No 37 Forår 2016

transPORT
AALBORG

Tre mål for Aalborg Havn:
Vækst, vækst & vækst
Læs også om:
På forkant med CO2-målsætningen
Verdens tredjestørste rederi etablerer
ny feederrute fra Aalborg
Klar til rekordsæson for krydstogtskibe
Gletsjer-is smelter på Langerak

A A L B O R G H AV 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

3

Indhold:
Stor tilslutning til nytårskur ....................

5

Ny feederrute fra Aalborg ....................... 6
Ambitiøse miljømål nået på rekordtid ..... 9
Jernbanen er en vigtig del af pakken ...... 10
Højstyrkevirksomhed på havnen ............ 12
Værtsskab med hotdogs ......................... 14
Fremtidens oliehavn tager form .............. 18
Havnens virksomheder ........................... 20
Aalborg Havn - oversigtskort .................... 24
Iskrystaller smelter i Aalborg .................. 26
Forbedret skiltning i version 2 ................. 28
Fælles EU-portal øger sikkerhed ............. 30
Gaffeltrucken skal køre på brint ............. 32
Konferencefaciliteter i særklasse ........... 34
Al tænkelig risici skal kortlægges ........... 36
Få eksportpapirerne stemplet ................ 38
Udvikler containerterminalen ................. 40
Højeste godsomsætning i 7 år ............... 42

Aalborg Havn Logistik A/S
Langerak 19 · DK-9220 Aalborg Øst
Tlf. +45 99 30 15 00 · Fax: +45 99 30 15 15
www.aalborghavn.dk

transPORT udgives fire gange årligt.
Ansvarshavende:
Marketingchef Ole Brøndum
Tekst: Publicity
Layout: Reklamebureauet PAYOFF
Tryk:
Vestergaards Bogtrykkeri
Papir: Cyclus Print
PDF af transPORT på www.aalborghavn.dk

Strategisk funderet
mod - og stærkt
samarbejde
Aalborg Havn A/S har tre mål: Vækst,
vækst og vækst.
Vi vil være blandt de fem største havnesystemer i Danmark - målt på alle relevante parametre.
Vi har nemlig en helt særlig forpligtelse
over for hele regionen i forhold til at skabe udvikling, vækst og job - både direkte
og afledt. Vi skal både bidrage effektivt til
det omkringliggende samfund, og samtidig vil vi levere til aktionærerne.
Aalborg Havn befinder sig i et geografisk
område, hvor vi er en vigtig spiller i forhold til at skabe udvikling, arbejdspladser
og velfærd. Effektiv logistik giver ikke
bare hele regionens erhvervsliv en konkurrencefordel herhjemme og i resten af
verden. Det er hele livsnerven for mange
nordjyske virksomheder.
Den særlige rolle tager vi meget alvorligt.
Derfor har vi altid helikopterperspektiv på
vores organisation, og vi er ikke bange
for at tage nødvendige, modige beslutninger, som sikrer de rette betingelser for
væksten i Nordjylland - i dag og mange
år ud i fremtiden. Det gælder blandt også
til- og frakøb af datterselskaber, hvor det
er nødvendigt, for at skabe en effektiv
værdikæde.
Stærk på logistik og samarbejde
Vores strategi til at indfri vores høje ambitioner for hele landsdelen hedder som
bekendt ”Den Intelligente Havn”. Strategien
omfatter forretningsudvikling, produktudvikling og markedsudvikling. Den intelligente
havn arbejder med drift, ideer og løsninger,
som kombinerer virksomheders og samfundets behov på en måde, der bidrager til
at skabe værdi, viden og udvikling, både i
erhvervslivet og samfundet i øvrigt.

Men en kæde er ikke stærkere end sit
svageste led, og samtidig skal den smøres
og vedligeholdes. Derfor tænker vi holistisk og i synergier. Aalborg Havn opererer med tre udviklingsområder: Kompetenceopbygning, teknologiunderstøttelse,
læring og videnoverførsel. Udvikling, som
skal lykkedes i fire udviklingsdimensioner - afdeling, koncern, optimering og
udvikling - før vi har nået Den Intelligente
Havns målsætninger.
For Aalborg Havn betyder intelligente processer blandt andet, at succes aldrig bliver en sovepude - og at alle blinde vinkler
skal søges belyst. Kun gennem konstant,
nysgerrighed og lydhørhed i forhold til at
gøre tingene bedre, kan vi give kunder og
samarbejdspartnere de mest nytænkende, kreative og effektive løsninger.
Den intelligente havn bygger på videnudveksling og samarbejde mellem havnens
virksomheder, det offentlige og universitet, også kaldet Triple Helix Innovation.
Essensen i dét samarbejde er nysgerrighed og åbenhed over for hinandens verdener, og hvad vi kan lære af hinanden.
Investerer intelligent
Når man har valgt de værdier, der ligger
i strategien om Den intelligente havn, så
tænker man i helheder, i udvikling og i
fremtid - i fremad!
Det gælder både i forhold til at trimme
organisationen, hvis det er nødvendigt,
og det gælder i forhold til at investere
i renovering eller i datterselskaber, så
Aalborg Havn hele tiden kan levere
logistik til de rigtige priser.
Aalborg Havn har en række datterselskaber, der hver især opererer selvstændigt
og på markedets betingelser, men samarbejder på tværs for at gøre Aalborg
Havn til en intelligent, effektiv og fleksibel havn med eksempelvis eget tog-,
tank-, told- og stevedoreselskab.

Og med de seneste års massive investering i renovering af havnens faciliteter,
så står vi stærkere end nogensinde.
Vi har blandt andet renoveret det gamle
stamspor fra Banedanmarks hovedlinje
i Aalborg til Østhavnen for 20 millioner
kroner, fordi det vil give os en konkurrencefordel og større fleksibilitet i forhold til nogle typer godstransport.
Det er en modig beslutning, men også en
rigtig beslutning at bruge de ressourcer,
som bogstaveligt talt allerede lå for vores
fødder.
Den første virksomhed bruger allerede
sporet, og flere vil få øjnene op for de
økonomiske og miljømæssige fordele, der
er ved at flytte dele af sin transport fra
det overbelastede motorvejsnet til skinner. Det kan du blandt andet læse mere
om i dette nummer af TransPORT.
Derudover kan du læse om nye, spændende lejere, som har valgt at få adresse
på Aalborg Havn, fordi vi her tilbyder
stærke, relevante samarbejdsrelationer
og fleksibel transport til resten af verden.
Vi rykker også til centralhavnen, hvor vi sammen med Visit Aalborg kan glæde os til at
se et rekordhøjt antal krydstogtskibe i år.
Kort sagt finder du en masse artikler om
spændende initiativer og virksomheder,
der sammen driver Aalborg Havn fremad
og mod endnu et år med massiv økonomisk og videnmæssig vækst.
God læselyst med dette nummer af
TransPORT.

Claus Holstein
Adm. direktør i
Aalborg Havn A/S
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Stor tilslutning til nytårskur
Kommunaldirektør
Jens Kristian Munk er
gået på pension, og her
tager Claus Holstein
afsked på behørig vis.

Igen i år var Aalborg Havns kantine fyldt godt op med nye og gamle
kollegaer og samarbejdspartnere.

Den årlige nytårssammenkomst fik
mange forbi Langerak 19, hvor der
blandt andet blev budt velkommen
til ti nye medarbejdere.
På en frostklar vinterdag i januar gjorde
Aalborg Havn traditionen tro status over
året, der gik, og ønskede forretningsforbindelser og samarbejdspartnere et
godt nytår. Her kunne adm. direktør
Claus Holstein samtidig byde hjerteligt
velkommen til ti nye medarbejdere i
drifts- og serviceafdelingen. De nye
medarbejdere kommer fra Nordjyllandsværket A/S, hvor Aalborg Havn overtog
havnedriften samt dele af arealet og
bygningsmassen ved årsskiftet.

Fremtidssikker havn
Også bestyrelsesformand i Aalborg Havn
Thomas Kastrup-Larsen var på talerstolen. Her fortalte han om samarbejdsaftalen med Grønland, der løber frem til
2022, og som man, understregede han,
arbejder benhårdt for at forlænge.
Thomas Kastrup-Larsen kom også
omkring nogle af de tiltag, man har
iværksat for at fremtidssikre havnen.
Han nævnte blandt andet en styrkelse
af containerområdet med en ny feederrute til Hamburg, genanvendelse af
affaldsprodukter og et generelt større
fokus på miljø, en stigning i antallet af
krydstogtskibe, der kommer til byen,
og meget mere.

Årets medarbejder
Som vanligt blev årets medarbejder
kåret, og den titel gik i år til account
manager i ejendomme og arealer
Jeppe Faber, der fik følgende ord med
på vejen af Claus Holstein:

- Jeppe er en ildsjæl, som får tingene til
at ske på havnen og for havnens brugere.
I samarbejde med sine kollegaer har han
blandt andet været med til at øge antallet
af lejere på havnen i 2015, så det er fuld
fortjent, at det er Jeppe, der får denne
anerkendelse.
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Verdens tredjestørste
rederi etablerer
feederrute fra Aalborg

- Den nye aftale er en milepæl i den positive udvikling, som Aalborg Havn er inde i.
Vi er de seneste år vokset til Danmarks
fjerdestørste containerhavn med en

e-Crane

Selvforstærkende effekt
Aalborg Havn har siden 2010 haft en
feederrute til Rotterdam og Göteborg
med anløb hver torsdag. Det er rederiet
X-Press Feeders, der har ruten, og den
anvendes af rederier som APL, Evergreen, Hyundai, NYK Line, Yang Ming
Line, Hapag Lloyd m.fl. Den nye rute
er derimod en own carrier-rute, og det
betyder, at det er CMA CGM’s egne containere, der sejles på ruten. Den øgede
aktivitet kommer dog alle havnens interessenter til gode og har en selvforstærkende effekt:

MRS

Tel. : +45 7628 0102

Aalborg Havn har formået at tiltrække
endnu en stor spiller til de voksende
havneaktiviteter. Det er verdens tredjestørste rederi CMA CGM, der har etableret en fast forbindelse mellem havnene
i Aalborg, Hamborg, Fredericia, Helsingborg og Halmstad. Aalborg Havn kobles
således på en ny feederrute med ugentligt besøg af containerskibet MV Emilia.
Det er 122 meter langt og kan rumme op
til 700 containere på 20 fod (700 TEU).

samlet markedsandel på otte procent, og
med den nye aftale med CMA CGM kan vi
tiltrække yderligere aktiviteter til Aalborg
og Nordjylland, siger salgs- & marketingchef Ole Brøndum, Aalborg Havn.

www.port-trade.com

Det verdensomspændende franske
rederi CMA CGM har etableret fast
forbindelse mellem blandt andet
Aalborg og Hamborg.

- Vi har foretaget en række investeringer
i udbygning og effektivisering af vores
containerterminal. Stordrift kommer alle
til gode i form af en bedre kapacitetsudnyttelse og mere konkurrencedygtige
priser, og det er et væsentlig fokusområde i vores bestræbelser på at gøre
havnen mere intelligent, forklarer Ole
Brøndum.
Interesse for ny rute
I december gæstede MV Emilia Aalborg
Havn for første gang, og der tegner sig
allerede en pæn interesse for ruten:
- Midt- og Nordjylland har en stor koncentration af fødevarevirksomheder, og
CMA CGM satser specielt på køle- og

frysecontainere, der anvendes til slagterivarer, fisk, mejerivarer mv. Derudover
naturligvis tørlast, siger Ole Brøndum.
Containertrafikken til og fra Aalborg
Havn er steget de seneste år. I 2014
håndterede Aalborg Havn knap 63.000
containere (TEU). Heraf stod den faste
Rotterdamrute for ca. 25 procent, mens
Grønlandstrafikken stod for godt 70
procent. Den resterende trafik kom fra
nogle af havnens største aktører, herunder Bladt Industries og Siemens Wind
Power.
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Ambitiøse miljømål
nået på rekordtid
Aalborg Havn valgte i 2010 at blive
certificeret efter den internationale
standard for miljøledelse ISO 14.001.
Certificeringen indebar nogle meget
ambitiøse miljømål. De er nu nået
fire år før tid.

Danske Fragtmænd

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

Hjørring
Ærøvej 9
9800 Hjørring
T 7252 2122

Aalborg
Rørdalsvej 201
9220 Aalborg Ø
T 7252 1000

Frederikshavn
Suderbovej 12
9900 Frederikshavn
T 7252 2130

Aalborg Havn har en lang tradition for
at arbejde målrettet med nedbringelse
af energiforbruget til gavn for både økonomi og miljø. I 2011 blev civilingeniør
Brian Dalby Rasmussen ansat til at sætte
yderligere skub i udviklingen, og Aalborg
Havns miljøregnskab for 2015 viser nu, at
havnen allerede har nået sine 2020-mål
om en 40 procents nedbringelse af CO2udledningen:

Det er især forbruget af diesel, el og
fjernvarme, der tæller i Aalborg Havns
samlede CO2-regnskab. Her er det forbruget af diesel, der udgør langt den
største post. Dieselforbruget er reduceret
løbende gennem udskiftning af køretøjer
og maskiner. Senest har Aalborg Havn i
2014/15 købt og indkørt nye mobilkraner,
som har en betydeligt bedre dieseløkonomi.

- Vi har nu nået en CO2-reduktion på
41 procent målt i forhold til 2010. Det
er sket via en række energibesparende
investeringsprojekter, der er blevet behandlet som enkeltstående business
cases på lige fod med andre investeringer. Vores erfaring viser, at de fleste
energibesparende tiltag fint kan konkurrere økonomisk med alle andre typer
af investeringer, forklarer Brian Dalby
Rasmussen.

El-forbruget er i perioden blevet nedbragt fra 1.100.000 kilowatttimer i 2010
til 690.000 kilowatttimer i 2015. Udskiftning af belysningsanlæg til LED og bedre
styring af belysningen er hovedårsagerne. Dertil kommer, at havnen nu selv
producerer ca. 12 procent af sit strømforbrug ved hjælp af solceller.

Han siger supplerende, at omsætningen
og dermed aktivitetsniveauet på Aalborg
Havn i samme periode er steget markant: - Så målt per omsætningskrone
er CO2-udledningen mere end halveret,
fortsætter han.

Også fjernvarmeforbruget er blevet kraftigt reduceret de seneste år. Forbruget
toppede i 2011 med 15.000 kubikmeter,
og i 2015 var det faldet til kun 8.000 kubikmeter. Her har en forbedret varmestyring og energirenovering af bygningerne,
bl.a. efter passivhusstandarden, bidraget
positivt.
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Jernbanen er en
vigtig del af pakken
Borger John Lykholt spottede
godstoget, da det i januar
rullede ind på Østhavnen.
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vejsnet og stigende miljøhensyn, siger
Claus Holstein, administrerende direktør
i Aalborg Havn.
Nu hvor renoveringsarbejdet er færdigt,
lyder opgaven på at få endnu flere virksomheder til at tænke skinner ind i deres logistik.
- Skinnerne er fuldt ud operationelle
og i brug, og flere virksomheder har
allerede vist interesse for at supplere
transport på gummihjul med transport
på skinner. Fremadrettet er det vores
opgave at få fortalt endnu flere relevante virksomheder om de gevinster,
godsbanetransport kan give for dem
- ikke mindst økonomisk, siger Ole
Brøndum, salgs- og marketingschef i
Aalborg Havn.
Godsbanen blev med succes taget i
brug sidste år, og havnedirektør Claus
Holstein har store forventninger til de
muligheder, den åbner for nordjyske
virksomheder.

Stamsporet fra Aalborg til Østhavnen
er nu fuldt ud operationelt - næste
skridt er at få en ny tankegang på
skinner.
I Danmark og vores nabolande er der en
stigende interesse og generel politisk
opprioritering af at fragte både personer
og gods via skinner.

Blandt andet derfor valgte Aalborg Havn
A/S i 2014 at bruge 20 millioner kroner
på at renovere og vedligeholde 16 kilometer hovedlinje fra Aalborg til Østhavnen.
- Det er en del af en klar strategi, der
er tilpasset fremtidens infrastrukturelle
udfordringer med et overbelastet motor-

- Aalborg Havn vil være stærkest på
logistik og samarbejde. Det kræver, at
havnen hele tiden er et skridt foran,
så infrastrukturen er tilpasset behovet.
Vi er en vækstmotor her i landsdelen,
og derfor vil vi stille et så bredt udvalg
af transportmuligheder til rådighed for
erhvervslivet som muligt.
Cembrit A/S anvender allerede jernbanen fast til at transportere byggematerialer fra produktionsfabrikkerne i Polen
og Tjekkiet på en mere miljørigtig og
økonomisk måde.

Ikke overgøre det gode
At give erhvervslivet et alternativ på
skinner handler helt enkelt om økonomi,
miljø og effektivitet, ikke om at favorisere bestemte transportformer. Det
handler om at gøre det mest rentable
og om at bruge de muligheder, som helt
bogstaveligt allerede ligger for vores
fødder.
Motorvejsnettet er allerede hårdt presset, hvorfor især virksomheder med brug
for at transportere store mængder gods
over store afstande med fordel kan tænke skinner ind virksomhedens logistik.
- Bestemte typer gods passer til bestemte transportformer. Det handler
ikke om, at nogle transportformer er
gode og andre dårlige - der er brug for
det hele. Det handler om logistik på
den mest intelligente og fremtidssikrede
måde, og så handler det om ikke at
overgøre alt det gode, siger havnedirektøren.
Især i Centraleuropa er skinnenettet
finmasket og let at hægte sig på, og generelt forbedres mulighederne for banegods over hele Europa i disse år.
- Der skal naturligvis tænkes for- og
eftertransport ind i regnskabet - akkurat
ligesom når godset skal lastes på skibe.
Men for mange virksomheder passer
mængde af gods, afstand og destination
godt til skinner. Desuden har godsbanetransport den store fordel, at det er en
transportform, hvor tidsplanen holder,
fordi der ikke er den samme risiko for
forsinkelser på grund af vejrforhold og
kødannelser, siger Ole Brøndum.
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Højstyrkevirksomhed på havnen
Forida A/S er flyttet ind på Aalborg
Havn for at være blandt andre virksomheder med stærke kompetencer
inden for logistik og vind.
- Vi vil vokse i fremtiden. Derfor ønsker
vi at være en del af det cluster-samarbejde, der er omkring havnen. Den nye
adresse passer til vores udviklingsstrategi, hvor vi kommer til at trække på de
stærke kompetencer inden for logistik
og vind, som er her.
Sådan beskriver CEO i Forida A/S, Finn
Strøm Madsen, årsagen til, at virksomheden i efteråret 2015 flyttede fra sin
adresse uden for Hjallerup til 140 kvadratmeter på Langerak 17 på Aalborg
Havn.
Forida tæller på nuværende tidspunkt
seks medarbejdere, som udvikler og
sælger hybridtårne til landvindmøller.
Unik materialesammensætning
Materialekombinationen i Foridas hybridtårne bidrager til at løse flere af
vindenergibranchens udfordringer med
at nedbringe cost of energy, fordi de
udgør et stærkt alternativ til traditionelle ståltårne og er billigere at producere og transportere.
Den nederste del af hybridtårnet er af
præfabrikerede elementer i stålfiberarmeret højstyrkebeton, som er kombineret med en øvre del af stål.

Det betyder i praksis, at rotoren kan
få en større diameter, fordi hybridtårnet kan tage en væsentlig højere
belastning. Desuden gør den unikke
materialesammensætning tårnene mere
holdbare.
- Det unikke højstyrkebeton, vi anvender, giver en helt tæt struktur, hvor
indtrængningsdybden af de betonskadelige stoffer, der findes i det omgivende miljø, kun er på et par millimeter
set over en 50-årig periode, og partikler, der er større end tobaksrøg, ikke
kan trænge igennem. Materialet har
desuden - helt forenklet beskrevet
- en højere trykstyrke på grund af betonen og større trækstyrke på grund
af stålfibrene, siger Jan Karlsen, CTO
i Forida A/S.
Højere og stærkere
Tårnene kan samtidig gøres højere,
fordi den nederste del, der er udført
i højstyrkebetonen, er opdelt i elementer. Derved undgås de logistiske
begrænsninger, der er på traditionelle
ståltårne, hvor diameteren af tårnet er
låst fast af transporthensyn. Det giver
de segmentopdelte hybridtårne en klar
fordel.
Elementerne i højstyrkebeton støbes
nemlig på en fabrik og transporteres på
en almindelig sættevogn, hvorefter elementerne, der hver er otte - ti meter i
højden, samles til tårne på selve sitet.

Et led af tårnet består af
op til otte elementer, og
der kan i teorien sættes
alle de led på, som man
ønsker.
CEO Finn Strøm Madsen ser
den nye adresse som det
helt rigtige udgangspunkt
for yderligere vækst.
- Transporten af elementerne til hybridtårnene foregår
primært på lastbiler nu,
men senere - når volumen
vokser - så kommer vi til
at udskibe til hele Europa,
hvor der er stor efterspørgsel på højere vindmølletårne til billigere penge,
siger han.
Forida A/S fokuserer for
øjeblikket markedsføringen
af hybridtårnene i Tyskland
og de nordiske lande.

Sådan ser det ud,
når de gigantiske
højstyrketårne rejses.
Foto: Forida.
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Værtsskab med hotdogs
og hjertevarme
Når krydstogtskibene anløber Aalborg
Havn, så trækker Visit Aalborg i arbejdstøjet for at sørge for, at gæsterne bringer en historie om gæstfrihed
og glæde med sig videre ud i verden.
Det bliver endnu et rekordår for antallet
af krydstogtskibe, der anløber Aalborg
Havn.
Imponerende 21 skibe vil sætte landgang
her i 2016, og ombord er der i gennemsnit 1000 forventningsfulde gæster, som
gerne vil smage, mærke og høre om den
nordjyske hovedstad.
Og det får de mulighed for. For Visit
Aalborg trækker helt bogstaveligt i
arbejdstøjet for at folde byens charme
maksimalt ud.
- I Aalborg skal krydstogtsgæsterne mødes med kærlighed og værtsskab, som
de ikke møder ret mange andre steder
i verden. For eksempel modtages de af
levende informationsmedarbejdere i det
nye velkomstcenter, hvor de i de fleste
andre byer oftest møder et dødt stativ
med brochurer. Vores informationsmedarbejdere elsker byen, er trænet i at vise
nærvær, ved en masse om Aalborg og er
stolte over at vise byen frem til gæster.
Det sender en masse positive signaler,
og det går direkte i gæsternes hjerter,
siger Lars Bech, Cruise Manager ved
VisitAalborg.

Helt konkret oplever gæsterne, at de
er velkomne ved, at personale fra Visit
Aalborg i gule veste stopper trafikken
på Nyhavnsgade, så passagererne kan
komme sikkert og nemt ind til midtbyens butikker og seværdigheder.
Desuden er der jo dét der med de
gratis hotdogs.
- Vi er Happy Hotdog Port of Aalborg.
Gæster og besætningsmedlemmer mødes i Aalborg Havn af en klassisk, dansk
pølsevogn, der servere gratis, ristede
hotdogs - mit alles! Det har vist sig at
være en fantastisk fin måde at give vores gæster en gave og en ”thing to remember” - vi ved nemlig, at det er dét,
de taler om, når de igen sejler fra byen.
Særlige oplevelser
VisitAalborg har desuden i samarbejde
med rederierne og byens attraktioner
udviklet en række udflugtsmuligheder
for passagererne, som de kan tilkøbe
under deres ophold, der typisk varer fra
klokken 8.00 til 18.00.
- Nogle er til de mere klassiske ture,
hvor andre gerne vil have en mere eksklusiv oplevelse, for eksempel at komme
med ind bag kulisserne i Aalborg Zoo
og være med til at fodre dyrene. De kan
også komme på Lindholm Høje og få en
autentisk oplevelse af at være i vikingetiden, siger Lars Bech.

Krydstogtgæsterne kan blandt andet glæde sig til at få en velkomsthotdog
ved en traditionel pølsevogn.

En meget populær oplevelse for passagererne er ”Aalborg Beerwalk”, som
findes i en specialdesignet udgave til
krydstogtsgæster.
Det er en guidet tur, hvor deltagerne får
vouchere til øl på tre udvalgte pubber.
Mellem stederne giver en guide krydstogtgæsterne fakta om historie, arkitektur og kultur på de steder, som de
passerer. Det hele afsluttes - naturligvis
- med en dansk sildemad med karrysalat
og en Aalborg Akvavit.
- Det er en herlig, uformel tur, hvor man
samtidig får noget viden og godt til ganen. Vi bruger kun guides, der ved en
masse både om byens historie og om
øl, så gæsterne kommer altid tilbage til
skibet med store smil, siger Cruise Manageren, der om nogen glæder sig over
den succes, Aalborg har fået som krydstogtdestination. Det har krævet hårdt
arbejde.

- Vi har jo nogle udfordringer i forhold,
at vi kun kan modtage færre end 50 procent af de skibe, der sejler forbi ude på
Kattegat, inde i centralhavnen. Blandt
andet er nogle af skibene for høje til at
gå under ledningerne ved Nordjyllandsværket, eller også er de er for lange
eller stikker for dybt. Dertil skal rederierne påregne to ekstra timers sejlads fra
Kattegat og op igennem Limfjorden. Alt
sammen noget, der kræver ekstra gode
argumenter for at komme til Aalborg.
Derfor valgte Aalborg Havn og VisitAalborg i sin tid at gøre en ekstra indsats
for at gøre opmærksom på byen. Blandt
andet formulerede man nogle unique
selling points, som blev fremlagt for de
rederier, som har skibe, der rent praktisk kan lægge til i Aalborg.
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Første argument er den smukke indsejling med udsigt fra 40 meters højde
ud over de himmerlandske marker.

Sidst men ikke mindst kan Aalborg
konkret argumentere for, at der her er
et særligt varmt og kærligt værtsskab.

- Fra passagerernes synsvinkel ser det
jo ud som om, de sejler direkte gennem markerne. Det er da mindst lige så
smukt som at kigge ind i en høj klippe
i Norge, siger Lars Bech med et glimt i
øjet.

- Og så har hele transformationen fra
industriby til videns- og kulturby selvfølgelig haft en kolossal betydning for,
at vi hvert år slår vores egen rekord i
anløb af krydstogtskibe.

Andet argument er, at skibene lægger
til lige midt i et smørhul af shopping,
kultur og restaurationer, som giver passagererne mulighed for i højere grad
at bestemme tempoet og eksempelvis
smutte hjem til skibet og få middagslur.

I 2017 slår Aalborg atter sin egen
rekord. Her har 32 krydstogtskibe planlagt at lægge vejen forbi.
Arbejdet med at trække krydstogtskibe
til Aalborg sker i et tæt samarbejde
mellem Aalborg Kommune, VisitAalborg
og Aalborg Havn.

Aalborg Stevedore Company
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Få specialiseret
rådgivning i
Danmarks hurtigst
voksende
erhvervsbank*
I Jyske Bank får du langsigtet rådgivning med udgangspunkt i virksomhedens ønsker og strategi. Vi har samlet de
bedste kræfter i stærke erhvervsafdelinger over hele landet.
Det giver dig adgang til kompetencer ud over det sædvanlige
– og sikrer, at din virksomhed får den optimale rådgivning.
Fem gode grunde til at vælge Jyske Bank – du får:
• Økonomisk rådgivning ud fra virksomhedens strategi
• En personlig rådgiver med indsigt og erfaring med din branche
• Adgang til en lang række specialister
• En sparringspartner, der tænker langsigtet med virksomheden
• En proaktiv bank, der tager initiativ, når der opstår nye muligheder

Det førende stevedorefirma på Aalborg Havn

Læs mere og bestil et møde på jyskebank.dk/erhvervskunde
– vi glæder os til at se dig.
* I årene 2008-2013
steg vores markedsandel 43% ifølge
Aalund Research

Toldbod Plads 1 ∙ Aalborg ∙ Tlf. 89 89 45 45

Vi har ekspertise og styrke til at håndtere alle slags laster
Aalborg Stevedore Company

Stykgodsvej 3-5, 9000 Aalborg

99 30 34 01

asc@ral.gl

Mette Søgaard
Erhvervscenterdirektør
mette.soegaard
@jyskebank.dk
Tlf. 89 89 45 91

Knud Hansen
Relationship Manager
knud-hansen
@jyskebank.dk
Tlf. 89 89 45 93
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De store tanke renoveres.

Cirklerne indikerer kronologien i renoveringen af de markerede områder. Faserækkefølgen er som
følger: Rød = 1. fase, Orange = 2. Fase, Grøn = 3. Fase, Blå = 4. Fase, Lilla = 5. Fase.

Fremtidens oliehavn tager form
Statoil Fuel & Retail A/S er i gang
med en omfattende renovering af
oliehavnen, der fører hele terminalen
up to date, mens den stadig er fuldt
ud operationel.
Statoil Fuel & Retails (SFR) del af oliehavnen er frem til 2018 under renovering, så den teknisk, operationelt
og sikkerhedsmæssigt bliver totalt
opdateret.
Årsagen er dels, at SFR imødekommer
de vilkår, myndighederne stiller, dels
virksomhedens eget ønske om ved
samme lejlighed at opdatere til glæde
for den konkrete drift.
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- Der er flere grunde til, at SFR vælger
at afsætte midler til dette projekt. Projektet blev startet på grund af arbejdet
med sikkerhedsrapporten, hvor der er
stillet vilkår fra myndigheder om at øge
sikkerheden for mennesker og miljø.
Dét var startskuddet til projektet, hvor
SFR har vurderet hele terminalen overordnet og ikke kun vilkår fra myndighederne. Ud fra disse vurderinger har
SFR valgt at opdatere terminalen på
mange andre områder, så den bliver
teknisk og operationsmæssigt helt up
to date samtidig med, at sikkerheden
opdateres yderligere, siger Christian
Bresemann Andreasen, Terminal
Manager West, SFR.

Terminalen skal være i drift under
hele renoveringsperioden, så projektet
er nøje planlagt i faser, som er delt
op i områder, der gør, at terminalen
kan drives sikkert sideløbende med
projektet.
- Der er fem faser i projektet, der hver
især har forskellig varighed, og hver
fase færdiggøres fuldstændig og sættes i drift igen, inden tanke, pumper og
rørsystemers i næste fase kan tages ud
af drift, siger han.
Dermed vil renoveringsarbejdet ikke
påvirke kunder og tankstationer - for
det har været et klart krav i planlægningen, at der stadig kan leveres
samme mængde brændstof under projektet.

Opdateringen af arbejdspladsen kan
dog mærkes internt.
- For os, der arbejder på terminalen,
er dagligdagen blevet meget travl, da
en sådan renovering kræver meget af
den enkelte medarbejder, der ud over
de daglige opgaver for eksempel skal
varetage instruktion og sikkerhedsoplæring af de eksterne håndværkere.
Hertil kommer den daglige kontakt
til dem og samarbejdet med projektlederen.
Ultimo 2018 er SFR’s del af oliehavnen teknisk og driftsmæssigt fuldt ud
opdateret, hvorefter den kan drives
endnu mere effektiv mange år frem.
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Her finder du virksomhederne på Aalborg havn:
Genindvinding & miljø
H. J. Hansen
Vulkanvej 13, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9632 1212, Fax: 9815 3683
hjh-aal@hjhansen.dk
www.hjhansen.dk
Uniscrap
Mineralvej 23, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9812 1533, Fax: 9812 6618
info@uniscrap.dk, www.uniscrap.dk
I/S Reno-Nord
Modtagecenter for farligt affald
Langerak 21, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9815 4530
farligtaffald@renonord.dk
www.renonord.dk
Jørgen Rasmussen Gruppen A/S
Hagensvej 30, 9530 Støvring
Tlf.: 98371827
info@jrg.dk, www.jrg.dk
Melgaard Miljø A/S
Askelund 10, 6200 Aabenraa
Tlf.: 7433 7200
melgaaard@melgaard.com
www.melgaard.com
IF Nedbrydning
Savannevej 2, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9893 5920
www.ifnedbrydning.dk

Bulkgods
Aalborg Kornterminal ApS
Halsvej 139, 9310 Vodskov
Tlf.: 9825 7700, Fax: 9825 7710
inter@mail.tele.dk
Hedegaard Agro A/S
Nordre Havnegade 3
9400 Nørresundby
Tlf.: 9936 1700, Fax: 9936 1750
info@hedegaard-agro.dk
www.hedegaard-agro.dk

Minor Danmark a-s
Dybvad Hovedgaard
Dybvadgaardsvej 8, 9352 Dybvad
Tlf.: 9829 3656, Fax: +45 9829 38 50
www.minor.as, post@minor.as
Kroghs A/S
Klim Strandvej 284, 9690 Fjerritslev
Tlf.: 9822 5200, Fax: 9822 5737
kroghs@kroghs-as.dk
www.kroghs-as.dk
Dansk Natursten A/S
Tronholmen 28B, 8900 Randers
Tlf.: 8644 8577, Fax: 8644 8378
bl@dansknatursten.dk
www.dansknatursten.dk

Bunkering
Monjasa A/S
Strevelinsvej 34, 7000 Fredericia
Tlf.: 7026 0230
fredericia@monjasa.com
www.monjasa.com/contact/
denmark-fredericia
Malik Supply Ltd
Skibbrogade 5, 3 tv, 9000 Aalborg
Tlf.: 9631 3900, Fax: 9631 3911
info@malik.dk, www.malik.dk
Unioil Supply A/S
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby
Tlf.: 8882 8181
trading@unioil-supply.com

CLS Huset
Langerak 15, 9220 Aalborg
Arctic Consensus
Tlf.: 31 99 04 73
www.arctic-consensus.com
mail@arctic-consensus.dk
Business Aalborg
Tlf.: 9931 3131
www.aalborg.dk/business
aalborg@aalborg.dk

CELOG
Tlf.: 9940 3020
www.celog.aau.dk, info@celog.dk
Center for Logistik
og Samarbejde
Tlf.: 2917 6908
www.logsam.dk, info@logsam.dk
Grønlands Rejsebureau
Tlf.: 3313 1011
www.greenland-travel.dk
aalborg@greenland-travel.dk

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

JKS A/S
Tlf.: 9635 0750
www.jks.dk, aalborg@jks.dk

BMC
Stykgodsvej 7, 9000 Aalborg
Tlf.: 9631 2800, Fax: 9631 2810
bmc@bmc-danmark.com
www.bmc-danmark.com

MARCOD
Tlf.: 2332 0332
www.marcod.dk, clc@marcod.dk

Aalborg Toldoplag A/S
Rørdalsvej 201, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 2060, Fax: 9930 2066

Minsparringpartner.dk
Tlf.: 4037 2003 / Bent Friis
www.minsparringpartner.dk
mail@minsparringpartner.dk

Loxam Aalborg
Olievej 7, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9810 3844, Fax: 9810 4844
aalborg@loxam.dk, www.loxam.dk

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

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

Scan Soft Aps.
Vesterbro 27A, 9000 Aalborg
Tlf.: 7025 7600, Fax: 9816 0434
php@scan-soft.com
www.scan-soft.com

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

Moosdorf Hegn A/S
Olievej 5, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9815 9444
info@moosdorf.dk
www.moosdorf.dk

Universal Foundation A/S
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7023 0244, press@ufoas.dk
www.Universal-foundation.com

Odin Diving A/S
Virkelyst 27A, 9400 Nørresundby
Tlf.: 9815 3030
info@odindiving.dk
www.odindiving.dk

Fragtmænd

Kraner & SPMT til tungløft

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

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

Sæby Godstransport
Rørdalsvej 201, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7252 2582

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

Grønland
Royal Greenland A/S
Hellebarden 7, 9230 Svenstrup J
Tlf.: 9815 4400, Fax: 9815 4435
info@royalgreenland.com
www.royalgreenland.com
Øbro, flytteforretning
Svendborvej 25, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9815 9122, Fax: 9815 4744
flyt@obro.dk, www.obro.dk
Stark Grønland
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 8252 2300, Fax: 9818 6210
www.stark.gl
Pisiffik A/S
Lilledybet 6, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 8870 9250
Arctic Group A/S
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9632 1900, Fax: 9632 1910
www.arcticgroup.dk

Lodseri
Dan Pilot - Lodseriet Danmark
Havnepladsen 3A, 5700 Svendborg
Tlf. Operation 6325 6665
Tlf: Administration 6325 6600
Danish Pilot Service A/S
Gothersgade 48, 7000 Fredericia
24 timers tlf.: 7591 4496
info@danishpilotservice.dk
www.danishpilotservice.dk
Limfjord Pilot ApS
Kabbelvej 45, 7620 Lemvig
Tlf.: 9152 8888
24h@limfjordpilot.dk

Myndigheder
Skat
Skibsbyggerivej 5, 9000 Aalborg
Tlf.: 7237 8000, Fax: 9934 7500
Beredskabscenter Aalborg
Thomas Boss Gade 6, 9000 Aalborg
Tlf.: 7011 5511, Fax: 9813 3988
sbs@aalborg.dk
Grønlands Selvstyre,
toldfunktionen
Postbox 8050, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3145

Arctic Import A/S
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9632 1900, Fax: 9632 1910
www.arcticimport.dk
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Carl Elgaard Shipping
Mindet 4, 8000 Århus
Tlf.: 8612 1644, Fax: 8612 1890
ceship@ceship.dk

Nørresundby Shipping A/S
Østre Havnegade 18 st. tv.
9000 Aalborg
Tlf.: 9877 5577, Fax: 9877 5575
broker@nrsbshipping
www.nrsbshipping.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 Shipping 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 A/S
Vejdybet 16, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3234, Fax: 9930 3065
www.ral.dk
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
Shipping (DK) A/S - Aalborg
Stigborgsvej 60
9400 Nørresundby
Tlf.: +45 9632 31 00
aalborg@shipping.dk

Royal Arctic Line A/S
Postbox 8100, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3234, Fax: 9930 3065
ralin@ral.dk, www.ral.gl

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

Service

Strait Air Transport A/S
Gasværksvej 30A, 9000 Aalborg
Tlf.: 9933 4510, Fax: 9933 4511
straitaal@straitair.com
Uni-Way A/S
Mineralvej 31, 9100 Aalborg
Tlf.: 9630 1700, Fax: 9630 1717
uni-way@uni-way.com
www.uni-way.com
ShipCargo ApS
Landdybet 10, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7020 0890, Fax: 7020 3290
shipcargo@shipcargo.dk
www.shipcargo.dk
DHL Global Forwarding
(Denmark) A/S
Mineralvej 29, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3690 5200, Fax: 3690 5250
aalafr.dk@dhl.com

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

Leman
Vardevej 1, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9635 4100, Fax: 9815 1850

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

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

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

Royal Arctic Logistics A/S
Grønlandshavnen, P.O. Box 8432
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3234
www.ralog.dk

Slæbebåde

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

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

Speditører
Schenker A/S
Mineralvej 21 C
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9813 0666, Fax: 9630 3913
www.schenker.dk

Scan International
Spedition A/S
Speditørvej 4, 9000 Aalborg
Tlf.: 9632 6666, Fax: 9632 6677
nju@sis-as.com, www.sis-as.com
Atlantic Trucking
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9656 1500, Fax: 9656 1515
fcl@atlantictrucking.dk
lcl@atlantictrucking.dk
www.atlantictrucking.dk
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Lundsøe Transport
& Spedition A/S
Jellingevej 5, 9230 Svenstrup J
Tlf.: +45 9686 1212
www.lundsoe.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.: 96356700
Fax.: 96356710, www.bring.dk

Velfærdstjeneste

JMO 2000 ApS
c/o DanGødning A/S
Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
Tlf.: 7620 1480
Statoil A/S
Rørdalsvej 38, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 4955, Fax: 99 30 49 99
Statoil Fuel & Retail A/S
Rørdalsvej 38, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9812 0638
Nordic Storage AB
Ryavägen 3, SE-418 34, Gothenburg
Sweden, tlf.: +46(0) 31534500
Port of Aalborg Tank Store ApS
Langerak 19, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 1500

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

Trosseføring

Hotel

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

Hotel Aalborg
Østerbro 27
Tlf.: 9812 1900
info@hotel-aalborg.com
www.Hotelaalborg.com
CABINN Hotel Aalborg
Fjordgade 20, 9000 Aalborg
Tlf.: +45 9620 3000
Dir. +45 9620 3007
Mobil +45 2064 1514
www.cabinn.com

Stevedore
Royal Arctic Logistics A/S
Vejdybet 16, P.O. box 8100
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3234, www.ralog.dk
Aalborg Stevedore Company A/S
Stykgodsvej 3-5, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3400, Fax: 9813 5301

Tankoplag
Samtank A/S
Tunnelvej 4, 9000 Aalborg
Tlf.: 8613 6111, Fax: 8613 6566

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

Vognmænd
Niels Pedersen & Sønner
Hobrovej 355, 9200 Aalborg SV
Tlf.: 9813 9365
ATS A/S
Ringvejen 30, 9510 Arden
Tlf.: 9856 1455, Fax: 9856 1767
www.ats-arden.dk
Tri Trail Trucking ApS
Rørdalsvej 203, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9812 0633, Fax: 9810 1720
www.tritrail.dk
Aalborg Transport &
Spedition A/S
Mineralvej 31, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9630 3970
booking@aats-transport.dk
Atlantic Trucking
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9656 1500, Fax: 9656 1515
fcl@atlantictrucking.dk
lcl@atlantictrucking.dk
www.atlantictrucking.dk

Værft og reparation
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
www.nordelektro.dk
Aalborg Marine Motor ApS
Bådebyggervej 11, 9000, Aalborg
Tlf.: 9631 0090, Fax: 9631 1091
Polaris Electronics A/S
Kærholt 1, 9210 Aalborg SØ
Tlf.: 9631 7900, Fax: 9631 7901
info@polaris-as.dk
www.polaris-as.dk
Bladt Industries A/S
Nørredybet 1, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9635 3700, Fax: 9635 3710
office@bladt.dk, www.bladt.dk
Mathis Værft
Bådebyggervej 7, 9000 Aalborg
Tlf.: 9812 0550, Fax: 9812 8198
info@mathis-as.dk
www.mathis-as.dk
Nordjysk Marine Service
Bådehavnsvej 15, 9000 Aalborg
Tlf.: 9816 2206, Fax: 9816 8806
Radar Marineservice
Nordmandshage 13, 9370 Hals
Tlf.: 9846 0037, Fax: 9632 1404
Hals Motorværksted
Færgevej 6, 9370 Hals
Tlf.: 9825 1330, Fax: 9875 0331
motor@mail.dk, www.halsmotor.dk
Rolls-Royce Marine A/S
Værftsvej 23, 9000 Aalborg
Tlf.: 9930 3600, Fax: 9930 3601
Alfa Laval Aalborg A/S
Gasværksvej 24, 9100 Aalborg
Tlf.: 9930 4300, Fax: 9816 8316
aal@aalborg-industries.dk
www.alfalaval.dk
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Aalborg Havn
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Tusindårgamle iskrystaller
smelter i Aalborg
Ny lejer i Grønlandshavnen sejler iskrystaller fra Diskobugten til Aalborg,
hvorfra de til sidst ender som rent
vand på flaske og sendes videre ud i
verden.
Rent vand er en mangelvare i store dele
af verden, ikke mindst i Kina.
Derfor vil den grønlandske virksomhed
Arctic Ice Cap Water bruge Grønlands
enorme vandressourcer til eksport - og
Aalborg Havn kommer til at spille en
central rolle.
Arctic Ice Cap Water har netop lejet et
lagerhal på Langerak 17, hvor tankcontainerne med iskrystaller og smeltet vand
fra Grønlands indlandsis bringes ind.

Smeltevandet tappes i Brande og Rynkeby, hvorfra det sendes videre ud på
det internationale marked.
Gletsjere på flaske
Potentialet for Arctic Ice Cap Water er
stort. Virksomheden kan øge produktionen til 63.000 milliarder flasker af
jordens mest naturlige drikkevand, som
kommer fra grønlandske isbjerge, der er
brækket fri af indlandsisen, for derefter
at drive rundt i Diskobugten og smeltevand fra indlandsisen.
- Processen med at indsamle isen er
omstændelig, og det har krævet tid og
midler for at udvikle en særlig teknologi, der sikrer, at isen forbliver uberørt
gennem hele processen - særligt udfordrende var det at udvikle teknologi til
den del, hvor isen overføres direkte til
tankcontaineren, siger Peder Pedersen,
CEO i Arctic Ice Cap Water.
Dertil skulle virksomheden i sin tid have
en tilladelse til at bruge isen af det Grønlandske Selvstyre, som får royalties af alle
solgte flasker drikkevand, 10 øre pr. liter.

Smeltevandet tappes i Brande og Rynkeby.

Konkret omdannes gletsjer-is ved, at
der fræses et stykke af et udvalgt isbjerg, der derefter bliver suget ned i
tankcontaineren, som sejles til Grønlandshavnen, hvor isen smelter langsomt. Til sidst bliver vandet hældt på
flaske ved Danish Bottling i Brande eller
Rynkeby på Fyn.

Der fræses et stykke af et udvalgt isbjerg, som derefter
bliver suget ned i en tankcontainer, der fragtes til Aalborg.

Arctic Ice Cap Water er ejet af fem mindre jyske virksomheder, herunder BL
Holding Danmark, der alle har bidraget
med ansvarlig lånekapital.
Markedet er verdensomspændende,
men der satses særligt stort på at indtage det kinesiske marked inden for en
overskuelig fremtid. Virksomheden har
netop startet op på det danske marked.

Idéen til det internationale vandeventyr
opstod i øvrigt allerede i 1981, da CEO
Peder Pedersen og hans grønlandske
kone boede i Ilulissat med udsigt til de
massive isfjelde.
Læs eventuelt mere om virksomheden
på www.water.gl

Klippevej 16 · 9220 Aalborg Øst · tlf. 4033 8706 · www.munck-asfalt.dk
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Forbedret skiltning i version 2
Professionelle løsninger
on- og offshore
•

El-installation

•

Termografering

•

Elektromekanisk værksted

•

Kraner, taljer og løftegrej

•

Elevatorer, lifte og rulletrapper

•

Dørautomatik

Højt kvalificeret søtransport
Transport til tiden
Sikre, fleksible godstranspoter
fra havn til havn

LED-skiltet tjener to formål: Praktisk information og mere synlighed for
virksomhederne på Aalborg Havn.

Det nye skilt ved indkørslen fra
Tranholmvej og Rørdalsvej giver
havnens virksomheder mere synlighed,
forbedrer den generelle sikkerhed
og gør det lettere for besøgende at
orientere sig.
Når man ankommer til Østhavnen, så
mødes man først og fremmest af det
nødvendige, men knap så indbydende
skilt ”Al uvedkommende færdsel forbudt”.
Nu har det fået selskab af et stort LEDskilt, som dels øger synligheden for
havnens virksomheder samt orienterer
om sikkerhed, eksempelvis at man kun
må køre 30 kilometer i timen.
Skiltet er sidste nye del af et større
initiativ i forhold til at gøre det lettere
for udefrakommende at orientere sig. I
2014 valgte Aalborg Havn at mærke området med nye vejskilte kombineret med
virksomhedsskilte, hvilket sammenlagt
øger overblikket.

- Vi vil gerne demonstrere åbenhed
omkring havnens aktiviteter og virksomheder. Desuden vil vi gerne hjælpe eksempelvis lastbilchauffører fra eksterne
leverandører med at finde rundt. Det er
ikke mindst væsentligt nu, hvor vi hele
tiden vokser, siger Jeppe Faber, account
manager i Aalborg Havn Logistics.
LED-skiltet ved indkørslen fungerer konkret sådan, at de forskellige informationer kører i et rul med plads til 16 forskellige billeder. Otte af dem er reserveret til
virksomheder, som derigennem køber sig
til øget synlighed med logo og adresse.
- Og der er rift om pladserne. Vi har
meldt udsolgt for længst, og vi drøfter
i øjeblikket muligheden for flere LEDskilte andre steder til glæde for både
havnens brugere og gæster, for eksempel bagerst på Østhavnen eller i centralhavnen, siger han.
Skiltet er oplyst af energibesparende
LED-lys. Noget, der ligeledes passer ind
i Aalborg Havns miljøstrategi.

Klarering i Aalborg og
Nørresundby Havn

www.nordelektro.dk
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Østre Havnegade 18 st. tv. · 9000 Aalborg
Telefon: +45 98 77 55 77
broker@nrsbshipping · www.nrsbshipping.dk

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

Vi kan El, VVS og Ventilation

intego.dk

Tlf. 99 36 40 00
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Fælles EU-portal øger
sikkerhed og effektivitet
SafeSeaNet mindsker administration
og øger sikkerheden ved at give et
overblik over alle faktorer, der skal
tages højde for, inden et skib anløber
havnen.
Selv om Aalborg Havn vækster og ønsker mere trafik, så er administrationen
blevet nemmere og overblikket bedre
- blandt andet ved hjælp af den danske
portal SafeSeaNet.dk, der er koblet sammen med SafeSeaNet.eu.
- Systemet har gjort det nemmere for
alle at strømline procedurerne. Administration og dataindsamling er generelt
blevet mere effektiv, fordi dataindsamling er mere smidig og overblikket bedre,
nu hvor alle data ligger samlet, siger
Claus Rosenbeck, havnekaptajn i Aalborg
Havn A/S.
SafeSeaNet.dk er det danske system til
modtagelse og distribution af maritime
informationer mellem erhvervet og de
nationale myndigheder. Systemet er
koblet sammen med SafeSeaNet.eu og
sikrer, at Danmark efterlever EU’s krav
til udveksling af maritime informationer.
Her i landet er det SOK, der har myndigheden.
- Kravet om at rapportere til den fælles
database er indført for at højne sikkerheden, sikre nødvendig dokumentation
omkring ISPS og imødegå bl.a. miljøkatastrofer. Kommer der først et stort
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Dertil er der skærpet fokus på, at skibe
med farligt og/eller forurenende gods
indberetter art og mængde, og om pågældende gods skal lastes eller losses i
Aalborg Havn. Desuden skal eventuelt
skibs- og lasteaffald anmeldes på forhånd.
Der kan desuden trækkes oplysninger i
systemet om skibe, der medfører forhøjet risiko for terror, eller om skibe på vej
mod Aalborg har fået påtaler omkring
sikkerhed, miljø eller dårlige arbejdsforhold for besætningen, hvorfor de følges
tæt.

Havnekaptajn Claus Rosenbech
mærker store fordele ved at bruge
SafeSeaNet.dk, som blandt andet giver
en præcis beskrivelse af skibes last.

olieudslip i Øresund, kan det jo få uoverskuelige konsekvenser. Derfor skal myndighederne i tilfælde af en ulykke hurtigt
kunne finde oplysninger om skibet i
databasen, så man kan sætte korrekt og
hurtigt ind over for forureningen, siger
havnekaptajnen.
Praktisk fungerer det sådan, at skibsmæglerne på vegne af rederier og skibe
indberetter til SafeSeaNet, og havnene
har mulighed for at ”kigge med” i forbindelse med de oplysninger, der berører
havnen, herunder passagerer, affald og
oplysninger til brug for SKAT.
Mere sikkert
Alle rederier skal som minimum indberette skibets data, forventet liggetid og
forventet ankomst med et døgns varsel,
eller når skibet afgår fra havnen umiddebart før på ruten.

- Vi ved, hvis et skib er blevet taget i
en havnestatskontrol et andet sted, og
omvendt indberetter vi også skibe til
systemet, som har fået en påtale her.
Systemet er med til at give en bedre
farvandsovervågning i hele EU, siger
havnekaptajnen.
SafeSeaNet.dk erstatter den rapportering
som havne og mæglere tidligere lavede
til hver enkelt myndighed, som hver
skulle have specifikke data. Nu bliver det
hele samlet i SafeSeaNet, hvor myndighederne inklusive havne kan trække de
data, som de har behov for.

Overnatning, møder,
kurser og konferencer

Følgende oplysninger skal som minimum indberettes til SafeSeaNet.dk
Anmeldelsen af anløb skal jf. Standardreglementet § 1, stk. 2 mindst være
ledsaget af følgende oplysninger:
• Oplysning om skibets data, forventet
ankomsttidspunkt og den forventede
liggetid i havnen.
• Oplysning om formål med anløbet,
herunder om der er behov for liggeplads
ved en sikret havnefacilitet.
• Alle oplysninger, som havnen efter de til
enhver tid gældende regler skal bruge til
administration af en sikret havnefacilitet, når skibet ønsker liggeplads ved en
sikret havnefacilitet.
• Oplysning om der er farligt gods om
bord, arten og mængden heraf, om det
skal losses i havnen, eller om farligt gods
skal lastes i havnen. Ved farligt gods forstås gods, der er omfattet af IMDG-koden
• Anmeldelse af skibs- og lastaffald, der
påregnes a�leveret i havnen efter de
til enhver tid gældende regler herom.
Kilde: Danskehavne.dk

Velfærdsarbejde for
søfolk på Aalborg Havn

Østerbro 27 · 9000 Aalborg · Tlf. 9812 1900 · info@hotel-aalborg.com · www.hotel-aalborg.com
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Gaffeltrucken skal køre på brint

AKKC
PRÆSENTERER

Semino Rossi

Ørkenens Sønner

GREASE
Jan Gintberg
Bellamy Brothers

lukas graham
Aalborg Vinterrevy

De Nattergale

Tornerose
Snehvide på is

Four Jacks
og mange mange flere

Oplevelser

Hydrogen Valley (CEMTEC) og Aalborg
Havn inviterede i februar til arrangement om miljøvenlige brintdrevne
gaffeltrucks for lager- og logistikvirksomheder.
Gaffeltrucks, der kører på diesel eller el,
er fortsat de mest udbredte, når virksomhederne skal flytte varer ind og ud af
lageret. Det til trods for, at der er store
miljømæssige besparelser at hente ved
at skifte dieselolien eller el-batteriet ud
med brint. Derfor satte Hydrogen Valley
(CEMTEC) i Hobro og Aalborg Havn i
februar fokus på gaffeltrucks til lagerog logistikvirksomheder.
- Diesel og gas er ikke en holdbar løsning på sigt, og afgifterne på el er steget
markant de seneste år. Alligevel kører
der kun ganske få trucks på brint rundt
i Danmark. Det vil vi gerne være med til
at ændre ved at synliggøre mulighederne
over for virksomhederne på havnen og i
nærområdet, siger Jeppe Faber, account
manager i ejendomme og arealer i Aalborg Havn.

Konferencen fandt sted den 3. februar
hos Danske Fragtmand på Aalborg Havn.
Product manager Mads Salling Mortensen
fra virksomheden M-Field fortalte om det
igangværende EUDP-projekt (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram), HyFlexDrive, der har til formål
at fremme brugen af brintdrevne gaffeltrucks i Nordjylland, mens fabrikschef
Aksel Heltoft fra Egetæpper gav deltagerne en indsigt i deres brug og erfaring
med de brintdrevne gaffeltrucks.
Aalborg Havn kunne desuden fortælle, at
de undersøger muligheden for at indkøbe og facilitere tankanlæg, som kan sikre
forsyningen af brint på havneområdet.

SÆSON 2015-2016

- Som facilitator og ramme for en række
virksomheder ønsker vi at gøre det
nemmere for virksomhederne at vælge
intelligente og miljørigtige løsninger,
siger Jeppe Faber.

NYT sæsonmagasin ude nu!

Se programmet på akkc.dk eller få det tilsendt. Kontakt akkc@akkc.dk / Tlf. 9935 5555

Europa Plads 4, Aalborg · akkc.dk

Der var også mulighed for at sparke dæk
på en brintdrevet gaffeltruck.

Konferencen var så stor en succes, at
arrangørerne måtte flytte den til større lokaler
på Center for Logistik og Samarbejde.

Over 50 personer fra virksomheder
inden for lager- og logistikbranchen
deltog i arrangementet.
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Konference- og møde faciliteter i særklasse

Konferencerum med mulighed for afskærmning.

CLS konferencecenter på Aalborg
Havn tilbyder topmoderne mødefaciliteter med det nyeste AV-udstyr og
plads til op til 130 personer.
CLS-bygningen på Langerak 15 huser
en lang række workshops, seminarer
og konferencer arrangeret af de virksomheder, der har hjemme i bygningen,
men også i stigende grad af organisationer, erhvervsnetværk og virksomheder
i og omkring havnen.

Auditoriet har plads til 100 personer.

I løbet af 2015 har centret gennemgået en større modernisering, og det
betyder, at det i dag kan rumme arrangementer fra ti og helt op til 130 personer. Som en del af moderniseringen
er der monteret avanceret AV-udstyr i
form af projektorer, skærme, der kan
køres op og ned efter behov, og matterede vægge, der giver mulighed for
at skærme konferencerummet af for
resten af bygningen.
Projektdirektør i CLS Peter Høy
fortæller:
- CLS konferencecenter er skabt til virksomhederne på havnen og er tilpasset
deres behov for professionelle faciliteter til afholdelse af møder og arrangementer. Med de nye tiltag har vi fået et
moderne center, der giver rigtig mange
muligheder, og alle er naturligvis meget
velkomne til at benytte sig af dem.

Velkomstområdet kan bruges til bl.a. receptioner.

Se mere om de forskellige lokaler og
anvendelsesmuligheder på www.logsam.dk.

36

37

Al tænkelig risici skal
kortlægges
I kølvandet på strategien om Den
Intelligente Havn øger Aalborg Havn
sit fokus på sikkerhed yderligere.
Antallet af virksomheder på Aalborg
Havn vokser - og det samme gør fokus
på mulige risici og trusler, bl.a. forretningsmæssige, miljømæssige og i forbindelse med terror.
- Det øgede fremtidige fokus giver
Aalborg Havn og alle virksomheder, der
etablerer sig her, en stor fordel, siger
Claus Rosenbeck, havnekaptajn i Aalborg
Havn A/S.
Derfor har Den Intelligente Havn som
klar målsætning, at alle kritiske risikoscenarier skal kortlægges, løbende moniteres og tænkes ind i faste beredskabsplaner, som rækker ud over lovpligtige
sikringsplaner, der er beskrevet
i ISPS-koden.
Dertil vil havnen sætte yderligere fokus
på uddannelse og kompetenceudvikling
af medarbejdere, som er ansvarlige for
risikostyring, både i ledelse og den daglige drift.
- Det er ikke sikkert, vi kan nedbringe
risikoen, men vi kan kortlægge den,
identificere områder i ”rød zone” og
have beredskabsplaner klar, siger havnekaptajnen.

Det næste skridt, havnen tager, er gennem de næste to år at blive certificeret
i risikostyring og derved sikre, at systemet bliver gennemgået og tjekket af et
eksternt og uvildig firma, der ser på alle
havnens aktiviteter med udeforstående
og kritisk blik. Det er ikke lovpligtigt,
men et aktivt tilvalg for at optimere sikkerheden mest muligt.
- På den måde sikrer vi kontinuerlig optimering af risikostyring på alle parametre
og bliver endnu bedre til at forudsige
risici.
Sikker krydstogtdestination
Et eksempel på en risiko er de mange
krydstogtanløb, hvor der er stor fokus
på sikkerhed og terrorsikring, hvorfor
havnen skal leve op til en række formelle
regler og afholde, både øvelser og løbende uddannelse og træning.
- Krydstogtskibene ligger tæt på midtbyen, og der er mange mennesker både
på skibet og i omgivelserne, hvorfor der
selvfølgelig er skærpet fokus på sikkerhed, siger Claus Rosenbeck.
Myndighederne kører i forvejen skrap
kontrol med alle havne, der modtager
krydstogtskibe.
Noget, der også for Aalborg Havn indebærer uanmeldte besøg, hvor adgangsforhold og øvrige risikofaktorer testes

Krydstogtdestinationer er underlagt en grundig kontrol for at undgå terror.

og tjekkes grundigt igennem, hvorefter
Claus Rosenbeck skal redegøre for både
Aalborg Havns beredskabsplaner og
procedurer.
- Og det ser vi nu ikke som om, at
myndighederne skal finde fejl og huller.
Vi ser det som en mulighed for at lære
og for at blive endnu klogere på mulige
risici, siger Claus Rosenbeck.
Strategien for risikostyring i Den
Intelligente Havn dækker ud over
terror også over forretningsmæssige og
miljømæssige faktorer, som de senere
år er blevet langt mere risikofyldt, og
hvor det er nødvendigt, at man kender
sine risici og har alle scenarier beskrevet
og moniteret.

steel solutions

built for
the future

www.bladt.dk
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Få eksportpapirerne
stemplet lige rundt om hjørnet
Erhverv Norddanmark er Dansk
Erhvervs repræsentationskontor i
Aalborg, når nordjyske virksomheder
skal have styr på eksportpapirerne.
Har du brug for at få legaliseret dokumenterne i en fart eller få råd og vejledning, er det en fordel at have et sted i
nærheden, hvor du kan få en kompetent
og personlig service. Det kan du hos
Erhverv Norddanmark, der er Dansk
Erhvervs regionale repræsentant i forbindelse med stempling af oprindelsescertifikater og andre eksport- og handelsdokumenter samt vejledning om regler og
krav ved eksport. Dansk Erhverv er den
garanterende organisation i Danmark og
står inde for, at papirerne administreres
i henhold til internationale aftaler.
- De mange regler for eksport- og handelsdokumenter bliver løbende justeret,
men medarbejderne i Erhverv Norddanmarks carnet- og certikatservice er hele
tiden opdateret med den nyeste viden.
Derfor kan virksomhederne være trygge
ved rådgivningen og behandlingen af
dokumenterne, siger Anita Møller, sekretariatschef i Erhverv Norddanmark.

Nem og hurtig legalisering
Anmeldelsen af anløb skal jf. Standardreglementet § 1, stk. 2 mindst være
ledsaget af følgende oplysninger:
• Få de nødvendige skabeloner til udstedelse af certi�ikater og ATA-carneter på
www.erhvervnorddanmark.dk
• Fortrykte oprindelsescerti�ikater kan
bestilles hos Erhverv Norddanmark. Når
de er udfyldt, indsendes de til kontoret
for at blive påtegnet.
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One-Stop-Shopping
”Din totalleverandør til det nordatlantiske marked. Alt fra faste leverancer til
større projekter, altid til rette tid og sted
– og uden fejl.
www.arcticimport.dk
Endvidere har vi aktiviteter i Østafrika,
hvor vi er distributør indenfor detailhandlen. Kontakt GSAT, vi har den
logistiske motorvej - også til dine varer.
www.gsat.dk

• Få legaliseret certi�ikater og dokumenter på kontoret mandag-torsdag kl.
10-15 og fredag 10-14.
• Dokumenter modtaget inden for kontores åbningstid bliver afsendt samme
dag eller kan a�hentes på kontoret.
Lokale interesser
Som Aalborg-regionens største erhvervsorganisation har Erhverv Norddanmark
naturligvis interesse i at knytte tættere
kontakt til virksomhederne. Det giver
Dansk Erhvervs carnet- og certifikatservice gode muligheder for - netop fordi
det foregår lokalt.

SUPPLY

- en del Arctic Group
Koncernen

Vi skaber løsninger

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

Bilspedition
søfragt
luftfragt
skiBsklarering
projektlast
lagerfaciliteter
tolddokumentation

Organisationen er med til at understøtte
lokale virksomheder i deres aktiviteter
inden for eksport og messefremstød, og
det har en positiv effekt på regionens
erhvervsliv.
De tre medarbejdere på carnet- og certikatkontoret i Aalborg har mange års erfaring med at
rådgive virksomheder om oprindelsescertifikater
og ATA-carneter.

Blue Water Shipping A/S | www.bws.dk
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Aalborg Havn udvikler
containerterminalen
gennem EU-projekt
Sidste år gik Royal Arctic Logistics og
Aalborg Havn sammen om projektet
Den Intelligente Containerterminal.
Nu er projektet blevet interregionalt.

del af EU-projektet, da det blandt andet
betyder, at vi får ekstra finansiering til
at arbejde videre med Den Intelligente
Containerterminal og skibstrafik generelt.

Containerforretningen er et af de områder på Aalborg Havn, hvor der er størst
potentiale for udvikling og vækst. Derfor
valgte Royal Arctic Logistics (RALOG) og
Aalborg Havn sidste år at indgå et samarbejde med Center for Logistik og Samarbejde (CLS) som proceskonsulenter
med det formål at forbedre containerterminalen i Aalborg.

Formålet med EU-projektet, der løber i
årene 2016-2018, er at udvikle søtransporten til at være en attraktiv, grøn,
sikker og bæredygtig transportform for
godstrafik mellem Norge, Sverige og
Danmark.

Udvidet til EU-projekt
Projektet fik navnet Den Intelligente
Containerterminal, og parterne har siden
da arbejdet med at kortlægge forskellige
forhold omkring terminalen. Det øgede
fokus på containertrafik er dog ikke kun
relevant for Aalborg, og derfor valgte EU
kort tid efter opstarten at gøre Den Intelligente Containerterminal til en del af
INTERREG-projektet Öresund-KattegatSkagerak. Peter Høy, projektdirektør i
Center for Logistik og Samarbejde, fortæller:
- De undersøgelser og analyser, vi foretager af containerterminalen i Aalborg,
kan også være med til at løse udfordringer hos vores nordiske naboer. Vi er naturligvis meget positive over at være en

Den danske andel af projektet, som skal
støtte op om Den Intelligente Containerterminal, omhandler mere præcist
smarte maritime logistiksystemer, mens
de svenske partnere skal udvikle nye
fartøjs- og distributionskoncepter for
nær-søfarten. I Norge skal der arbejdes
med havneudvikling og strategier for
interregionalt samarbejde, grønne tiltag,
udvikling af havnens rolle som logistikknudepunkt og simulering af godstransport fra havn til havn og fra havn til
øvrige transportformer.
Barrierer for anvendelse
Selvom Den Intelligente Containerterminal stadig er et relativt nyopstartet
projekt, er man allerede kommet et godt
stykke vej i forhold til at afdække nogle
af de barrier, der ligger i at anvende terminalen.

Næsten 40 deltagere fra Norge, Sverige og Danmark var i december samlet
i CLS-bygningen til kickoff-mødet for INTERREG-projektet.

- I løbet af de seneste otte - ti måneder
har vi foretaget analyser og undersøgt
forbedringsmuligheder, der skal være
med til at belyse, hvordan containerterminalen kan blive mere effektiv og i sidste ende øge antallet af containere ind
og ud af terminalen, fortæller Peter Høy.
På baggrund af disse undersøgelser har
man blandt andet kunnet konkludere, at
mange nordjyske virksomheder slet ikke
kender til muligheden for at transportere
deres gods via Aalborg Havn. Derudover
eksisterer der flere myter, som også kan
være en årsag til, at containerterminalen
ikke anvendes i så høj grad, som det er
muligt:
- Når vi taler med virksomhederne, kan
vi høre, at de har den opfattelse, at flere
af containerruterne er ustabile og ikke
overholder anløbs- og afgangstider. Det
drejer sig blandt andet om forbindelsen
til Rotterdam, men i virkeligheden er det
en af de mest stabile ruter, siger Peter Høy.
Øvrige barrierer omfatter rutenettet og
det begrænsede antal forbindelser og
rederier, der sejler til og fra Aalborg

samt myndighedernes placering og åbningstider i forbindelse med legalisering
af eksportdokumenter mv.
RALOG, CLS og Aalborg Havn vil i den
kommende tid fortsat have fokus på opsamle og analysere de forskellige barrierer og derefter se nærmere på, hvordan
udfordringerne kan løses med henblik på
at udvikle et effektivt containerhåndteringssystem.

Smarte maritime logistiksystemer
Den danske andel af INTERREG-projektet,
der skal bakke om op Den Intelligente
Containerterminal, omhandler smarte
maritime logistiksystemer, som dækker
over tre emner:
1. Udvikling af logistikkoncepter til mere
effektiv håndtering af containere,
herunder systemintegration.
2. Udvikling af IT-systemer, herunder
metoder og modeller til en mere effektiv
planlægning og terminalstyring.
3. Effektivisering af det fysiske �low af
containere (LEAN).
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Højeste godsomsætning på Aalborg Havn i syv år
I 2015 blev der losset og lastet ikke
mindre end 2,95 millioner tons gods
over kajen på Aalborg Havn. Det er
det højeste niveau siden 2008, hvor
godmængden toppede kort før den
økonomiske krises start.

råder. Nye containerruter og generel
vækst blandt havnens omkring 100 virksomheder trækker i den positive retning
på et tidspunkt, hvor den generelle
godsmængde ellers er faldende, forklarer adm. direktør Claus Holstein.

Der er travlt på Aalborg Havn. Godsmængden steg i 2015 med knap
400.000 tons sammenlignet med 2014
svarende til en stigning på mere end 15
procent. Herved nærmer godsmængden
sig niveauet fra før krisen, hvor 2008
med 3,16 millioner tons gods og 2006
med 3,13 millioner tons er de hidtidige
rekordår:

Antallet af anløb til Aalborg Havn steg
i 2015 til 1.166 mod 1.021 året før. Det
svarer til en stigning på næsten 13 procent, og at mere end tre skibe hver dag
anløber havnen.

- Vi har de seneste år haft fremgang i
godsmængde inden for en række
2005om-
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- Containertrafikken har generelt været
ramt af afmatning i 2015. Store europæiske havne som Hamburg, Antwerpen og Rotterdam er ramt af faldende
containermængder på mellem fem og ti
procent, blandt andet på grund af vigende samhandel med Rusland og Kina,
konstaterer Claus Holstein og fortsætter:
- I Aalborg ser det glædeligvis lidt anderledes ud. Her har vi som bekendt
netop åbnet en ny stor rute, som vi
håber kan vokse fra én til to ugentlige
20i12
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Fremgangen det seneste år kan især
tilskrives en stigende transport af olie,
der udgør cirka halvdelen af den samlede godsmængde. Oliehavnen i Aalborg
leverer blandt andet benzin og diesel til 2010
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her er aktivitetsniveauet stigende.
Også skibstransport af korn og foderstoffer stiger, mens mængden af containere ligger på omtrent samme niveau.
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På Aalborg Havn blev håndteret i alt
61.194 containerenheder (TEU) i 2015.
Det svarer til mere end 150 containere
i gennemsnit per dag.
Aalborgs tre havne tilsammen
For hele Aalborgs havneområde, der
også tæller havnene ved Aalborg Portland og Nordjyllandsværket (nu Aalborg
Havn Nord), er der samlet set en lille
tilbagegang sammenlignet med 2014. I
2015 håndterede de tre havne tilsammen
5,54 millioner tons mod 5,57 millioner
tons i 2014. Tilbagegangen skyldes først
og fremmest, at Vattenfall i 2015 nedbragte sit lager af kul og olie forud for
salget af kraftværk og havn til henholdsvis Aalborg Kommune og Aalborg Havn.

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

Port of Aalborg

Nyheder upfront!
Hvis du ikke kan vente på næste nummer
af transPORT, så tilmeld dig Aalborg Havns
NYHEDSBREV på www.aalborghavn.dk
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