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At være Smart City betyder blandt andet,
at vi griber alle muligheder for at indføre
nye digitale og intelligente løsninger, der
både kan understøtte borgere og erhvervsliv og som samlet set kan være med til at
fremtidssikre vores velfærdsløsninger.
Hele byen involveres
Det er vigtigt at slå fast, at Smart City
ikke er et kommunalt projekt. Vi vil
gerne være drivere og katalysatorer og
bære mere end vores del af opgaven.
Men hvis vi skal lykkes, skal det være
et kollektivt projekt med bidrag fra alle
og til gavn for alle: Erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, organisationer,
fonde og borgere - alle skal vi trække på
samme hammel.
Smart City skal ske i samspil med alle byens aktører via en række fælles indsatser.
Det skal blandt andet udmønte sig i:
• Bedre udnyttelse af velfærds- og sundhedsteknologiske løsninger til bedre,
billigere og mere involverende betjening
af borgerne i Aalborg
• Åben adgang til anonymiserede data,
der kan resultere i nye kommercielle
forretningsmuligheder

• Involverende og kreativ byplanlægning,
der skaber smarte byrum
• Udvikling af intelligente transportsystemer
• Osv.
Erhvervslivet spiller en central rolle
Smart City er helt central, når det kommer
til udviklingen af vores erhvervsliv. Det
er også en fælles opgave, og vi vil håndfast og målrettet arbejde for at skabe
en konkurrencedygtig by og region for
vores erhvervsliv. I den nye erhvervsplan,
der træder i kraft den 1. januar 2015, vil
vi særligt arbejde med vores styrkepositioner: Energi, IKT & Sundhedsteknologi,
Transport & Logistik og Arktiske relationer. I samspillet mellem disse styrkepositioner kan vi skabe en smartere by, som
kan møde de udfordringer, som globaliseringen skaber hver dag.
Aalborg Havn er driver
Aalborg Havn er og bliver en central
driver i udviklingen af Aalborg. Med en
beskæftigelseseffekt på knap 10.000 jobs
fordelt på 100 virksomheder og en produktionsværdi på godt 13 milliarder kroner
har havnen enorm betydning for meget af
den udvikling og vækst, der skabes.
Aalborg Havn skal også fremover være
vækstdriver, og et af nøgleordene her er
smartere løsninger. Vi skal tænke smartere end konkurrerende havne i Danmark
og Norden, og derfor har havnens strategi
for de kommende år netop også fået
overskriften ”Den intelligente havn”. Det
betyder blandt andet, at havnen ikke
bare skal have fokus på at være ekspert
i håndtering af gods. Aalborg Havn skal
eksempelvis også udtænke nye smarte

logistikløsninger og trække på den viden,
som både Aalborg Universitet og en række førende virksomheder har oparbejdet.
Aalborg skal videndele og rådgive nye
og gamle virksomheder og herved skabe
konkurrencefordele for erhvervslivet.
Med fokus på intelligente løsninger er
Aalborg Havn godt i gang med at bidrage
til udviklingen af Aalborg som en Smart
City. Havnen har blandt andet et mål om
at blive en CO2 neutral havn og arbejder
derfor aktivt og langsigtet på at skabe
bæredygtig udvikling ved øget energi- og
ressourceeffektivitet gennem nye miljøkoncepter og klimavenlige teknologier.
I samarbejde med Erhvervsnetværk 9220
har havnen endvidere startet projektet
”Grøn industrisymbiose”, hvor én virksomheds restprodukter bruges som en anden
virksomheds ressource. Det foregår gennem et lokalt samarbejde, hvor offentlige
og private virksomheder køber og sælger
restfraktioner til gensidig økonomisk og
miljømæssig fordel.
Aalborg Havn skal på den måde være
aktiv aktør i erhvervsudvikling og byudvikling i det bysamfund, som Aalborg er godt
på vej til at blive.

Thomas Kastrup-Larsen,
borgmester
Bestyrelsesformand
i Aalborg Havn A/S
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Mange krydstogtskibe
til Aalborg

– solutions on the move

VisitAalborg og Aalborg Havn har i
øjeblikket stor succes med at tiltrække
krydstogtskibe til byen for de kommende år.
Royal Arctic Logistics tilbyder
løsninger når du har brug for
serviceydelser inden for havneoperationer, spedition og transport.
Vi tilbyder løsninger som:
· Luftfragt
· Søfragt
· Havneagent
· Stevedoring
· Containerhåndtering
· Lagerhotel
· Toldbehandling
· Isnavigatører

luftfragt

Royal Arctic Logistics A/S

søfragt

–

P.O. Box 8100

9220 Aalborg Ø

havneoperationer

Tel. +45 99 30 32 34

–

transport

P.O. Box 1629

3900 Nuuk

spedition

Tel. +299 34 92 90

–

www.ralog.dk

VisitAalborg og Aalborg Havn har gennem flere år haft et stort ønske om at
få flere krydstogsskibe og maritime
turister til Aalborg, og en intensiveret
salgs- og markedsføringsindsats ser
allerede nu ud til at give resultater. Den
øgede indsats, bl.a. gennem deltagelse
i flere cruise-fremstød i England og
Spanien har indtil videre medført henholdsvis 15 og 23 anløb i 2015 og 2016.
Det forventes endvidere, at endnu et
par anløb kommer på plads i løbet af
de kommende måneder, så tallet i 2016
ender på 25 skibe, der vil lægge til kaj
i Aalborg. Det betyder, at både 2015
og 2016 vil slå alle tidligere rekorder,
og det er noget, der vækker glæde på
havnen:
- Vi er meget glade for, at den intensiverede indsats har båret frugt. Store
nordeuropæiske destinationer som Skt.
Petersborg, Stockholm og København er
altid populære blandt krydstogtgæster,
men som en mindre destination er vi
ikke selvskrevne på sejlplanerne. Vi bliver derfor nødt til at kæmpe lidt hårdere
for at få anløb til byen, og det ser altså
ud til at blive belønnet, siger Claus Holstein, adm. direktør i Aalborg Havn A/S.

Hele 15 krydstogtskibe lægger
i 2015 til kaj i Aalborg.

Succesen med at booke krydstogtskibe
for 2015 og 2016 betyder, at Aalborg
Havn i de pågældende år kan blive Danmarks 3. største cruisehavn kun overgået
af CMP (Copenhagen Malmö Port) og
Rønne Havn. Copenhagen Malmö Port
har årligt over 300 anløb, mens Rønne
Havn, Aarhus Havn og Esbjerg Havn i
2014 havde henholdsvis 48, 12 og 5
anløb.
Succesen med at få skibe til Aalborg
betyder dog samtidig, at mætningspunktet for antallet af krydstogtskibe med
anløb ved Honnørkajen kan være nået.
Grundet Limfjordens beskaffenhed og
størrelsen på de skibe, der bygges i
dag, vurderes det, at kun en tredjedel
af verdens krydstogtskibe kan anløbe i
Aalborg, og det kan gøre det svært at
øge antallet yderligere.
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åbner
kontor på havnen
Aalborg Havn er det hurtigst voksende
erhvervsområde i Nordjylland. Derfor
etablerer BusinessAalborg nu et nyt
kontor på havnen, som skal sikre et
tættere samarbejde mellem de mange
virksomheder på og omkring havnen
samt styrke udviklingen af 9220-området.

Effektive løsninger
indenfor transport og logistik
www.fragt.dk

 StykgodsDanske Fragtmænd
• Hellæs
Danske Fragtmænd
Danske Fragtmænd
Hjørring
Aalborg
Frederikshavn
 Paller
• Lagerhotel
Ærøvej 9
Rørdalsvej 201
Suderbovej 12
 Pakker 9220 Aalborg•ØTredjepartslogistik
9800 Hjørring
9900 Frederikshavn
Tlf.: 7252 2122
Tlf.: 7252 1000
Tlf.: 7252 2130

DanskeFragtmænda/s
Hjørring
Ærøvej 9
9800 Hjørring
Tlf.: 7252 2122

DanskeFragtmænda/s
Aalborg
Rørdalsvej 201
9220 Aalborg Ø
Tlf.: 7252 1000

DanskeFragtmænda/s
Frederikshavn
Suderbovej 12
9900 Frederikshavn
Tlf.: 7252 2130

Med ønsket om at komme tættere på
havnen og virksomhederne i postnummer 9220 flyttede BusinessAalborg pr.
1. november 2014 ind i et nyetableret
kontor hos Center for Logistik og Samarbejde på Aalborg Havn. Her kan et
skiftende antal medarbejdere alt efter
behov yde virksomhedsrådgivning,
iværksætterrådgivning og afholde netværksarrangementer for virksomhederne på havnen. Med sig har BusinessAalborg taget de to netværk HubNorth og
Arctic Consensus, der beskæftiger sig
med hhv. profilering inden for vindenergi samt formidler viden og forstærker
samarbejdet mellem de arktiske lande
og Danmark/ EU. Det er HubNorths
mange medlemmer på havnen og Arctic
Consensus’ udgangspunkt i trafikken til
Grønland, der gør den fysiske placering
på Langerak særdeles oplagt. Begge
netværk beholder samtidig sine kontorer på Boulevarden i Aalborg.
Transport og logistik som
styrkepositioner
Det nyetablerede kontor på havnen
kommer i forlængelse af Aalborg Kom-

munes nye erhvervsplan, der træder i
kraft den 1. januar 2015. Her er transport og logistik ét ud af fire områder,
som Aalborg Kommune vil fremme og
gøre til en national og international
styrkeposition:
- Transport og logistik er et af de områder inden for den private sektor, hvor
beskæftigelsen i de seneste år er steget
mest markant. Samtidig er området
med til at sætte rammevilkårene for
mange andre virksomheder i regionen,
for jo smartere en logistisk vi har, desto
mere konkurrencedygtige bliver vi, forklarer erhvervschef i Aalborg Kommune
Tonny Skovsted Thorup.
De øvrige styrkepositioner, der i perioden 2015-2018 sættes ekstra fokus på,
er energi, IKT og sundhedsteknologi
samt den arktiske forbindelse.
Kontor med flere formål
Sammen med Center for Logistik og
Samarbejde samt transport- og logistiknetværket SMARTLOG vil BusinessAalborg med den nye kontorlokation være
med til at opbygge et såkaldt virksomhedshotel, hvor kompetencerne inden
for transport og logistik opdyrkes, og
hvor der skabes et stærkt vidensmiljø
inden for området. Som en del af det vil
BusinessAalborg yde bedre erhvervsservice til virksomheder og iværksættere i
og omkring havnen.
Forsættes side 8
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Få specialiseret
rådgivning i
Danmarks hurtigst
voksende
erhvervsbank*
Med et nyt kontor på havnen vil BusinessAalborg styrke samarbejdet med
transport- og logistiskvirksomhederne i Aalborg.

- I Nordjylland er vi kendt for at samarbejde tæt på tværs af sektorer, og også
inden for transport og logistik vil vi opbygge et stærkt triple helix-samarbejde.
Det er den fysiske tilstedeværelse på
havnen stærkt medvirkende til, siger
Tonny Skovsted Torup.

- 9220 er det største erhvervsmæssige
vækstområde i Aalborg lige nu, og det er
derfor et område, som vi gerne vil involvere os i - både strategisk og praktisk.
Med vores tilstedeværelse viser vi, at
det er et område, som vi satser på og vil
investere i, slutter Tonny Skovsted Torup.

Etableringen af kontoret på Østhavnen
skal desuden være med til at skabe endnu bedre vilkår for arbejdet med fælles
netværk, ligesom indsatsen vedrørende
tiltrækning af virksomheder samt samarbejdet om investeringer forstærkes.

Tæt samarbejde med MARCOD
Som et led i at styrke området inden
for transport og logistik intensiverer
BusinessAalborg fra 2015 endvidere
samarbejdet med det Vækstforum-finansierede MARCOD (Maritimt Center For
Optimering Og Drift), som fra årsskiftet
ligeledes rykker ind i Center for Logistik
og Samarbejdes lokaler på Langerak.
MARCOD skal arbejde for at understøtte
og bidrage til flere maritime tilbud til
virksomheder i Aalborg Kommune og
i forlængelse heraf videreudvikle det
maritime erhverv med Aalborg Havn og
de maritime virksomheder som omdrejningspunkt, heriblandt Alfa Laval, DESMI,
Wärtsilä, Bladt Industries og Siemens
Wind Power.

Placering midt i vækstområde
9220-området er med en række beskæftigelsestunge virksomheder et område
i kraftig udvikling. Vækstpotentialet er
enormt, og for at fremme denne udvikling har BusinessAalborg med en
fysisk kortere afstand til både havnen,
netværksvirksomhederne og øvrige
9220-virksomheder ligeledes et ønske
om at komme tættere på området og
derigennem blive mere synlige:

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
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

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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Skaber merværdi i verdens mest krævende forsyningskæder

Livsvigtige forsyninger til dig overalt
i verden. Hurtigt, nemt og sikkert.

Velkomstområdet på Honnørkajen indrettes med loungeområde,
turistinformation og souvenirbutik (skitse: Archifunture).
Medlem af:

CSR Greenland
Corporate Social
Responsibility

Til offshore, skibe, camps, baser, minedrift og virksomheder. Faste og sikre
leverancer af alt fra fødevarer til maskiner – til rette tid og sted, uden fejl.

Bedre forhold for
krydstogtgæster på havnen

At operere professionelt i svært tilgængelige områder kræver 100% pålidelige og fejlfri leverancer.
Som professionel supply chain management partner med mere end 35 års erfaring sikrer vi livsvigtige
totalforsyninger til operatører og virksomheder overalt på kloden. Vi står klar til at hjælpe dig.

- del af supply chain koncernen

“All you need to sleep”

ROOMS FROM

495,-

DKK

Same low rates
year round

CABINN AALBORG HOTEL • FJORDGADE 20 • 9000 AALBORG
Booking +45 9620 3000 • www.cabinn.com

Et nyt velkomstområde til 1 mio. kr.
skal tage godt imod krydstogtgæster,
når de ankommer til Honnørkajen i
Aalborg.

som afspærring, og den nye løsning skal
være med til at forbedre forholdene for
de mange krydstogtgæster, der kommer
fra hele verden:

Rigtig mange krydstogtskibe vil i de
kommende år lægge til kaj i Aalborg, og
derfor har Aalborg Kommune og Aalborg Havn investeret 1 mio. kr. i et nyt
velkomstområde, der skal byde krydstogtgæsterne velkommen ved deres
ankomst.

- Både Aalborg Kommune, VisitAalborg
og Aalborg Havn prioriterer krydstogtgæsterne højt, og med det rekordstore
antal anløb, vi står over for, er det ekstremt vigtigt, at de rejsende føler sig
godt behandlet, hvis vi skal gøre os
forhåbninger om, at de kommer igen,
forklarer Ole Brøndum fra Aalborg
Havn A/S, og fortsætter: - Med det
nye velkomstområde kan vi tilbyde
gæsterne et professionelt set-up og
vise, at vi værdsætter deres besøg.

Velkomstområdet, som skal tage imod
gæsterne, når de træder ud på kajen i
Aalborg, omfatter fire åbne ”containere”,
der udformes som pavilloner og indrettes med loungeområde, turistinformation og souvenirbutik, som de rejsende
kan benytte sig af før, de tager på guidede ture rundt i byen, og inden de igen
stiger ombord på skibet.
Hidtil har velkomstområdet ved Honnørkajen bestået af et telt med byggehegn

DC Supply i Nørresundby leverer det
nye velkomstområde, der udformes
og indrettes som hyggelige pavilloner.
Ibrugtagningen af modtageområdet sker
i april 2015, hvor årets første krydstogtskibe anløber Aalborg.
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The Tall Ships Races
Aalborg 1.- 4. August 2015

Royal Arctic Line og datterselskabet
Royal Arctic Logistics har stået for
transporten af 100 ton indlandsis fra
Grønland til kunstværket Ice Watch
på Rådhuspladsen i København.
Fra den 26.-29. oktober 2014 var Rådhuspladsen i København udstillingsplads
for 12 massive isblokke fra den grønlandske indlandsis. Isen spillede hovedrollen
i kunstværket Ice Watch, der er udviklet
af kunstneren Olafur Eliasson og professor i geologi ved Statens Naturhistoriske
Museum Minik Rosing.

1- 4 August

Fra Grønland til Aalborg
Rederiet Royal Arctic Line A/S stod for
transporten af isblokkene, der tilsammen vejede omkring 100 tons. Det lokale
selskab Group Greenland/Greenland Glacier Ice stod for at indfange isen i Godthåbsfjorden ud for Nuuk, og herefter var
det op til Royal Arctic Line at få bragt
isen sikkert til Aalborg:

Følg med allerede nu!
www.tsr15.dk
www.facebook.com/tsraalborg

100 ton is fra
Grønland til Danmark

- Vi har før transporteret is fra Grønland,
men aldrig i så stort et omfang som her.
Det var en sjov og udfordrende opgave,
fordi isskossernes specielle form gør
dem svære at spænde fast, så risikoen
for, at de kom frem som isterninger, var
stor, forklarer kommunikationschef i
Royal Arctic Line Jakob Strøm.

HOVEDSPONSOR

SupeRSponSoReR

www.thorkildkristensen.dk

Royal Arctic Line pakkede isskosserne i
fire frysecontainere i Nuuk, hvorefter de
blev lodset af skibet i Aalborg, og efterfølgende sørgede Royal Arctic Logistics
for, at de blev transporteret på lastbiler
til København.

Den rette temperatur
En anden praktisk udfordring var at opnå
den rette temperatur i containerne. Normalt sendes frysevarer over Atlanten i
containere med temperaturer på mellem
-18-20 grader, men for at sikre den ønskede farve på isen, var Royal Arctic Line
nødt til at justere temperaturen:
- For at isskosserne ikke skulle ligne
noget, der bliver taget op af fryseren
derhjemme, blev vi nødt til at holde temperaturen nede på -5 grader. Det er med
til at bevare isens karakteristiske klare
farve, som vi kender den fra fjorden, fortæller Jakob Strøm, og fortsætter: - Vores
dygtige medarbejdere har virkelig været
på arbejde, men det lykkedes os at få
alle isblokke frem til Aalborg og efterfølgende videre til København i en god
og hel tilstand, så det hele gik heldigvis
efter planen.
Isen smelter
De 12 isblokke var arrangereret som en
urskive på Rådhuspladsen og begyndte i
løbet af de fire dage, som Ice Watch stod
på, at smelte. Formålet med projektet
var at sætte fokus på klimaforandringerne og den smeltende indlandsis i forbindelse med offentliggørelsen af FN’s
femte klimarapport til IPCC-plenarmødet
den 27.-31. oktober i København, hvor
flere hundrede forskere og repræsentanter fra næsten 200 lande mødtes for at
fremlægge resultatet af deres arbejde.
Isblokkene blev efter den 29. oktober
kørt ud til skoler i Københavnsområdet.
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Aalborg Havn udvider
med 2 mio. m2
Havnen vil i løbet af de kommende
år udvide arealerne på Østhavnen betragteligt for at skabe mere plads til
udvikling for havnens virksomheder.

Julegaven, der
vil glæde alle!
ten,
Go’ idé til kæres
kel, faster,
far, mor, bror, on
r,
mormor og morfa
...
nevøerne og niecen

Vi har noget for enhver smag!

Se vores spændende program
på akkc.dk, hvor du
også kan købe gavekort.

akkc.dk

Europa Plads 4 · Aalborg
Billetkontor: Hverdage kl. 12-17, tlf. 9935 5566

Aalborg Havn har i de seneste år oplevet
en markant udvikling. Salg og udlejning
af arealer sker i et højt tempo, og mange
nye virksomheder flytter ind, mens
etablerede virksomheder fortsætter deres gode udvikling. Samtidig er Aalborg
Havn, som en del af Aalborg Kommunes
vækstakse, blevet væsentlig mere synlig
i bybilledet, og kommunens investeringer
på op mod 20 mia. kr. skal i de næste par
år være med til at skabe endnu bedre
rammer for virksomhederne på havnen.
En analyse baseret på den massive udvikling og visionerne for udbygningsakter
viser, at de fysisk planlagte arealer i kommune- og lokalplaner ikke længere er
tilstrækkelige til at rumme havnens udvikling på sigt. Derfor skal Aalborg Havns
arealer på Østhavnen nu udvides med
i alt 2 mio. m2 - 1 mio. m2 mod øst og 1
mio. m2 mod vest. Udvidelsen, der løber
over de kommende 11 år frem til 2025,
skal være med til at sikre, at der er nok
arealreservationer, så havnen og havnevirksomhederne kan fortsætte deres
positive udvikling ind i fremtiden:
- Udviklingen af havnearealer sker med
henblik på at imødekomme vores kunders
behov. Virksomhederne på havnen bliver
ved med at vokse, og vi ser en stigende
efterspørgsel efter flere og større arealer
til alt fra kontorbygninger til produktionsog lagerfaciliteter, fortæller adm. direktør
i Aalborg Havn A/S, Claus Holstein.

En undersøgelse gennemført i 2013
blandt medlemmerne i ErhvervsNetværk
9220, som tæller erhvervsvirksomhederne
i postnummerområde 9220 (øst for motorvej E45), viser, at en tredjedel af de
adspurgte medlemmer forventer en udvikling i arealbehovet inden for de næste
fem år. Størstedelen af dem forventer, at
arealbehovet skal opfyldes på havneområdet.
Også Bladt Industries og Siemens Wind
Power, der er to af de største virksomheder på havnen, og som allerede nu
disponerer over enorme arealer, har forventninger om stadig større projektordrer.
Og det er noget, der kræver plads. Bladts
stålkonstruktioner bliver større og tungere, og med over en fordobling af længden
på Simens Wind Powers vindmøllevinger
fra 30 meter til 75 meter, er der for begge
virksomheder brug for mere plads til
produktion, håndtering og transportering.
Der vil med udvidelsen også blive bedre
plads til de såkaldte miljøklasse 7-virksomheder, som er særligt belastende
for omgivelserne, og derfor kræver en
bestemt beliggenhed, fx på grund af røg,
lugt, støj eller fordi virksomhederne udleder mere spildevand end andre. Aalborg
Havn er det eneste sted i Nordjylland,
der har arealer til at rumme miljøklasse
7-virksomheder, og grundet den fortsatte
efterspørgsel efter arealer skal der gøres
plads hertil.
Som en del af udvidelsesplanerne er der
endvidere fastholdt arealer til, at endnu
flere havnevirksomheder kan etablere sig
på Østhavnen.
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Miljøjura: Aalborg Havn henter ekspertbistand

Advokat Rasmus Haugaard (tv.) og Flemming Elbæk skal hjælpe med at optimere Aalborg Havns
drift i relation til de miljø- og planretlige forhold.

Aalborg Havn indleder samarbejde med
advokatfirmaet Haugaard-Nielsen om
havnens miljø- og planretlige forhold.
Aalborg Havn og en række af virksomhederne beliggende på havnens arealer skal forholde sig til en stadig mere
kompliceret lovgivning inden for miljø.
Dertil kommer miljø- og planretlige forhold i forbindelse med de igangværende
planer for udvidelse af havnearealer og
produktion, som med en placering ud
til Limfjorden vil medføre yderligere juridiske udfordringer. Derfor har Aalborg
Havn nu indgået et samarbejde med det
aalborgensiske advokatfirma HaugaardNielsen, som skal fungere som eksklusiv
leverandør af rådgivning inden for offentlig ret, herunder miljø- og planretlige
forhold for havnens virksomheder.
Hold på miljøet
Rådgivningen vil omfatte en række forskellige miljøforhold så som affald, støj
og jordforurening. Det er forhold, som har
stor betydning for havnevirksomhederne:

- Lovgivningen på miljøområdet er en
kompliceret størrelse, som ofte er forbundet med betydelige omkostninger.
Derfor er det af stor betydning, at vi
får optimeret vores drift i relation til de
miljø- og planretlige elementer, der påvirker virksomhederne herude, forklarer
Claus Holstein, adm. direktør i Aalborg
Havn A/S.
Haugaard-Nielsen er specialiseret i rådgivning i miljø- og planretlige forhold.
Foruden advokat Rasmus Haugaard
beskæftiger advokat Flemming Elbæk,
der har en højspecialiseret baggrund
inden for teknisk forvaltningsret, sig
ligeledes med miljø- og planret. Flemming Elbæk har i en årrække arbejdet
med miljøgodkendelser, emissionsforhold og VVM-procedurer (vurdering af
virkninger på miljøet) bl.a. i Miljøministeriet og i en industriel interesseorganisation og har endvidere erfaring med
de juridiske aspekter vedrørende jordforurening, vandforsyning og vandindvinding samt naturbeskyttelse.

Aalborg Universitet opretter nyt fag
Samarbejdet har også haft andre spændende konsekvenser. Siden aftalens indgåelse har Aalborg Havn og HaugaardNielsen været i dialog med dekan for
det samfundsvidenskabelige fakultet på
Aalborg Universitet Anders Ørgaard og
lektor Ulla Steen, og det har nu resulteret i oprettelsen af et helt nyt jurafag.
Erhvervsmiljøret, der fremover bliver et
fag på jurauddannelsens overbygning
på Aalborg Universitet, skal give de studerende en indsigt i de grundlæggende
principper inden for miljøjura og vil bl.a.
indeholde cases fra Aalborg Havn.

- Med samarbejdet mellem havnen,
universitetet og os som rådgivende virksomhed samt oprettelsen af erhvervsmiljøret som et nyt fag får vi mulighed
for at opbygge et unikt grundlag for
kompetence- og erfaringsopbygning
på et område, der bliver bare større
og større, forklarer advokat Rasmus
Haugaard fra Haugaard-Nielsen.
Rasmus Haugaard, Flemming Elbæk og
Ulla Steen skal stå for undervisningen
på erhvervsmiljøret, der er at finde på
jurauddannelsens undervisningsplan på
Aalborg Universitet fra februar 2015.

DAN EYE’S SERVICES KAN REKVIRERES DØGNET RUNDT
Telefon 70 27 31 31 · info@daneye.dk

I takt med større krav til garantier for aftalers
overholdelse, hvad angår f.eks. varepartiers
mængde, beskaffenhed og tilstand, opstår der
adskillige områder og handelsrelationer, hvor
uvildig kontrol og udtagning af prøver til laboratorieanalyse er ønskelig og her kommer DAN EYE
ind i billedet som den uvildige part mellem køber
og sælger.
Med DAN EYE, som ekstern kontrollant, får du
altid en uvildig og uafhængig
vurdering, når leverancer, varelagre, produkter
m.m. skal vejes, måles, inspiceres
og kontrolleres.
Alle akkrediterede ydelser fra DAN EYE er
dokumenterede via inspektionsrapporter med

DANAKs logo. Det betyder, at du kan eksportere
og importere dine varer
velvidende, at de udstedte inspektionsrapporter
har gyldighed i hele EU samt i store dele af den
øvrige verden.
Den uvildige part mellem køber og sælger
Find vores afdelinger på www.daneye.dk

Vores nye
Aalborg kont
or
m / vognvæ
gt.
Landdybet 9
9220 Aalbor
gØ
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Øget konkurrence i markedet
Rotterdam er som Europas største
containerhavn gateway til resten af
verden, og med et stort salg til lande
som Japan, Kina og Australien er
Rotterdam et vigtigt knudepunkt for
Tican. Derfor er feederservicen fra
Aalborg en stor fordel:

Tican Fresh Meat:

Feederforbindelsen
fra Aalborg er et godt
alternativ

Tican Fresh Meat har med feederforbindelsen mellem Aalborg og Rotterdam fået flere logistiske muligheder.
Næsten 90 procent af slagterivirksomheden Ticans samlede forretning består
af eksport af svinekød. Efter produktion
på produktionsenheder i Thisted, Fjerritslev og Ansager indlagres en stor del
af de samlede mængder på eksterne
frysehuse til efterfølgende afskibning i
containere ud i verdenen. Tidligere har
Tican Fresh Meat benyttet Aarhus Havn
og Hamborg Havn som udskibningshav-

ne, men med feederforbindelsen mellem
Aalborg Container Terminal og Rotterdam
har Tican Fresh Meat udvidet sit logistiske
set-up for eksport til verden:
- Vi har fået et godt alternativ til Aarhus
Havn og Hamborg Havn, hvor vi traditionelt set har afskibet vores containere.
Det giver os flere alternativer, og det er
en stor fordel, når vi konstant skal optimere i den samlede værdikæde, herunder logistikdelen, siger Søren Pedersen,
chef for indkøb og shipping hos Tican
Fresh Meat i Thisted.

- Vi er ikke så afhængige af forbindelserne fra Aarhus og Hamborg længere,
og det er klart, at jo flere muligheder,
vi har, desto bedre står vi i forhold til
at levere det ønskede produkt, siger
Søren Pedersen, og fortsætter: - I disse
tider, hvor fødevarebranchen er under
så voldsomt et pres, stilles der store
krav til en løbende optimering af værdikæden og transportløsningerne især,
så det er enormt vigtigt med konkurrencedygtige alternativer på markedet.
I øjeblikket er det rederierne APL, NYK,
Hyundai, Yang Ming og Evergreen, der
håndterer containertrafikken, men også
Hapag Lloyd og andre løfter gods ud af
Aalborg Havn på ad hoc basis.
En forbindelse med fremtid
Siden det første anløb i august 2010
har Tican Fresh Meat i gennemsnit
sendt 20 containere ud af Aalborg
Havn med kurs mod Rotterdam om
ugen. Det er omtrent det samme antal containere, som Tican Fresh Meat
sender afsted fra de øvrige havne, og
ifølge Søren Pedersen har feederforbindelsen mellem Aalborg Havn og Rotterdam skabt et levedygtigt fundament og
fået en vigtig position på markedet.
Containertrafikken mellem Aalborg og
Rotterdam har i de seneste år været

kraftigt stigende. I 2. kvartal i 2014
kom der 4.115 containere (TEU) over
kajen, mens antallet i samme kvartal
2013 var på 3.637. Det svarer til en
stigning på 13 %. Også 1. kvartal i 2014
viste en markant fremgang i omsætningen af containere, hvor man så en
stigning på hele 35 % i forhold til 1.
kvartal 2013.

Tican A/S
Slagterikoncernen Tican A/S ejes
i dag af 284 danske andelshavere.
Tican har hovedsæde i Thisted,
hvor størstedelen af virksomhedens ansatte i Danmark arbejder.
Næsten 90 procent af den danske
produktion eksporteres til mere
end 50 lande verden over.
Storbritannien er Ticans største
marked, og blandt koncernens
øvrige primære markeder er Japan,
Kina, Rusland, Skandinavien og en
lang række europæiske lande.
Tican havde i 2012/13 en omsætning på DKK 5,1 milliarder.
Tican lukker ved årets udgang produktionsenheden i Fjerritslev, så
der fremover i Danmark er produktionsenheder i Thisted og Ansager.

20

21

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 Mokana
Langerak 21, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 98154530, Fax: 9815 1247
mokana@mokana.dk
www.mokana.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.: 74337200
melgaaard@melgaard.com
www.melgaard.com
IF Nedbrydning
Savannevej 2, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9893 5920
www.ifnedbrydning.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
O. W. Bunker & Trading A/S
Stidsborgvej 60, 9400 Nørresundby
Tlf.: 9812 7277, Fax: 9816 7277

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

Diverse
Conlan ApS
Speditørvej 2A, 9000 Aalborg
Tlf.: 7240 6003, Fax: 9632 0022
info@conlan.dk, www.conlan.dk
Munck Asfalt a/s
Klippevej 16, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 4033 8706
www.munck-asfalt.dk

Ramirent A/S
Olievej 13, 9000 Aalborg
Tlf. 9635 6595, Fax. 9635 6596
www.ramirent.dk
Email.aalborg@ramirent.dk
Universal Foundation A/S
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7023 0244
press@ufoas.dk
www.Universal-foundation.com
Aalborg Portland A/S
Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg
Tlf.: 9816 7777, Fax: 9810 1186
cement@aalborg-portland.dk
www.aalborg-portland.dk
Nautico Diving Consult
Østre Alle 36 st. tv, 9000 Aalborg
Tlf.: 9879 0060
nautico@nautico.dk
www.nautico.dk
BMC
Stykgodsvej 7, 9000 Aalborg
Tlf.: 9631 2800, Fax: 9631 2810
bmc@bmc-danmark.com
www.bmc-danmark.com
Aalborg Toldoplag A/S
Rørdalsvej 201, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 2060, Fax: 9930 2066
Loxam Aalborg
Olievej 7, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9810 3844, Fax: 9810 4844
aalborg@loxam.dk, www.loxam.dk
Mammoet Wind A/S
Lavavej 16, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3666, Fax: 9817 6400
info@mammoetwind.com
www.mammoet.com

Carlsberg Danmark A/S
Depot Aalborg
Langerak 28, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 33 27 33 27, Fax: 33 27 47 11
www.carlsbergdanmark.dk
Global Supply and Trading
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9632 1900, Fax: 9632 1910
www.gsat.dk
Scan Soft Aps.
Vesterbro 27A, 9000 Aalborg
Tlf.: 7025 7600, Fax: 9816 0434
php@scan-soft.com
www.scan-soft.com
Moosdorf Hegn A/S
Olievej 5, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9815 9444
info@moosdorf.dk
www.moosdorf.dk

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

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

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

Grænsekontrollen
Lilledybet 6, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9815 1866, Fax: 9815 3732
Grønlands Selvstyre,
toldfunktionen
Postbox 8050, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3145

Mæglere
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
Maersk Broker Agency
Stigsborgvej 60, 9400 Nørresundby
Tlf.: 9632 3100, Fax: 3363 3072
agency.dk@maerskbroker.com
www.maerskbrokeragency.com
Blue Water Shipping A/S
Lavavej 15, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7913 4750, Fax: 7913 4751
bwsaal@bws.dk, www.bws.dk
Schultz Shipping A/S
Landdybet 9, PO Box 8011
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9817 4100, Fax: 5951 1752
schultz@schultzshipping.dk
www. schultzshipping.dk
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Speditører

Nørresundby Shipping A/S
Østre Havnegade 18 st. tv.
9000 Aalborg
Tlf.: 9877 5577, Fax: 9877 5575
broker@nrsbshipping
www.nrsbshipping.dk

C-Shipping ApS		
Strandvejen 16, 9000 Aalborg
Tlf.: 96 77 60 77, Fax: 9677 6177
c-shipping@c-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
North Survey
Poppelvej 2a, 9000 Aalborg
Tlf.: 98113144, Fax: 98132444
Dan Eye Aps
Landdybet 9, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7027 3131
info@daneye.dk
www.daneye.dk
Aalborg
Besigtigelskontor Aps
Rafns Alle 1, 1. th., 9000 Aalborg
Tlf.: 9816 6022
www.aalborgsurvey.dk

Slæbebåde
A/S EM.Z. Svitzer
Røda Bolaget, Nya Varvet.
Bygnad 85B, Sverige, F-426-71
Västra Frölunda
Tlf. 0046 31109700

Schenker A/S
Mineralvej 21 C
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9813 0666, Fax: 9630 3913
www.schenker.dk
Strait Air Transport A/S
Gasværksvej 30A, 9000 Aalborg
Tlf.: 9933 4510, Fax: 9933 4511
straitaal@straitair.com

Royal Arctic Logistics A/S
Grønlandshavnen, P.O. Box 8432
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3234
www.ralog.dk
Scan Shipping A/S
Gasværksvej 30A, 9000 Aalborg
Tlf.: 9933 4500, Fax: 9933 4501
www.scan-shipping.com
Scan International
Spedition A/S
Speditørvej 4, 9000 Aalborg
Tlf.: 9632 6666, Fax: 9632 6677
nju@sis-as.com, www.sis-as.com

Uni-Way A/S
Mineralvej 31, 9100 Aalborg
Tlf.: 9630 1700, Fax: 9630 1717
uni-way@uni-way.com
www.uni-way.com

Atlantic Trucking
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9656 1500, Fax: 9656 1515
fcl@atlantictrucking.dk
lcl@atlantictrucking.dk
www.atlantictrucking.dk

ShipCargo ApS
Landdybet 10, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7020 0890, Fax: 7020 3290
shipcargo@shipcargo.dk
www.shipcargo.dk

Lundsøe Transport
& Spedition A/S
Jellingevej 5, 9230 Svenstrup J
Tlf.: +45 9686 1212
www.lundsoe.dk

DHL Global Forwarding
(Denmark) A/S
Mineralvej 29, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3690 5200, Fax: 3690 5250
aalafr.dk@dhl.com

Velfærdstjeneste

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

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

Hotel

Geodis Wilson Denmark A/S
Stenholm 20, 9400 Nørresundby
Tlf.: 3699 8400, Fax: 3699 8484
info@dk.wilsonlog.com
www.geodiswilson.dk

Hotel Aalborg
Østerbro 27
Tlf.: 98121900
info@hotel-aalborg.com
www.Hotelaalborg.com

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

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

Royal Arctic Logistics A/S
Vejdybet 16, P.O. box 8100
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3234, www.ralog.dk

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

Polaris Electronics A/S
Kærholt 1, 9210 Aalborg SØ
Tlf.: 9631 7900, Fax: 9631 7901
info@polaris-as.dk
www.polaris-as.dk

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

Bladt Industries A/S
Nørredybet 1, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9635 3700, Fax: 9635 3710
office@bladt.dk, www.bladt.dk

Tri Trail Trucking ApS
Rørdalsvej 203, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9812 0633, Fax: 9810 1720
www.tritrail.dk

Mathis Værft		
Bådebyggervej 7, 9000 Aalborg
Tlf.: 9812 0550, Fax: 9812 8198
info@mathis-as.dk
www.mathis-as.dk

Maersk Broker Agency
Stigsborgvej 60, 9400 Nørresundby
Tlf.: 9632 3100, Fax: 3363 3072
agency.dk@maerskbroker.com
www.maerskbrokeragency.com
Aalborg Stevedore
Company A/S
Stykgodsvej 3-5,
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3400, Fax: 9813 5301

Tankoplag
Samtank A/S
Tunnelvej 4, 9000 Aalborg
Tlf.: 8613 6111, Fax: 8613 6566
JMO 2000 ApS
c/o DanGødning A/S	
Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
Tlf.: 7620 1480
Statoil A/S
Rørdalsvej 38, 9220 Aalborg Øst		
Tlf.: 9930 4955, Fax: 99 30 49 99
Port of Aalborg Tank Store ApS
Langerak 19, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 1500

Trosseføring

Jens Jensen & Sønner A/S
Mineralvej 31, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9816 8700, Fax: 9811 7041
Aalborg Transport & Spedition
Stykgodsvej 3-5, 9000 Aalborg
Tlf.: 96303970, Fax: 96303979
www.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
Danish Container Supply ApS
Virkelyst 8, 9400 Nørresundby
Tlf.: 7023 1380, Fax: 7023 1381
info@danishcontainersupply.dk
www.danishcontainersupply.dk

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

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

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

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

Nordjysk Marine Service
Bådehavnsvej 15, 9000 Aalborg
Tlf.: 9816 2206, Fax: 9816 8806
Radar Marineservice
Nordmandshage 13, 9370 Hals
Tlf.: 9816 6916, 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 - oversigtskort
Aalborg Havn består af områderne Nordhavnen i Nørresundby,
Centralhavnen med stykgodsområde og oliehavn og Østhavnen.
Havnen disponerer over 5.200 m bolværk.

N
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asc@ral.gl
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I skole på havnen

Vi skaber løsninger

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

Bilspedition
søfragt
luftfragt
skiBsklarering
projektlast
lagerfaciliteter
tolddokumentation

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

Aalborg Stevedore Company
Det førende stevedorefirma på Aalborg Havn

Aalborg Havn har iværksat et nyt
undervisningstilbud, der skal give
folkeskoleelever i Aalborg Kommune
en større indsigt i havnen.

I oktober havde Aalborg Havn besøg af
en flok 8. og 9. klasser fra Skansevejens
Skole i Nørresundby. Besøget var det
første ud af forhåbentlig mange, efter
Aalborg Havn har startet et nyt tilbud til
elever i Aalborg Kommune, der skal styrke de unges faglige horisont og nuancere
kendskabet til havnen.
Undervisning i tre fag
Tilbuddet til skoler og elever om at besøge
Aalborg Havn indebærer rundvisning på
havnen og efterfølgende undervisning
med fokus på fagene geografi, innovation og entreprenørskab samt samfundsfag. Her bliver der stillet skarpt på emner
som by- og erhvervsudvikling, bæredygtighed, ressourceudnyttelse og klima, og
eleverne får bl.a. mulighed for at undersøge, hvad der gør havnen innovativ og
bæredygtig.
Havnens tilbud til elever i udskolingen
er desuden med til at understøtte skolereformens krav om flere erhvervsbesøg
med henblik på at forberede eleverne på

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

arbejdsmarkedet efter skolen og give
de unge en indsigt i erhvervslivet.
Unge skal vide mere om havnen
Undervisningsmaterialet, som stilles til rådighed for lærer og elever, er udarbejdet
ud fra Undervisningsministeriets mål for
de enkelte fag og giver elever og lærere
mulighed for at forberede sig på besøget
samt efterfølgende at inddrage deres oplevelser i undervisningen. Aalborg Havn
håber med tilbuddet, at man kan være
med at skabe en større opmærksomhed
om havnen blandt de unge:
- De unge mennesker kommer fra en
by, hvor havnen og fjorden er vigtige
elementer, men mange unge er ikke klar
over, hvad havnen er for en størrelse.
Det håber vi at kunne give større forståelse for via undervisningsmaterialet,
siger salgs-og marketingchef i Aalborg
Havn A/S Ole Brøndum, der naturligvis
håber, at mange skoler vil tage imod
tilbuddet.
Undervisningsmaterialet er frit tilgængeligt på Aalborg Havns hjemmeside, og
det forventes, at man kan tilbyde rundvisning og undervisning til to hold elever
om måneden.
Eleve
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s h i p p i n g

Befragtning
Logistik
kLarering
stevedoring

steel solutions

built for
the future

www.shipcargo.dk
Landdybet 10 . DK-9220 Aalborg Øst
Telefon: (+45) 7020 0890 . Telefax: (+45) 7020 3290
shipcargo@shipcargo.dk

www.bladt.dk

Daglig leder i Logic Shipping & Trading Jørgen Therkildsen
ser mange fordele i at være tæt på havnen.

w w w. s h i p c a r g o . d k

Nystartet virksomhed
vil vækste via
placering på havnen

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

Tel. : +45 7628 0102

MRS

www.port-trade.com

e-Crane

En placering på havnen skal være
med til at styrke forretningen for
den nyetablerede virksomhed Logic
Shipping & Trading ApS.
1. juni 2014 rykkede Logic Shipping &
Trading ApS ind på Langerak 17 på Aalborg Havn. Det nyetablerede firma, der
tilbyder komplette transportløsninger
fra dør til dør, arbejder som NVOCC
(Non Vessel Operating Common Carrier)

med fokus på container- og trailertransport af import- og eksportlast i
EU, Rusland, USA, Fjernøsten og Sydamerika. Hovedparten af virksomhedens
transport foretages i containere, og
den fysiske placering på havnen er
derfor oplagt:
- Aalborg Havn er det oplagte valg for
os, da vi på den måde sidder tæt på
nogle af de samarbejdspartnere, vi har
Forsættes side 30

30
med at gøre i hverdagen. Endvidere har
vi haft kontakter på Aalborg Havn gennem mange år og vidste, hvad vi kunne
forvente: Aalborg Havn har et ry for at
være meget imødekommende over for
nye virksomheder, forklarer daglig leder
i Logic Shipping & Trading Jørgen Therkildsen.
Virksomheden har fire medarbejdere
på kontoret i Aalborg og to i Skt.
Petersborg.

deranløb, da vi er overbeviste om, at
der her er mange penge at spare for
vores nordjyske kunder, fortæller Jørgen
Therkildsen.
Tættere på branchen
Med kun et halvt år på bagen ser
Logic Shipping & Trading også beliggenheden på havnen som en mulighed
for at lære transportbranchen endnu
bedre at kende og samtidig udbrede
kendskabet til egen virksomhed:
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STARK Nuuk

STARK Sisimiut

STARK Ilulissat

Box 140
3900 Nuuk
Telefax 32 40 15
Telefon 32 55 33

Box 469
3911 Sisimiut
Telefax 86 59 15
Telefon 86 41 36

Box 507
3952 Ilulissat
Telefax 94 40 15
Telefon 94 38 33

STARK Qaqortoq

STARK Aasiaat

STARK GRØNLAND

Box 339
3920 Qaqortoq
Telefax 64 18 15
Telefon 64 18 33

Box 99
3950 Aasiaat
Telefax 89 19 15
Telefon 89 18 33

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

STARK Ilulissat
STARK Aasiaat
STARK Sisimiut

STARK Nuuk
STARK
Qaqortoq
Medlem af CSR Greenland

Grønlandsadresser_A5.indd 1

Brug af feederforbindelse
Logic Shipping & Trading gør sig - foruden transportløsninger, herunder
omlastning og ompakning af gods samt
ind- og udfortoldning af varer - også i
køb, salg og leasing af containere over
det meste af verden. Derudover arbejder virksomheden blandt andet som
agent i Skandinavien og Rusland for
Unitas Container Leasing and Finances,
der køber, sælger og leaser standardog tankcontainere. Østeuropa er et af
de helt store markeder for Logic Shipping & Trading, men den nuværende
krise mellem EU og Rusland har allerede gjort det nødvendigt for virksomheden at finde andre alternative
markeder, hvor konceptet som NVOCC
i kombination med køb/salg af containere har en åbenlys fordel:

- Som nystartet firma der er det vigtig
for os, at vores firmaprofil bliver kendt.
En placering på Aalborg Havn hjælper
os i den forbindelse, da vi her er i konstant berøring med transportverdenen
og dens aktører. På længere sigt er det
også med til at skabe et godt netværk
af kontakter, hvilket betyder alt inden
for en branche, der er i konstant bevægelse, slutter Jørgen Therkildsen.

29/04/14 10:19

Overnatning, møder,
kurser og konferencer

Velfærdsarbejde for
søfolk på Aalborg Havn

Østerbro 27 · 9000 Aalborg · Tlf. 9812 1900 · info@hotel-aalborg.com · www.hotel-aalborg.com

Logic Shipping & Trading havde i
oktober måned omsat for ca. syv
millioner kr. og påregner at nå en
omsætning på ca. 15-20 millioner kr.
allerede det første år.

Professionelle løsninger
on- og offshore
•

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

- Vores ambitionsniveau er højt, men vi
må også erkende, at vi stadig er i en tidlig fase af opbygningen af firmaet, hvor
det er svært at gisne om det politiske
spil i specielt Østeuropa. Derfor er vi i
øjeblikket ved at se på, hvordan vi kan
gøre brug af Aalborg Havn og deres feeLogic Shipping & Trading vil bl.a. bruge
feederforbindelsen fra Aalborg Havn til
at åbne op for alternative markeder.

Vi kan El, VVS og Ventilation

El-installation

•

Termografering

•

Elektromekanisk værksted

•

Kraner, taljer og løftegrej

•

Elevatorer, lifte og rulletrapper

•

Dørautomatik

www.nordelektro.dk
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Havnen gør sig klar til
The Tall Ships Races 2015
Med kun ni måneder til The Tall Ships
Races 2015 er Aalborg Havn godt i gang
med at gøre forbindelsesofficerer og kajer
klar til sommerens store begivenhed.
I første weekend af august næste år vil
store, smukke sejlskibe fra hele verden
indtage Limfjorden, når The Tall Ships Races igen afholdes i Aalborg. Indtil videre er
38 skibe tilmeldt, og som vært for verdens
største, årligt tilbagevendende kapsejlads
for skole- og øvelsesskibe er Aalborg Havn
allerede i fuld gang med at forberede sig.
Havnen klæder forbindelsesofficerer på
Op mod 120 skibe og 4000 besætningsmedlemmer forventes at deltage i sommerens regatta, og derfor er der selvsagt
meget at holde styr på for forbindelsesofficererne, som skal sikre, at alle besætningsmedlemmer får en god oplevelse.
Forbindelsesofficererne skal blandt andet
hjælpe med alle forespørgsler og udfordringer, der kan opstå undervejs, og derfor
er Aalborg Havnen i øjeblikket ved at ruste
de over 100 forbindelsesofficerer til den
store opgave:
- The Tall Ships Races er med så mange
skibe, besætningsmedlemmer og tilskuere
et kæmpe set-up, og derfor er det vigtigt,
at forbindelsesofficererne har styr på,
hvordan de skal agere i de forskellige situationer, og hvem de skal kontakte, hvis
der sker noget, siger Kenneth Mortensen,
operativ leder i Aalborg Havn A/S.

Hvert skib har en forbindelsesofficer tilknyttet, der skal sørge for besætningen
under regattaen. Forbindelsesofficererne
har allerede nu fået udleveret en bog med
skibsinformation, og i starten af det nye år
afholder Aalborg Havn en undervisningssession, hvor officererne blandt andet får
en introduktion til hjertestartere og får
udleveret uniformer.
Oprensning langs kajerne
Forud for skibenes ankomst er Aalborg
Havn også ved at forberede fjorden på
den store aktivitet. For at sikre en tilstrækkelig vanddybde skal der nemlig foretages
en oprensning af sediment langs kajerne,
og derfor er Aalborg Havn netop nu ved
at søge om tilladelse fra myndighederne
til at påbegynde arbejdet:
- Nogle af skibene stikker så dybt, at der
skal renses op, før de kan lægge til kaj, og
oprensningen er således med til at sikre,
at vi kan få plads til alle de deltagende
skibe, fortæller Søren Schiødt Nielsen,
landinspektør i Aalborg Havn A/S.
Oprensningen foretages ved kajen mellem Jernbanebroen og Limfjordsbroen i
Aalborg, Østre Havn nær Musikkens Hus
og ved Nordhavnen i Nørresundby. Det er
skibe af størrelsen fra 30 til 300 fod, der
lægger til kaj under regattaen, og oprensningen forventes at gå i gang i foråret og
tage 1-2 måneder.
The Tall Ship Races er stort tilløbsstykke, og man
regner med, at op mod 750.000 tilskuere vil tage
plads på kajerne under begivenhederne.

Fakta om The Tall Ships Races
• T
 he Tall Ships Races 2015 afholdes
i Aalborg fra den 1.-4. august.
• A
 alborg har tre gange tidligere
været vært: I 1999, 2004 og 2010.
• A
 rrangør er Aalborg Kommune
med Aalborg Events som praktisk
koordinator.
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Aalborg Stevedore
Company ser udviklingsmuligheder på havnen
Med ny adresse på Østhavnen vil
Aalborg Stevedore Company A/S
udvikle samarbejdet med sine kunder
og havnen.

Flytningen betyder samtidig, at ASC med
nyt fælles kontor og kantine har samlet
alle aktiviteter og medarbejdere under
ét tag:
- Foruden de praktiske fordele, der er
ved at samle alt på et sted, er det også
med til at skabe en øget symmetri og
harmoni i virksomheden, siger Søren
Bæk Christensen.

- Det er klart, at jo tættere vi er på vores
kunder, desto nemmere er det for os at
sparre med dem omkring opgaverne, og
på grund af den fysiske tilstedeværelse
betyder flytningen også, at vi kommer
mere med i det, der sker på havnen
generelt.
Også kommunikativt har ASC fokus
på synlighed, og i den forbindelse
præsenterede de i oktober måned
en ny hjemmeside for virksomheden.

samt vores kunders kunder, kan vi være
med til at udvikle havnen og de tilbud,
som havnen har. På den måde kan vi
sammen være med til opnå vores fælles
vision om at få mere gods ind og ud over
kajen, slutter Søren Bæk Christensen.
Læs mere om Aalborg Stevedore
Company på www.asc-as.dk.

Aalborg Stevedore
Company A/S

Udvikle havnens tilbud
Med flytningen ser Aalborg Stevedore
Company frem til, at man kan udvikle
sig sammen med havnen og havnens
øvrige virksomheder:

Den 1. juni 2014 byttede Aalborg Stevedore Company A/S (ASC) kontoret på
inderhavnen i Aalborg C ud med Landdybet 10 på Østhavnen. Et naturligt valg
for ASC, der som udbyder af lastning og
losning af alle typer gods har langt hovedparten af sine opgaver på Østhavnen:
- Håndteringen af gods har henover
årene bevæget sig væk fra inderhavnen
og ud på Østhavnen, og det er derfor
oplagt for os at flytte med, så vi kan
være der, hvor udviklingen sker, og der
hvor vores hovedaktiviteter og størstedelen af vores kunder er, forklarer salgsdirektør i Aalborg Stevedore Company
Søren Bæk Christensen.
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• ASC har 28 ansatte, inkl. tre
administrative medarbejdere.
• Royal Arctic Logistics A/S ejer
af 70% af ASC og Aalborg Havn
Logistik A/S 30%.

- Ved at udvikle os og hele tiden optimere
vores løsninger i forhold til vores kunder

It’s all about trust
Salgsdirektør i Aalborg Stevedore Company
Søren Bæk Christensen vil være med til at
udvikle havnens tilbud.

Beliggenhed øger synligheden
Aalborg Stevedore Company er ejet af
Royal Arctic Logistics A/S (RALOG) og
Aalborg Havn, og er dermed en del af
Royal Arctic-koncernen, der blandt
andet står for den praktiske håndtering
af gods, der skal til eller fra Grønland
gennem Aalborg. ASC har over 100 års
erfaring i Aalborg og er derfor ikke en
ukendt virksomhed på havnen. Alligevel
betyder adresseskiftet ifølge Søren Bæk
Christensen, at ASC bliver væsentligt
mere synlig i havnebilledet:

Maersk Broker Agency is the leading ship agency in
Scandinavia and offers a large range of shipping services
through own offices in Denmark, Sweden and Estonia.
Experience and dedication enable us to offer a reliable,
pro-active, cost effective, and competent service to our
customers. Every time!

www.maerskbrokeragency.com

Contact us for:
•
•
•
•
•

Seamless Port Agency Services
Efficient and Safe Offshore Ship-to-Ship Operations
Integrated Cruise Vessel Coordination
Global Hub Agency and Regional Passage Services
Project Shipments and Logistics Coordination
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Trafiksystem skal afhjælpe
trængselsproblematikkerne i Øst
Et nyt trafiksystem, der viser den
hurtigste vej fra havnen og ud til
motorvejen, gør det lettere at færdes
på Aalborg Havn og i Aalborg Øst.

rådet og slippe for eventuelle køer og
spildtid, fortæller teknisk chef i Aalborg
Havn A/S Mette Schmidt.

Tæt trafik og trafikale flaskehalsproblemer er et stigende problem for de
mange virksomheder i den østlige del
af Aalborg. Også på havnen, hvor flere
end 10.000 personer hver dag færdes,
kan der være trængsel på vejene, og
derfor har Aalborg Havn indført et
trafiksystem, der skal hjælpe lastbilchauffører og andre trafikanter med at
komme så hurtigt ud af havneområdet
og ud på motorvejen som muligt.

Forbereder sig på fremtiden
Når det nye Universitetshospital i 2020
står færdigt, vil omkring 13.000 ekstra
biler benytte nogle af de i forvejen
tæt trafikerede veje i Aalborg Øst, og
dermed bliver muligheden for at kunne
køre ad andre veje endnu vigtigere.
Med trafiksystemet vil Aalborg Havn
derfor også hjælpe med til at lette trafikken i Aalborg Øst og samtidig inspirere andre nordjyske virksomheder til
at tænke i smarte logistiske løsninger:

Måler køretiden
Trafiksystemet er leveret af Blip Systems og måler ved hjælp af sensorer,
der er monteret langs vejene fra havnen og på motorvejen, de aktuelle køretider i minutter mellem Østhavnen og
E45/E39 via Rørdalsvej, Ø. Uttrup Vej,
Humlebakken og Universitetsboulevarden. Beregningerne foretages i samarbejde med COWI og skal være med til
at spare trafikanterne på havnen for
forsinkelser:

- Hvis vi kan bruge teknologien til at
gøre tingene lidt smartere og lidt mere
intelligent, så synes vi, at vi skal gøre
det. Vi håber, at trafikinformationen
ude på havnen er startskuddet til, at
flere virksomheder i Nordjylland vælger at tilbyde lignede services. Rigtig
mange virksomheder og mennesker kan
have glæde af disse informationer, fx i
lufthavnen, i City Syd eller i og ved andre store virksomheder, hvor trafikken
er tæt, slutter Mette Schmidt.

- Stigende aktivitet giver stigende
trængsel, og det mærker vi i form af
trængsel på vejene til og fra havnen.
Ofte kan du spare relativt mange minutter ved at køre ”den rigtige vej”, og ved
at give trafikanterne information omkring køretiderne kan vi gøre det lettere
for dem at begå sig på havneom-

Trafikanter kan via deres smartphones
og tablets gå ind på Aalborg Havns
hjemmeside, hvor trafikinformationen
hele tiden er tilgængelig. Aalborg Havn
planlægger desuden at formidle kørselstiderne på fysiske tavler ved udkørselsvejene til havneområdet.
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Travle dage i
Velbesøgte arrangementer og stigende
medlemstal giver i øjeblikket stor
travlhed i SMARTLOG.
Det er kun tre år siden, at den nordjyske netværksklynge SMARTLOG, der
både fungerer som et virksomhedsnetværk inden for smarte og intelligente
logistiske løsninger og som et forum
for vidensdeling og vidensudveksling,
blev etableret. Alligevel har netværket
allerede vokset sig stort og tæller i dag
mere end 120 medlemsvirksomheder:
- Logistik er i stigende grad på dagsordenen ude i virksomhederne, især her
i Nordjylland hvor mange beskæftiger
sig med logistikløsninger. Derfor bliver
interessen i at vidensdele med andre
nordjyske virksomheder og vidensinstitutioner også hele tiden større, siger
netværksfacilitator i SMARTLOG Jens
Uggerhøj.
SMARTLOG er forankret ved Center for
Logistik på Aalborg Universitet (CELOG),
og bag initiativet står Aalborg Havn A/S,
Aalborg Samarbejdet samt CELOG, der
ligeledes fungerer som styregruppe for
netværket.
Bedre bundlinje med smart logistik
Det er ikke kun på medlemssiden, at
det går godt. Siden netværkets start
har SMARTLOG stået bag en række
store seminarer inden for logistik. Senest har man afholdt den årligt tilbagevendende begivenhed Logistikkens Dag
den 3. december. Her blev der stillet

Netværksfacilitator i SMARTLOG
Jens Uggerhøj erfarer, at flere begynder
at samarbejde om logistik.

skarpt på smarte logistikløsninger og
automation som led i at forbedre produktiviteten og øge bundlinjen. På konferenceren deltog over 100 personer
og virksomheder, og SMARTLOG håber
med arrangementet på at være med til
fremme transport- og logistiksamarbejder i hele Nordjylland:
- Hvis vi skal stå imod den hårde internationale konkurrence, er vi nødt
at tænke ud af boksen, blandt andet
ved at arbejde på tværs af branchen og
værdikæden. Vi håber, at vi med konferencen kan være med til fremme dette,
siger Jens Uggerhøj.
Forsættes side 38
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På e-handelsseminaret blev der blandt
andet sat fokus på de udfordringer og
muligheder, som de seneste B2B og
B2C e-handelsløsninger rummer. Jacob
Risgaard, partner i Coolshop, og Brian
Lentz, direktør og partner InventNord
og PakkecenterNord, var blandt oplægsholderne til seminaret.

- Vi prioriterer pauserne meget højt,
fordi det er her, at deltagerne kan
møde hinanden og drøfte mulighederne for et samarbejde. Så er scenen
på en måde sat, og så er det bagefter
op til de enkelte virksomhedsledere at
tage det næste skridt. Noget, som vi
oplever, flere og flere begynder at gøre.

Snak sætter skub i samarbejde
Det er SMARTLOGs overordnede formål at danne rammerne for, at nye
samarbejder inden for transport og
logistik kan opstå. Og det gør man
ifølge Jens Uggerhøj bedst ved at give
tid og plads til snak. Derfor sættes der
til netværksarrangementerne god tid
af mellem oplæggene til networking:

Det økonomiske grundlag for SMARTLOG for næste år er kommet på plads,
og netværket vil igen i 2015 stå bag en
række spændende aktiviteter og seminarer med fokus på logistik.

- stærk på logistik og samarbejde

Logistikkens Dag er et populært arrangement blandt transport- og logistikfolk i Nordjylland.
Billedet er fra Logistikkens Dag 2013, hvor næsten 100 deltagere fik inspiration og delte viden
og erfaring.

På konferencen i Aalborg Kongres &
Kultur Center var der oplæg fra flere
virksomheder, der anvender innovative løsninger og forretningsgange på
området. Blandt dem var Dansk Supermarked, Aalborg Portland, Freja Transport & Logistics, Vendelbo Spedition
og Aarhus Kommunes Biblioteker.
Halvdagsseminar om e-handel
Tidligere på året, den 29. september,
afholdt SMARTLOG et arrangement
med fokus på e-handel. Halvdags-

seminaret, der blev afholdt på Aalborg
Havn, var med 50 deltagere ligeledes
særdeles velbesøgt:

Annoncér i transPORT
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- E-handel er en branche i voldsom
vækst. Det betyder blandt andet, at
lagerene bliver større, samtidig med at
virksomhederne skal være i stand til at
tage imod en stadig stigende mængde
returvarer. Det giver et voldsomt flow
af varer ind og ud af lageret hele tiden,
og det kræver nogle intelligente lagerog logistikløsninger, siger Jens Uggerhøj.
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- og nå 1.300 beslutningstagere i
transportrelevante virksomheder
i Nordjylland og Grønland. Kontakt
Lillian Busk på 9930 1526.
Se det seneste nummer af
transPORT på www.aalborghavn.dk
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Det emmer af liv i Center for Logistik og Samarbejde

Bygningen på Langerak 15 huser foruden
Center for Logistik og Samarbejde bl.a.
BusinessAalborg, Arctic Consensus og MARCOD.

Aalborg Universitet og Aalborg Havns
fælles center er kommet godt fra
start, og første opgave i en konkret
virksomhed er allerede løst.
- Det kører derudad. Sådan siger projektdirektør Peter Høy om Center for
Logistik og Samarbejde, CLS, der nu har
været i gang i lidt over seks måneder.
Centret, der gennem viden og samarbejde har som overordnet mål at skabe
øget konkurrencekraft, større omsætning og flere arbejdspladser i Aalborg
og Nordjylland, har siden åbningen i
maj arbejdet på at få bygningen på
Langerak på Aalborg Havn op i omdrejninger og få skabt et dynamisk videncenter inden for logistik og samarbejde.
En proces som man ifølge Peter Høy er
kommet godt i gang med:

- Første skridt på vejen efter åbningen
har været at få nogle virksomheder
til at flytte ind i bygningen, så vi kan
få opbygget et godt samarbejde med
stærke partnere. Og det må man sige,
at vi har fået.
Den 1. november åbnede BusinessAalborg og Arctic Consensus et kontor på
Langerak, og flere private virksomheder inden for transport og logistik er
også allerede kommet på plads. Den
1. januar får CLS selskab af det Frederikshavns-baserede MARCOD (Maritimt
Center for Optimering og Drift), der
ligeledes åbner et kontor.
Professionelle faciliteter til
vidensudveksling
Der er allerede nu gennemført flere
seminarer og workshops i bygningen,

mens endnu flere i skrivende stund er
planlagt. Blandt andet blev SMARTLOGs
halvdagsseminar omkring e-handel afholdt med 50 deltagende, og Aalborg
Havn har ligeledes haft et heldagsarrangement med 130 deltagere omhandlende bæredygtigt byggeri.
- Vi er i gang med at etablere professionelle faciliteter, så vi på bedste vis
uden videre kan huse arrangementer
med op til 50 deltagere - og ved særlige lejligheder endnu flere. Det er helt
bevidst, at vi forsøger at tiltrække den
slags arrangementer, fordi det giver
videns- og erfaringsudveksling samt
mulighed for networking, og derfor kan
virksomheder og institutioner i vores
interesseområde for yderst rimelige
priser leje sig ind, siger Peter Høy.

Første opgave er løst
Selvom Center for Logistik og Samarbejde endnu er i opbygningsfasen, er
noget af den forskningsrelaterede viden allerede blevet omsat til konkret og
implementerbar viden ude i en virksomhed. Opgaven, som er CLS’s første og
blev løst for en nordjysk virksomhed,
omhandlede lageroptimering og bestod
bl.a. i en analyse af virksomhedens
lager med henblik på at kortlægge den
mest hensigtsmæssige indretning. CLS
har desuden rådgivet omkring optimering af virksomhedens lagerføring og
driftsfunktioner, og man forventer, at
opgaven vil være startskuddet for en
række nye projekter:
- Erfaring og referencer er altid vigtigt.
Denne opgave er både betydningsfuld,
fordi vi kommer i gang med at bruge
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den viden, der skal være med til at fremme integrationen mellem erhvervsliv og
forskningsinstitutioner omkring havnen
og i Nordjylland, men samtidig får vi også
indhentet erfaring, som vi kan bruge, når
vi skal ud at fortælle potentielle samarbejdsvirksomheder om, hvad vi kan,
fortæller Peter Høy.
Klare budskaber til interessenter
Netop kommunikationen ud til interessenterne har også været i fokus under
Center for Logistik og Samarbejdes opstartsfase, og derfor har Peter Høy siden
centrets start blandt andet været på en
række besøg hos markante virksomheder,
der er placeret i eller omkring havnesystemet, for at øge forståelsen for centrerets kompetencer. Næste skridt hen imod
det er dog først og fremmest at få udarbejdet en klar kommunikationsstrategi:

- Vi skal fortsat ud til virksomhederne
og fortælle dem om mulighederne for
at samarbejde, men endnu vigtigere
er det, at vi får centeret, og det vi
kommunikerer, helt op at køre. Vi har
en udfordring i forhold til at få vores
mange interessenter til at forstå, hvad
det helt præcist er, vi kan tilbyde, og
derfor skal vi i den kommende tid arbejde med en strategi for hvordan og
på hvilken måde, vi skal synliggøre os.
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Havnen har fået tre
nye kraner

Den 13. oktober 2014
fik Aalborg Havn
leveret tre nye
havnemobilkraner
af mærket
Liebherr.

Center for Logistik og Samarbejde har
allerede nu en del projekter på tegnebrættet for den næste tid, som kommer
til at indebære flere samarbejder med
erhvervsvirksomheder i Region Nordjylland.

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

intego.dk

Tlf. 99 36 40 00

De tre Liebherr kraner blev sejlet ind fra Rostock og har hver en vægt på 175, 280 og 331 tons.
De skal afløse ældre kraner på Østhavnen og er alle udstyret til kørsel med krog og med bulkgods.
Kranerne skal bl.a. flytte containere og vindmøllevinger.

HOVEDSPONSOR

Hvis du har yderligere spørgsmål eller
ønsker at tilmelde dig som trainee,
så skriv til MPK@aalborg.dk.

Er du nysgerrig for at vide
mere, så tjek www.tsr15.dk.

som Trainee på et Tall Ship

The Tall Ships Races 2015
Tag på dit livs eventyr
1- 4 August

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