer.
Green Hub Denmark er et stærkt offentligt-privat
partnerskab, der arbejder for at øge vækst, beskæftigelse og eksport.
Green Hub Denmark bidrager til at løse klimaudfordringer, tiltrække investeringer og skabe flere grønne
jobs gennem udvikling, test og demonstration af fremtidens grønne løsninger.
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Miljø++
Miljø++ er et ambitiøst, strategisk samarbejde, der har
til hensigt at gøre erhvervsområdet i Aalborg Øst til
inkubator for bæredygtige løsninger og forretningsmodeller på miljøområdet. Samarbejdet vil udvikle
bæredygtige løsninger, der skaber attraktive erhvervsområder og arbejdspladser, og som kan spredes til
hele Aalborg-området og regionen.
Målet er, at miljø og planlægning bliver en mulighed
og et afgørende konkurrenceparameter i fastholdelse
og tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser i
regionen – i stedet for en trussel. Port of Aalborg er
ledende i engagementet.
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Den grønne omstilling - synergitænkning
Miljø++ og Bæredygtige Synergier er eksempler på, hvordan
kombinationen af flere af Port of Aalborgs fokusområder går
op i en højere enhed ved at skabe erhvervsudvikling gennem
bæredygtige løsninger. Den afgørende faktor viser sig gang på
gang at være villigheden og evnen til at samarbejde
Ressourceforbrug
Med over 100 virksomheder, der er lokaliseret på Port
of Aalborgs arealer, omfatter det et enormt ressourceforbrug og desværre til tider også et ressourcespild.
For at mindske dette spild og skabe merværdi har
Port of Aalborg været medvirkende til at opstarte
projekterne Miljø++ og Bæredygtige Synergier.
Projekterne er direkte rettet mod at skabe samarbejde
på tværs af virksomheder til gavn for både virksomhederne og miljøet. Frem for at den enkelte
virksomheds restprodukter anses som storskrald, kan
restprodukterne indgå i en anden virksomheds
produktion og dermed skabe merværdi for miljøet og
virksomheden.
Som primus motor for projekterne er Port of Aalborg
engageret i at inddrage så mange virksomheder i
symbiosen som muligt, med henblik på at ressourceforbruget mindskes og bliver mere miljøvenligt.
Ved at tænke udnyttelse af restprodukter med ind i
planlægningen af havnens arealer, er der mulighed
for at skabe et attraktivt erhvervsmiljø, som skaber
merværdi for både økonomien og miljøet.
Bæredygtige Synergier
Port of Aalborg er initiativtager for projektet
Bæredygtige Synergier og er stærkt engageret i at
skabe symbioser, der giver merværdi for både
virksomheder og miljøet. Bæredygtige Synergier er
en del af Miljø++-projektet, og sammen med andre
prominente virksomheder i Aalborg forsøger Port of
Aalborg at skabe bæredygtig udvikling gennem nye
innovative og bæredygtige løsninger og symbioser.
Bæredygtige Synergier har på nuværende tidspunkt
skabt 18 symbioser mellem medlemmerne. Det har
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udover en besparelse i drivhusgasemissioner på 9.432
tons også sparet miljøet for et energiforbrug på 9.206
gigajoule samt et materialeforbrug på 1.250 tons.
Disse resultater er udelukkende skabt på baggrund af
symbioser, hvor virksomheder drager nytte af
hinandens affaldsprodukter og genanvender i egen
produktion.
Når nye virksomheder tiltræder Port of Aalborgs
arealer, er virksomhedernes genanvendelse og
ressourceforbrug således et aktuelt emne. Ved at
screene nye virksomheder kan der skabes
partnerskaber og nye symbioser. Det resulterer ikke
blot i godt naboskab, men hjælper virksomheder og
miljø med udvikling fra good to great.
Sustainable Hospitality
Port of Aalborg har for nyligt valgt at engagere sig i et
nyt initiativ i samarbejde med Aalborg Kongres &
Kultur Center (AKKC). Initiativet kobler to af Port of
Aalborgs kerneområder, nemlig bæredygtighed og
erhvervslivet. Intentionen med Sustainable Hospitality
er at skabe opmærksomhed på bæredygtige
virksomheder og initiativer, hvor idéen er, at AKKC’s
gæster som et led i deres besøg bliver introduceret til
en række bæredygtige initiativer og virksomheder. Det
kan skabe grundlag for nye partnerskaber samt
udbrede kendskabet til de bæredygtige løsninger,
som er aktuelle i Aalborg. I den forbindelse er AKKC,
med sine 500.000 besøgende årligt, den ideelle
lokation til at fremvise de bæredygtige løsninger.
Målet er simpelt: Aalborg skal være synonym med
bæredygtighed – og det er et mål, som Port of
Aalborg uden tøven kan tilslutte sig!
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Målsætninger - den grønne omstilling

Fokusområde

Miljøkodeks

CO2-udledning og el-forbrug

Mål

Nuværende
niveau

Sikre engagement fra

Alle nye lejere, som

Krav til nye lejere

100 % af nye lejere

lejere i at efterleve

er leverandører, har

at miljøkodekset

underskriver

miljøkodeks.

underskrevet.

underskrives.

miljøkodekset.

Mindske aftrykket på

478 ton CO2

Fokus på

Fokus på

reduktion gennem

partnerskaber

projektporteføljen

imellem lejerne,

NetZero fra 2021.

afklaring af forbrug,

Screening og

fælles mål og

miljøet og klimaet.

602 MWh

Handling

vurdering af byggeog anlægsprojekters

vidensdeling om
reducering af

klimapåvirkning.

udledning.

Elektrificering af kajer

Elektrificering af

til kraner og landstrøm
til skibe.
Udvikling og
implementering af et
samlet klimaregnskab
for havnens aktiviteter.
Konvertering af
opvarmning ved POAT
North fra damp til
fjernvarme i 2021.
Renovering af
pladsbelysning bag
kaj 8011 og 8012 i
2021.

Biodiversitet

Målsætning

havnen herunder
udvikling af havnens
landstrømsfaciliteter.
Overvåge
havnens samlede
klimapåvirkning
gennem årlige
klimaregnskaber.
Sikre klimarigtig
understøttelse af
POAT North.
Sikre energioptimal
belysning på havnens
arealer.

Sikre plads til

Der er opført

Udsåning af

De grønne arealer

biodiversitet på

insektboer og ca.

vildfrøblandinger i

skal skabe bedst

havnens grønne

6.000m2 er omlagt til

rabatter, helleanlæg

mulig plads til de

områder.

naturareal.

og regnvandsområder.

hjemmehørende
plante- og dyreliv.

Symbioser

Nærskibstrafik

Øge genanvendelsen

25 Symbioser skabt i

Fokus på

Alle lejere på Ankeret

mellem

Miljø ++.

synergitænkning

skal som minimum

virksomhederne i

ved placering af nye

indgå i én symbiose.

erhvervsområde 9220.

lejere.

Flytte gods fra vej til

1 feeder-rute.

søtransport.

Automatisering af

Øge mængden af

godshåndtering.

gods transporteret

Deltagelse i H2020

med nærskibstrafik

forskningsprojekt

med 20 % inden 2030.

AEGIS.

Grønne drivmidler

Brancheudvikling inden for
recycling

Sikre at havnen

3 ladestandere til

Etablering af cykelsti

Imødekommelse af

faciliterer omstilling

el-personbiler på

til Ankeret inden

efterspørgslen på

til grønne drivmidler

havnens område.

udgangen af 2022.

infrastruktur til grønne

i både bredden og

drivmidler på havnens

dybden.

arealer.

I alt 10 virksomheder

7 virksomheder på

Forbedret logistik og

Recycling-klynge på

med miljørigtige

havnens områder.

etablering af pladser

havnens område.

pladser inden

med fast underlag.

udgangen af 2023.
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Arbejdsmiljø og menneskerettigheder
Sikkerhed og menneskerettigheder er en absolut prioritet, men
også en konkurrenceparameter, da trivsel øger performance
og er grundlaget for kvalificeret partnerskab. Arbejdsmiljø og
menneskerettigheder beskyttes hos Port of Aalborg under et
ISO-certificeret ledelsessystem
Medarbejdere
Den vigtigste samarbejdspartner for Port of Aalborg
har altid og vil altid være medarbejderne. Medarbejderne er afgørende for Port of Aalborgs målsætning
om at skabe merværdi. Det gælder både internt i virksomheden og i det omkringliggende samfund.

lanceret arbejdspolitikken Vision Zero - Safety First,
der ganske simpelt omfatter at forebygge alle ulykker
og skader, med henblik på at der fremover står nul i
statistikken for arbejdsulykker. Som et led i denne
vision er der lanceret en kampagne for at skabe fokus
på brugen af sikkerhedsudstyr.

Det interne arbejdsmiljø handler om, at medarbejderne befinder sig i et sundt og velfungerende arbejdsmiljø. Alle medarbejdere er derfor omfattet af en
sundhedsordning, som tilbyder diverse behandlinger
i form af fysioterapi, sundhedstjek, spinning, styrketræning samt pausegymnastik. Sundhedsordningen
er også tilgængelig for samtlige virksomheder, der er
tilknyttet havnen. Udover sundhedsordningen har Port
of Aalborg en frugtordning, og i løbet af året bliver der
afholdt personalearrangementer for at sikre trivsel og
et sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

For at sikre at arbejdssikkerheden konstant er i fokus,
har Port of Aalborg valgt at blive certificeret efter
ISO 49001-standarden. Det indebærer, at der
kontinuerligt er fokus på at sikre kvaliteten på havnen,
og at sikkerheden aldrig afviger fra den høje standard,
som Port of Aalborg påkræver.

Arbejdssikkerhed
En afgørende del af arbejdsmiljøet på en havn er
arbejdssikkerheden. En havn er et udsat område med
mange potentielle farer, og det er derfor altafgørende,
at arbejdssikkerheden er ufejlbarlig. Det gælder ikke
kun, når Port of Aalborgs medarbejdere færdes på
havnen, men også for eksterne, der har deres daglige
arbejdsgang på havnen. Port of Aalborg har derfor

Som et led i dette arbejde med arbejdssikkerhed og
kvalitet, er risikostyring et afgørende værktøj. Port of
Aalborg arbejder derfor ud fra en omfattende risikopolitik og er af den grund også certificeret efter ISO
31000-standarden. Det har medført, at der er opført
protokoller og handlingsplaner for de risici, der er i
forbindelse med et havneområde. Derudover bliver
alle nye projekter risikovurderet, med henblik på at
være på forkant med alle risici.
Menneskerettigheder
Port of Aalborg anser de grundlæggende principper
om menneskets værd som en basal forudsætning for
at bevare rollen som samarbejdspartner og arbejdsgiver. Alle koncernens aktiviteter støtter op om menneskerettighederne og understøtter endvidere demokratiet og retsstaten.
Medarbejdernes menneske- og arbejdstager-rettigheder er højt prioriteret hos Port of Aalborg. Derfor er de
grundlæggende menneskerettigheder (EMRK), grundlæggende ILOkonventioner, grundlæggende principper om forbud mod diskrimination, reglerne for sikkert
og sundt arbejdsmiljø, organisationsfriheden, retten til
privat- og familieliv, religionsfriheden osv. centrale og
skal til enhver tid respekteres. Menneskerettighederne
er indarbejdet i Port of Aalborgs politkker.
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Antikorruption og bestikkelse
Ærlighed og legitimitet er en grundforudsætning for, at
koncernen kan indgå erhvervssamarbejder, skabe
sunde relationer til interessenter og fungere som myndighed i en retsstat. Port of Aalborg er en ærlig og
etisk samarbejdspartner, der afstår fra enhver form for
korruption og bestikkelse. Adfærdskodekset for medarbejderne foreskriver ordentlighed i handel og
vandel, samvittighedsfuldhed og loyalitet.
Derfor må ingen medarbejder modtage gaver, som
overstiger, hvad der er sædvanligt for mindre, beskedne lejlighedsgaver. En medarbejder må ikke behandle
en sag, hvori medarbejderen selv eller nærtstående
personer har en personlig interesse. Personlige interessekonflikter, nepotisme og lign. tillades ikke.
I ejerstrategien fra Aalborg Kommune er tillige bestemt, at Port of Aalborg skal ledes i overensstemmelse med nøgleprincipperne: ”åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed”. Gennem transparens og
klare politikker på området har Port of Aalborg i 2020
bevaret sit image som en troværdig, etisk og attraktiv samarbejdspartner og arbejdsplads, der aktivt
bekæmper korruption og bestikkelse. Koncernen har
aldrig været involveret i sager om korruption, bestikkelse, nepotisme el. lign.
Kønsfordeling
Det er koncernens overordnede ligestillingspolitik, at
der så vidt muligt skal være ligelig kønsfordeling
blandt medarbejderne generelt. Dette kommer også til
udtryk i koncernens rekrutteringspolitik, som tilstræber, at medarbejderkredsen afspejler det omgivende
samfund i forhold til bl.a. køn. Ved ligelig kønsfordeling
menes en vægtning på 40-60 jf. den fagstatistiske
kønsfordeling. Denne målsætning gælder for alle virksomhedens organisatoriske lag: medarbejdere, øvrig
ledelse, daglig ledelse og øverste ledelse. Rekruttering i koncernen skal aktivt tilgodese saglighed, ligestilling og mangfoldig, og der lægges altid vægt på
kandidaternes kompetencer og virksomhedens behov
ved ansættelse.
Generelt består koncernens ansatte overvejende af
mænd, hvilket afspejler den fagstatistiske

kønsfordeling inden for branchen. Koncernens daglige
ledelse tegnes af en direktion, som udgøres af én
administrerende direktør, der er mand. Direktionen
understøttes af en chefgruppe, som sammenlagt
består af 29 % kvinder (2/7) og 71 % mænd (5/7),
hvilket ikke anses som en ligelig fordeling i lovens
forstand.
Det er således ikke lykkedes at realisere målsætningen om ligelig kønsfordeling for den øvrige ledelse,
hvilket ikke er tilfredsstillende. Forklaringen på dette
kan være, at personsammensætningen i den øvrige
ledelse afspejler den generelle medarbejdersammensætning, hvor de fleste af koncernens stillinger
er placeret inden for fag, der typisk er kendetegnet
ved overrepræsentation af mænd, og dels at de mest
kvalificerede ansøgere ifm. ny rekruttering i chefgruppen i 2020 ikke har kunnet rette op på den ulige
kønsfordeling.
Koncernen har overvejet, om initiativer, som kan
skabe bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv,
kan imødegå ubalance. Derfor har koncernen valgt
at implementere mere gunstige vilkår for orlov og
betaling med løn i 6 uger af forældreorloven. Dette
understøtter målet om, at der inden udgangen af 2021
skal være en ledelsesrepræsentation af det underrepræsenterede køn i chefgruppen på mindst 33 %.
Moderselskabets øverste ledelse er bestyrelsen, som
består af syv generalforsamlingsvalgte medlemmer,
hvoraf 14 % er kvinder (1/7) og 86 % er mænd (6/7). Det
er således ikke lykkedes at komme i mål med målsætningen om ligelig kønsfordeling i den øverste ledelse,
hvilket ikke er tilfredsstillende og er i uoverensstemmelse med corporate governance-principperne. Det
skal ses i sammenhæng med, at udvælgelsen af medlemmer hovedsageligt er politisk betinget og indgår i
konstitueringen af byrådet i Aalborg Kommune, idet
fordelingen indgår i en større forhandling, som er et
udslag af et demokratisk valg, der af gode grunde ikke
kan planlægges. Det er koncernens mål, at der inden
udgangen af 2022 skal være en ledelsesrepræsentation af det underrepræsenterede køn blandt de
generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i
moderselskabet på mindst 42 %.
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QNorth
QNorth arbejder med at udvikle og støtte aktiviteter
og oplevelser rettet mod specielt piger og kvinder
samt børn og unge i postnumrene 9000, 9400, 9310.
Filosofien bag QNorth er at skabe samhørighed,
muligheder og stolthed ved at leve, bo og arbejde i
Aalborg, Nørresundby og Vodskov med udgangspunkt
i at udvikle styrkegrundlaget for kvindesport og fællesskabet omkring kvindesporten samt fællesskaber,
som har betydning herfor.
QNorth er udviklet af en række markante Aalborg-virksomheder i samarbejde med EH Aalborg – heriblandt
ikke mindst Port of Aalborg.
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Målsætninger - arbejdsliv og menneskerettigheder
Fokusområde

Mangfoldighed og kønsfordeling

Mål

Nuværende
niveau

Handling

Målsætning

Sikre ligelig

Ledelsen består af 2

Implementere af mere

Balanceret

kønsfordeling af

kvinder og 5 mænd.

gunstige vilkår for orlov

kønsbalance (men

i forbindelse med barsel

udfordret af at

Medarbejderne består

og sygdom hos pårø-

havnevirksomhed

af 25% kvinder og 75%

rende, for at styrke det

traditionelt har

mænd.

undertallige kønsmæssi-

været ekstremt

ge segment i den øvrige

mandsdomineret).

ledelse og direktion.

ledelse, herunder i forbindelse med ny
rekruttering.

Arbejdsulykker

Sikre

4 arbejdsulykker.

Øge opmærksomheden

arbejdssikkerheden

på sikkerhed gennem im-

ved registrering af

plementering af Vision

nærved og tæt ved

Zero - Safety First. Regi-

ulykker.

strering af nærved og tæt

0 arbejdsulykker.

ved ulykker for fremtidig
forebyggelse

Rapportering af nærvedulykker

Krænkelser

Værnemidler

Sikre bedre

Der foreligger en

Rapporteringsmulig-

Fuld oplyst grundlag –

datagrundlag for

klar politik, som er

hederne gøres lettere

10 nærvedulykker om

arbejdsmiljøledelsen

kommunikeret.

gennem teknologi og

måneden.

før ulykkerne

underbygges af gode

indtræffer.

fortællinger.

Sikre at vi har en

Der foreligger en

Der bør være mulighed

Ingen føler sig

rummelig kultur, hvor

politik herom.

for at rette kritik uden

krænket, og sager

personlige grænser

om formelle ledelses-

behandles med

respekteres, og at

lag gennem en generel

korrekthed.

følelser drøftes.

whistleblowerordning.

Sikre at både vi

Brugere inddrages og

Korrekt anvendelse af

selv og brugerne af

Kampagne opstartet.

skiltning og kommunika-

værnemidler til enhver

havnen anvender

tion forbedres.

tid.

forskriftsmæssige
værnemidler.

Whistleblowerordning

Sikre adgang til

Kommunens

Der etableres en ordning

Uafhængig

at rapportere til

generelle ordning kan

hos en trusted advisor,

klageadgang.

uafhængig instans.

anvendes.

som er dedikeret til at
betjene havnens ordning,
og som interessenter
eksklusivt kan henvende
sig til. Ordningen kobles
til kvalitetsledelsessystemet.

Good Governance

CSR-Policy integration

Udarbejdelse af Policy

Strategisk fit og

inden udgangen af

Spredt policy-område.

Book som ledelsesred-

alignment af

juni 2022.

skab til understøttelse af

ledelsesredskaber.

risikostyringsststem.
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Det gode liv
Port of Aalborg vil skabe merværdi for det omkringliggende
samfund ved at bidrage til at 'det gode liv'. Det gode liv for Port
of Aalborg indeholder et nærsamfund, hvor der er arbejds-,
kultur- og boligtilbud, der giver mening for borgerne og
virksomhederne
Udvikling af nærmiljøet
Port of Aalborg arbejder på at fremme det gode liv.
Ikke blot for medarbejderne på Port of Aalborgs
arealer, men også for Aalborg og i særdeleshed
Aalborg Øst samt det maritime liv ved fjorden i Aalborg
Midtby. Arbejdet er rettet mod virksomheder, borgere
og institutioner, som Port of Aalborg anser som
afgørende for at skabe det gode liv i Aalborg. Det gode
liv for Port of Aalborg indeholder et nærsamfund,
hvor der er arbejds-, kultur- og boligtilbud, der
giver mening for borgerne og virksomhederne.
Lokalsamfundet
Det at skabe merværdi for samfundet er en af de
primære målsætninger for Port of Aalborg. Port of
Aalborg vil ikke blot være en del af samfundet, men vil
være med til at skabe udvikling.
Visionen, gate to great, gør sig ikke kun gældende for
erhvervslivet, men også for lokalsamfundet. Aalborg
Øst skal ikke blot være et attraktivt sted at lokalisere
sin virksomhed, men skal i ligeså høj grad være et
sted, hvor man med stolthed placerer sin familie. Det
arbejder Port of Aalborg på at sikre i samarbejde med
ErhvervsNetværk 9220 og Cool East. Gennem
partnerskabet med Cool East bliver der afholdt
arrangementer for børn og voksne i Aalborg Øst.
Derudover støtter Port of Aalborg op om de lokale
helte fra Aalborg Pirates, hvor Port of Aalborg gennem
Cool East er hovedaktør med formålet, at
aalborgenserne også i fremtiden kan opleve
underholdning på glat is.
Udover det intensive fokus på at fremme det gode liv i
Aalborg Øst, er der qua vores virke som havn et nært
tilhørsforhold til Limfjorden og det maritime liv. Det er
derfor et mål for Port of Aalborg at øge aktiviteten og
det maritime liv i og omkring fjorden. Fjorden skal
ligesom før i tiden forblive en kilde til liv og velvære.
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Port of Aalborg engagerer sig i den forbindelse i
afholdelsen af Aalborg Regatta og Tall Ships Races
såvel som andre initiativer, der skaber liv ved fjorden.
Uddannelse
Port of Aalborg ser det som sin pligt at være
medvirkende til også at skabe det gode liv for de
mange studerende i Aalborg. Uddannelsesområdet er
en stærk tiltrækningskraft for hele Aalborg, som gerne
skal fortsætte langt ud i fremtiden.
Aalborg Universitet og UCN er en evig kilde til liv og
fornyelse. Port of Aalborg støtter derfor
uddannelsesinstitutionerne, både ved at være
samarbejdspartner som case-virksomhed og i endnu
højere grad som en arbejdsplads, der tør satse på de
studerende. Det indebærer, at Port of Aalborg fast har
studentermedhjælpere, praktikanter og trainees som
en del af medarbejderstaben. I 2020 har 10 været
tilknyttet virksomheden, foruden de studieprojekter,
hvor Port of Aalborg er medvirkende som casevirksomhed. Ved at inddrage de mange studerende,
bidrager Port of Aalborg til, at de studerende får
erhvervserfaring, der gør dem klar til at komme ud i
arbejdslivet. Samtidig er det fra Port of Aalborgs side
en bæredygtig måde at skaffe ny viden fra forskellige
faglige udgangspunkter. Denne vidensdeling er
afgørende for, at Port of Aalborg lykkes med strategien
om at være gate to great.
At have et videnscenter som Aalborg Universitet
i sin baghave er et tilbud, som de færreste havne
og erhvervsparker kan tilbyde. Det gavner ikke blot
Port of Aalborg, men også samtlige virksomheder
på Port of Aalborgs arealer. Det er derfor af højeste
prioritering at vedligeholde det tætte samarbejde til
uddannelsesinstitutionerne, så Port of Aalborg også
i fremtiden kan drage nytte af den viden, der bliver
skabt.
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Murmaleri
Port of Aalborgs bogstaveligt talt mest iøjnefaldende
partnerskab kan hver dag ses på Nørresundby havn.
Som et led i engagementet om at fremme det kulturelle liv i Aalborg, var Port of Aalborg medvirkende til, at
Danmarks største murmaleri i dag pryder udsigten fra
Aalborgs flotte havnefront. Maleriet af Søren Elgaard
emmer af Aalborg og sætter farve på en førhen grå
facade. Udover det visuelle bidrog projektet til, at
blandt andet 30 maler-elever blev sat i arbejde.
Cool East
Port of Aalborg har et klart mål om at øge samhørigheden og stoltheden ved at leve, bo og arbejde i
Aalborg Øst. Som medstifter af Cool East har vi i samarbejde med andre engagerede virksomheder skabt en
forening, hvor det eneste formål er at øge stoltheden
ved at bo og arbejde i Aalborg Øst. Gennem foreningen
Cool East har medlemmerne mulighed for i fællesskab
at udrette mere, end hvad der er muligt på egen hånd.
Det resulterer i, at Cool East ikke blot er samarbejdspartner med Aalborg Pirates, men også støtter en
lang række arrangementer for beboerne i Aalborg Øst.
Tall Ships Races
Limfjorden har altid skabt liv i Aalborg. Det beviser Tall
Ships Races (TSR) gang på gang. I 2019 var det femte
gang, at de imponerende fartøjer lagde til kaj i Aalborg.
Og også denne gang støttede Port of Aalborg arrangementet. Et af vores primære CSR-mål er at fremme
det maritime liv, og med sine 500.000 gæster er TSR i
sandhed med til at skabe liv i og omkring Limfjorden.
Aalborg Waterfront
For at sikre at der ikke kun er fest og liv ved Limfjorden,
når TSR lægger til kajen, har Port of Aalborg i samarbejde med øvrige engagerede virksomheder stiftet foreningen Aalborg Waterfront. Foreningen har i fællesskab
etableret den maritime festival Aalborg Regatta.
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Cool East
Cool East er et samfundsansvarligt projekt, der har til
formål at skabe mulighed for kulturelle og sportslige
aktiviteter i Aalborg Øst med ishockeyklubben Aalborg
Pirates som platform og facilitator. Formålet med
projektet er at styrke samhørighed blandt beboerne
og understøtte stoltheden ved at leve, bo og arbejde i
Aalborg Øst.
Cool East er udviklet af en række markante Aalborg-virksomheder i samarbejde med Aalborg Pirates
– heriblandt ikke mindst Port of Aalborg.
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Målsætninger - det gode liv

Fokusområde

Mål

Nuværende
niveau

Handling

Målsætning

49.500 indbyggere.

Lokale initiativer rettet

50.000 indbyggere.

Indbyggere i 9220

Samhørighed og

Antal studerende i
job/ansættelse af
færdige studerende

Antal studerende i

10 praktikanter,

Tættere samarbejde

5 praktikanter.

job/ansættelse af

4 studenter-

med uddannelses-

4 studenter-

færdige studerende.

medhjælpere og 2

institutionerne og

medhjælpere og

nyuddannede blev

anvendelse af

2 nyuddannede.

ansat.

studerende.

80.000 besøgende.

Lokale initiativer

Aalborg Waterfront - Regatta

udvikling i 9220.

Skabe kulturelle

mod 9220.

arrangementer og liv

og promovering i

på havnen i 9000.

samarbejde med

90.000 besøgende.

eksterne aktører.

Cool East

Storytelling om havnen

Samhørighed og

14 arrangementer og

Fokus på lokale

Fastholde det

udvikling i 9220.

13 medlemmer.

initiativer i 9220.

nuværende niveau.

Fortællinger om

Havnen er synlig

Der opstilles visuelle

Opmærksomhed på

havnen før og nu.

i centrum på

platforme, hvor

havnens nuværende

krydstogtskaj og i

den markante

rolle.

Nørresundby.

byomlægning
synliggøres.

QNorth

Aktiviteter og

Konceptet er opstartet

oplevelser for piger

og målrettet 9000,

og kvinder og børn

9400 og 9310.

Opstartes i 2021.

Fastholde det
nuværende niveau.

og unge i særligt
9400, som skaber
muligheder og
fællesskab.
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