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Først og fremmest skal kerneforretningen køre til glæde for vores ejere og til
gavn for hele landsdelens udvikling.
Derfor var det med stor glæde, at vi i år
kunne præsentere en rekordomsætning
på 147 millioner og en indtjening på 28,7
millioner samtidig med, at vi har investeret massivt i fremtidens Aalborg Havn.
Vores økonomiske overskud er håndgribeligt og skrevet med sorte tal, men det
er ikke det eneste overskud, vi ønsker at
præstere.
Den Intelligente Havn er en strategi om at
være stærkest på logistik og samarbejde
til gavn for forretningen Aalborg Havn A/S
- men forretningen har ikke kun et økonomisk regnskab, også et grønt og et
socialt regnskab.
I byens tjeneste
Aalborg Havn har derfor en omfattende
CSR-strategi, der konkret udmønter sig i
hovedsponsoratet i bydelsprojektet Cool
East, som sammen med andre af byens
virksomheder understøtter sunde og
meningsfulde aktiviteter i Aalborg Øst.
Et eksempel på det var, da Cool East her
i foråret inviterede alle byens borgere
til to gratis koncerter med henholdsvis
Medina, Burhan G, Rasmus Walther og
Tøsedrengene til de voksne og en række
MGP-stjerner til børnene.
Cool East skaber samhørighed blandt
beboerne i Aalborg Øst og understøtter
stoltheden ved at leve, bo og arbejde i
postnummer 9220. Det er et viljestærkt
område i hurtig udvikling, som vi i Aalborg Havn er glade for at være en del af.

Et andet CSR-projekt, som vi er stolte
af, hedder Aalborg Waterfront. Herigennem er vi sammen med en række andre
virksomheder med til at tage initiativ til
blandt andet Aalborg Regatta, der trækker 50.000 mennesker ned til havnefronten for at deltage i en række aktiviteter.
Aalborg Waterfront støtter desuden LOA,
Jens Krogh, Musikkens Hus, UTZON og
lejlighedsvis andre kulturelle formål med
tilknytning til fjorden.
Aalborg Waterfront er også i 2019 én af
hovedkræfterne bag Tall Ships’ Race, der
sidste år trak over 700.000 gæster til
havnen og giver Aalborg en uvurderlig
omtale ude i verden.
Vi vil samle nord- og sydsiden af fjorden til
fælles aktiviteter og fælles stolthed over
havnefronten. Vi vil være en byhavn for alle.
Som noget helt nyt er vi i år gået i
samarbejde med Musikkens Hus om at
udskrive en konkurrence om den mest
originale idé til en aktivitet på Musikkens
Plads, der samtidig kommer flest muligt
til gavn og glæde. Vi håber på den måde
at komme i dialog med endnu flere borgere og høre deres forslag til, hvordan
hele den offentligt tilgængelige del af
havnen skal indgå i byens naturlige puls
og i borgernes liv.
Aalborg Havn vil være et knudepunkt for
effektiv logistik og samtidig et naturligt
samlingspunkt for nordjyderne.
Miljø som kultur
Et andet regnskab, som vi kerer os meget om, er det grønne. For os er miljø
blevet en del af vores kultur. Det er synligt alle steder på havnen, hvor elcykler,
brinttrucks, elbiler, solceller, LED-belysning mm. hele tiden er inde i synsfeltet,
og er blevet en del af alle medarbejdernes mindset.

Derfor var det vigtigt for os, at vi tidligere
i år kunne melde ud, at vores ambitiøse
miljømål om at reducere CO2-udledningen
med 40 procent er nået fire år før tid.
Det har vi gjort 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.
For økonomien skal være på plads.
Muligheden for at søsætte endnu flere
projekter til glæde for byens borgere går
gennem den sunde forretning, som vi
blandt andet har pga. en stærk containertrafik. I 2015 håndterede vi 62.000
containerenheder, hvilket svarer til 150
containere om dagen og tre millioner
tons gods.
Det bringer os indtil videre ind på en
fjerdeplads over de største, danske containerhavne - og vi bliver stadig større:
For eksempel har vi netop åbnet en ny
feederrute, og vi håber at gå fra to til
tre anløb om ugen.
I dette nummer af Transport vælger vi
blandt andet at sætte fokus på containertrafikken og alle de spændende tiltag
på området.
God fornøjelse.

Claus Holstein
Adm. direktør i
Aalborg Havn A/S

4

Hals Barre Fyr
er færdigrenoveret
Hals Barre Fyr har gennem de
seneste to år gennemgået en om
fattende renovering - nu er det
klar til igen at advare og dirigere
trafikken mange år frem.
Vejrets rasen og tidens tand havde sat
solide bidemærker i det 114 år gamle
bolsjestribede fyr ved Hals Barre, da
Søfartsstyrelsen besluttede sig for at
få det gennemrenoveret.

Vand kom ind under dækket, og de
store sten fra sænkekassens ydre samt
én af trapperne var faldet af.
- Det var sidste udkald, hvis det skulle
bevares. Fyret stod og forfaldt, skønt
der gennem tiden har været løbende
vedligeholdelse. Derfor skulle det besluttes, om det skulle erstattes af et
helt nyt fyr eller renoveres, siger Jesper
Kern Hansen, bygningskonstruktør og
projektleder inden for Farvandsafmærkning og Navigation ved Søfartsstyrelsen.
Beslutningen faldt på renovering på
grund af fyrets lokalhistoriske betydning, samt at det ville være en mindre
her og nu-udgift. Arbejdet begyndte i
2014.

steel solutions

built for
the future

www.bladt.dk

- De områder af facaden, hvor stenene
faldt ud, er blevet genopbygget ved
sprøjtestøbning. Injektion af beton og
indboring af ankre har sikret ved de tilbageværende sten på fyret. Desuden er
der kommet ny, vandtæt belægning på
dækket, nyt værn er sat op, og tårnet
er malet, siger Jesper Kern Hansen.
Klar til fremtiden
Firmaet Jorton vandt i sin tid renoveringsopgaven, som blev vanskeliggjort
af stor omskiftelighed i vind- og vejrforhold, der til tider var kombineret
med en kraftig strøm.
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Pludselige skift i vejret gjorde konkret,
at håndværkerne til tider måtte kaldes
ind efter få timers arbejde, andre gange
måtte arbejdet helt aflyses på grund af
udsigten til dårligt vejr.
Fyret blev i sin tid indrettet med kamre,
kabys og opholdsstue til fyrpersonalet
og et maskinrum, hvor en generator
producerede varme og el. Generatoren
er i dag udskiftet med et solpanelanlæg, der giver strøm til lysudsendelsen.
I dag er fyret ubemandet og passes
af en vederlagslønnet fyrpasser, som
bor i Hals. Opholdsrum og kabys er
nedlagt og for at sikre et godt indeklima, er der blevet installeret et ventilationsanlæg, der også drives ved
solenergi.
Fyret er nu renoveret, så det kræver
mindst muligt tilsyn og vedligeholdelse.
- Der er altid løbende vedligeholdelse
på ting i vandet - havet er barskt. Men
vi forventer i hvert fald ikke, at Hals
Barre Fyr skal have den helt store tur
før om mindst ti år, siger Jesper Kern
Hansen.

Fyret er blevet istandsat
og er atter klar til at dirigere
og advare skibene
mange år frem.

6

7

Stort nyt samarbejde
med Aalborg Portland

En mulighed, som er blevet vel modtaget hos én af landselens helt store
aktører, Aalborg Portland, som netop er
begyndt at bruge forbindelsen fast.
Hver fredag lastes hvid cement i Aalborg, der i Hamburg omlastes til oceanskibe og sejles til slutdestinationen i
Brasilien.
- Der er mange fordele ved, at vi nu
har en fast forbindelse til Hamburg her
i vores egen baghave. Ud over de øko-

e-Crane

Store fremtidsperspektiver
Ved at benytte container-feederruten
ud af Aalborg spares de danske landeveje for mange tusind kilometers kørsel
med tonstunge lastbiler.
Indtil videre forventes cirka 20 TEU fra
Aalborg Havn cirka hver uge de næste
to år.
- Vi er nu landets fjerdestørste containerhavn, og vi stræber hele tiden for at
blive endnu større, blandt andet ved at
tænke strategien om Den Intelligente
Havn ind i alt, hvad vi gør. Det betyder,
at vi skaber værdi for de virksomheder,

der bruger Aalborg Havn og eksempelvis sørger for, at de rette underleverandører er på plads. Den nye feederforbindelse er en del af de tiltag, der giver
os nye mulighed for at føre strategien
ud i livet, og herigennem skabe endnu
mere vækst i Nordjylland, siger Claus
Holstein, adm. direktør i Aalborg Havn.
CMA CGM startede feederruten op
11. december 2015 som en own carrier-

rute. Ruten omfatter et ugentligt besøg
af containerskibet MV Emilia, der har en
kapacitet på 700 TEU. Ruten forbinder
desuden havnene i Aalborg, Hamburg,
Fredericia, Helsingborg og Halmstad.
Aalborg Havn har siden 2010 også haft
en feederrute til Rotterdam og Göteborg hver torsdag. Rederiet X-Press
Feeders har denne rute, og der er i øjeblikket ni rederier koblet på.

MRS

Tel.: +45 7628 0102

Det er blevet nemmere, billigere og
mere miljøvenligt for nordjyske virksomheder at få fragtet gods over verdenshavene, siden Aalborg har fået
den nye CMA CGM feederforbindelse
til Hamburg.

nomiske og miljømæssige fordele, det
giver, så er det også af stor betydning
for os, at vi er med til at bakke op om
det lokale erhvervsliv og den positive
udvikling i Aalborg Havn, siger Michael
Lundgaard Thomsen, managing director
ved Aalborg Portland.

www.port-trade.com

Den nye feederforbindelse til
Hamburg giver Aalborg Portland
mulighed for at spare tid og penge.

Klippevej 16 · 9220 Aalborg Øst · tlf. 4033 8706 · www.munck-asfalt.dk
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Tri Trail Trucking udvider
med stor lagerhal

9

asc@ral.gl

Individuelle tilbud
Tri Trail Trucking råder over trucks med
løftekapacitet op til 45 ton. Dertil skal
der naturligvis tages hensyn til godsets
dimensioner etc. Yderligere råder Tri
Trail over en terminaltraktor til diverse
lokale opgaver, hovedsageligt i nærområdet omkring Aalborg Øst m.m.
- Jeg tager gerne en snak med alle interesserede og vil også gerne opfordre
dem til at komme ud og kigge, siger
Jacob B. Caspersen.
Også fra havnens side er der glæde over
den nye lagerhal.

Transportfirma tror på endnu mere
vækst og udvider med stor lagerhal
på Rørdalsvej.
I slutningen af juni bliver der nye muligheder for at opmagasinere gods på
Aalborg Havn.
Her indvier Tri Trail Trucking en ny lagerbygning på 1752 m2, så virksomheden
samlet set kommer til at råde over
2500 m2 pakhus i forbindelse med
Rørdalsvej 203.
- Vi bliver nødt til at være dér, hvor
containerne og godset er, siger direktør
Jacob B. Caspersen fra Tri Trail Trucking.
Der er endnu ikke indgået fast aftale
med lejere af lagerkapaciteten, men det
bekymrer ikke direktøren, der ser positivt på fremtiden.
- Vi tror på tingene. Aalborg Havn laver
hele tiden nye aktiviteter og er gode til
at få noget fisket ind over kajkanten.

Desuden er det meget positivt, at rederierne viser interesse for Aalborg med blandt
andet de to feederruter. Det vil alt andet
lige gøre, at der også bliver flere opgaver
til underleverandørerne, siger han.
Den nye lagerhal bliver uopvarmet, men
isoleret, og der bygges ikke permanente
skillevægge. Porten bliver otte gange otte
meter med indvendig frihøjde fra seks til
ti meter.

Nye tilbud af denne art ruster os endnu
bedre i konkurrencen om at være stærkest på logistik og samarbejde, siger
Ole Brøndum, salgs- og marketingschef
i Aalborg Havn A/S.
Tri Trail Truckings kerneforretning siden
1977 er transport af containere og trailere, indenrigs og udenrigs.
Virksomheden råder over 30 lastbiler
og 100 containerchassis til kørsel af 45’,
40’, 30’ og 20’ containere. Med den nye
lagerhal har Tri Trail Trucking mulighed
for at udvide sine aktiviteter yderligere
på pakhusområdet og gøre plads til
endnu mere vækst.

- Investeringer i havnens område giver
nye muligheder og har en positiv afsmitning på brandet Aalborg Havn A/S.

Aalborg Stevedore Company
Det førende stevedorefirma på Aalborg Havn

Direktøren har ikke lagt sig fast på, hvad
den nye hal kan komme til at rumme.
- Det kommer meget an på, hvad der byder sig. Vi kan oplagre store og små collier
grundet portstørrelsen på otte gange otte
meter, og desuden har vi relativ stor løftekapacitet: Vi kan løfte fuldt lastede 20’
containere direkte ind i hallen. 40’ containere kan vi også klare afhængig af vægten.
Jeg havde egentlig ikke tiltænkt, at hallen
skulle være til paller, men til mere uhåndterbart gods. Kommer der omvendt en
kunde med ønsker i den retning, så finder
vi også ud af det, siger han.

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
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Råvarer til Fibertex Personal
Care via Aalborg Havn
Fra fjerde kvartal vil containere med
materialer fra Saudi-Arabien til Fibertex Personal Cares produktion gå over
kajkanten i Aalborg.

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.

Fibertex Personal Care vil fra slutningen
af året få granulat til at lave nonvowens
(ikke vævede tekstiler) til hygiejneprodukter sejlet lige til døren.
- Det giver os en mere fleksibel logistikkæde, og det har både økonomiske og
miljømæssige fordele, siger Kenneth
Mynster Dolmer, supply chain director
ved Fibertex Personal Care A/S.
Materialet kommer fra leverandøren
Sabic i Saudi-Arabien, som er den tredjestørste af sin art i verden.
Tidligere måtte granulatet forbi Wallhamm i Sverige, hvor det blev omladet
fra 20’ til 30’ containere og herefter kørt
til Aalborg.
Aftalen mellem Fibertex Personal Care
og Aalborg Havn resulterer dermed i,
at der bliver sparet en omlastning samt
tusindvis af kilometer på vejene.

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

Containerne lastes nemlig direkte fra
oceanskibet til feederforbindelsen, der
har kald i Aalborg Havn hver torsdag.
Her har Fibertex Personal Care som en
del af aftalen buffer stock på containerterminalen.

Biler med tip-chassis blæser materialet direkte ind
i siloerne ved Fibertex Personal Care.

Fra containerterminalen i Aalborg vil biler
med tip-chassis hver dag køre de fire
kilometer og blæse materialet direkte
ind i siloerne ved Fibertex Personal Care.
Vigtig blåstempling
Hos Aalborg Havn A/S er der stor glæde
over den nye aftale, som har krævet, at
Sabic har godkendt Aalborg som importhub.
- Det er en vigtig godkendelse, både
i sig selv, men også i forhold til den
positive afsmitning, det kan have, når
andre store leverandører skal godkende
Aalborg Havn som hub i fremtiden, siger
Rasmus Munk Kolind, account manager i
Aalborg Havn A/S.
Der vil blive leveret omkring 25 TEU i
Aalborg hver uge, når aftalen træder i
kraft.
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Ny IT-portal for mæglere og brugere
Skibsmæglere og andre brugere kan
se frem til en ny portal, som samler
data omkring skibsanløb og henter
data, som i forvejen indtastes i
SafeSeaNet.
Snart tages et stort skridt for at strømline og gøre administrationen mere effektiv omkring skibsanløb i Aalborg Havn.
I slutningen af 2016 eller begyndelsen
af 2017 vil en ny mæglerportal til indrapportering af skibsanløb, elektronisk
fakturering og booking af services, såsom ferskvand, bortskaffelse af slop-olie
osv., blive taget i brug.
Den sikrer en mere effektiv registrering
og dataindsamling for både mæglere,
brugere og for havnens administrative
personale.
- Det forbedrer overblikket over fakturaer og services, og samtidig kommunikerer den nye mæglerportal med
SafeSeaNet, så mæglerne ikke behøver
at indtaste skibets data to gange,
siger Claus Rosenbeck, havnekaptajn
i Aalborg Havn A/S.
Han pointerer dog, at mæglerportalen
ikke kan stå alene. Personlig kontakt vil
altid være nødvendigt og at foretrække
i nogle henseender.
- Vi kommer aldrig ud over telefonisk
kontakt i de situationer, hvor tingene
skal gå stærkt, og hvor man er nødt til
af få en hurtig accept af en ordre, siger han.

Havnekaptajn Claus Rosenbeck ser frem til den nye mæglerportal, der digitaliserer
fakturaer og giver overblik over hvilke services, som skibe, der anløber havnen,
skal have. Dronefoto er taget af kranfører Jacob Krog.

Forslag velkomne
Aalborg Havn har indgået et samarbejde
med AAU-studerende Lone Josephine
Nielsen i forbindelse med hendes afgangsprojekt omkring indsamling og
analyse af input fra mæglerne, så der
bliver informeret i god tid, og der bliver
taget højde for mest muligt, inden
portalen går i luften.

- Derfor er mæglerne også altid velkomne til at kontakte mig med forslag
og gode ideer til opsætning af portalen,
siger havnekaptajnen.

Nogle havne i Danmark har allerede
lignende system, og mange andre havne
overvejer kraftigt at implementere dette
i fremtiden.

Inden portalen kommer op at køre, så
skal der naturligvis gennemføres undervisning og en god introduktion for alle
brugere af systemet.

- Jeg er sikker på, at alle større danske
havne vil få en mæglerportal på sigt,
siger Claus Rosenbeck.
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Velkommen til Ivalo Arctica

intego.dk
Det første af de længe ventede
Royal Arctic Line-skib har været forbi
Aalborg til den sidste klargøring, og
de sidste fire forventes at sejle fra
det polske værft Remontowa i andet
kvartal.
Her ses Ivalo Arctica, det første af fem
nybyggede skibe, da det lige efter påske sejlede ind til Aalborg til endelig
klargøring, inden det sættes ind i
bygdetrafikken.
Ivalo Arctica markerer samtidig afslutningen på en lang, sej rejse for at få
fornyet den tonnage, der betjener bygderne i Grønland og er selve livsnerven.
Ti år har det taget, siden det daværende hjemmestyres selskab Assartuïvik
lavede en kontrakt med det tyske
rederi Erwin Strahlmann om fornyelse

af tonnagen med en charteraftale om
fem nybygninger.
Herefter blev Assartuïvik lukket, og
bygdesejladsen overgik til Royal Arctic
Line, der også var ejet af hjemmestyret,
og som i forvejen betjente atlanttrafikken.
RAL tog herefter over på design og
indkøb af nye skibe, men løb ind i to
værftskonkurser og en del betænkeligheder fra værftet Remontowas side
på grund af opgavens kompleksitet og
omfang.
Men den 31. maj 2013 kunne der endelig skrives kontrakt med det polske
værft på to små bygdeskibe til 36 TEU,
to lidt større bygdeskibe til 103 TEU og
et atlandtskib til 606 TEU.

Tlf. 99 36 40 00

Ivalo Arctica lå til kaj i Grønlandshavnen hele april måned for blandt
andet at få installeret forskellige
softwaresystemer.
1. juli er der officiel navngivning og
fest i Nuuk for det første nye bygdeskib.
I løbet af dette kvartal støder søsterbygdeskibet Minik Arctica til samt de
to 103 TEU store kyst-containerfeederskibe, Agnethe Arctica og Jonathan
Arctica.
Derudover får Mary Arctica et søsterskib på atlantruten til Aalborg, nemlig
det 606 TEU og 114,4 meter lange
Malik Arctica, som skal afløse Royal
Arctic Lines skib fra 1984, Arina Arctica.

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

Vi kan El, VVS og Ventilation
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Lundsøe udvider med stort køleog fryserum på Aalborg Havn

Det er ikke utænkeligt, at virksomheden
senere vil investere yderligere i teknologi til f.eks. sortering og pakning af
grønlandske fødevarer i den nye lagerbygning på Aalborg Havn.

Lundsøe Køl & Frys er rykket på
havnen med deres fjerde afdeling.

- Derfor har forlængelsen af aftalen
med selvstyret i 2022 vores store årvågenhed. Den er meget vigtig for vores
vækststrategi, siger Søren Søe Larsen.

- Vi udvikler os sammen med vores
kunder.
Så enkel er forklaringen på, at Lundsøe
Køl & Frys netop har lejet små 1300
kvadratmeter i bygning L, ifølge adm.
direktør Søren Søe Larsen.
Forud for indflytningen 18. april 2016 var
en intensiv periode med istandsættelse,
men i dag står lokalerne tip top i orden,
er godkendt af Fødevarestyrelsen, toldoplagsbevilling er i hus, og de første
frostvarer er kørt ind.

Letter logistikken
Udvidelsen i Aalborg Havn er en naturlig
følge af større efterspørgsel, og at virksomheden især håndterer fødevarer fra
Grønland.
Desuden ønsker virksomheden lettere
adgang til de to feederforbindelser til
henholdsvis Rotterdam og Hamborg.
- Det er helt klart lettere at have den
mulighed lige uden for døren, siger
Søren Søe Larsen og roser den positive
udvikling, Aalborg Havn er inde i.

Lundsøe Køl & Frys har i alt kapacitet til
at opbevare 13.000 tons varer, inden de
sendes videre ud i verden.

Den helt nye lagerbygning på
Aalborg Havn er allerede disponeret
til kunder.

Lundsøe Køl & Frys’ hovedkontor ligger i Svenstrup, og virksomheden har
derudover også afdelinger i Aarhus og
Nørresundby.
Virksomheden håndterer hvert år
60.000 tons fødevarer for kunder, som
har brug for at få opbevaret varer på køl
eller frost, inden de skal sælges videre.
Desuden tilbyder Lundsøe Køl & Frys
også pluk, opvejning, sortering, palletering, omlæsning og etikettering.
I 2014 anskaffede virksomheden et nyt
robotanlæg, som har gjort sorteringen
i Svenstrup langt mere effektiv, og som
samtidig har afskaffet de tunge, manuelle løft.

ONE-STOP-SHOPPING

Livsvigtige forsyninger tiL dig

overaLt i verden tiL rette tid og sted.

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

- en del af
Arctic Group Koncernen
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Grænsekontrollen under Fødevarestyrelsen har kontor på Langerak.

Et værn om dansk økonomi
og fødevaresikkerhed
Fødevarestyrelsens grænsekontrolstation på Aalborg Havn er en del af
et større kontrolsamarbejde i hele EU,
som skal forhindre import af animalske produkter med smittefare, der
kan koste landet milliarder af kroner.
Import af animalske fødevarer fra lande
uden for EU kan potentielt udgøre en
katastrofe for dansk økonomi.
Kommer der for eksempel mund- og klovsyge til landet, så kan det koste eksport
og danske arbejdspladser i stor skala.

Derfor har alle EU-havne, der får animalske produkter ind over kajkanten,
en kontrolmyndighed tilknyttet, internt
kaldet BIP (Border Inspection Post).
- Kontrollen med de importerede animalske fødevarer føres ved grænsen,
fordi der ikke må komme varer ind i EU
fra områder, hvor der er problemer med
alvorlige smitsomme dyresygdomme.
Varer af kød, fisk, æg, mælk eller fjerkræ
fra disse områder kan være til fare for
danske husdyrs sundhed, siger Birgitte
Horn, fødevarechef i FødevareNordjylland under Miljø- og Fødevareministeriet.
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Hun fortæller desuden, at den særlige
grænsekontrol samtidig ser efter, om
varerne lever op til EU’s hygiejnekrav
til fødevarer og regler om for eksempel
tilsætningsstoffer.

på laboratoriet i Ringsted. Her går der
omkring en uge med dyrkning af bakterier, analyse og afrapportering. FødevareNord har pakhusfaciliteter på havnen
til tilbageholdte produkter.

Dertil kontrollerer FødevareNordjylland
også, om der eksempelvis er restkoncentrationer af medicin i de animalske varer.

- Men heldigvis er varerne på frost, så
ventetiden betyder ikke så meget for
importøren, siger Birgitte Horn.

Ingen kære mor
Alle animalske fødevarer fra lande uden
for EU skal have et sundhedscertifikat
med fra veterinærmyndighederne i det
land, der eksporteres fra. På certifikatet
skal mængde, destination, fødevareart
mm. være beskrevet og naturligvis være
i fuldstændig overensstemmelse med
dét, der ankommer.

Hun mindes ikke en konkret episode,
hvor en importør har måtte kasserere
et helt vareparti, men det sker ind imellem. Det behøver ikke være på grund af
konkret smittefare eller hygiejnesjusk,
det kan også være, hvis importøren ikke
har haft styr på de konkrete EU-regler.

Konkret foregår det således, at importørerne melder digitalt ind til FødevareNordjylland via programmet Traces,
når de får varer ind til Aalborg Havn fra
lande uden for EU.
Myndighedens dyrlæge tjekker rutinemæssigt sundhedscertifikatet, og om der
er overensstemmelse med varerne. Dyrlægen reagerer på mistanke eller laver
eventuelt en stikprøvekontrol. Der laves
også uanmeldte kontroller på animalske
produkter, også fra andre EU-lande.
- Der er en fast frekvens for kontrollerne, og så er der naturligvis forskel
på, hvilke produkttyper og hvilke lande,
der importeres fra. Nogle produkttyper
er der 100 % kontrol af, siger fødevarechefen.
Udtager den pågældende dyrlæge fra
grænsekontrollen en prøve, så skal den
sendes til mikrobiologisk undersøgelse

- Og der er ikke mulighed for at give
dispensation, siger Birgitte Horn.
Grønland har en samhandelsaftale med
Danmark, hvorfor grønlandshandlen
ikke er underlagt lige så skrap kontrol i
forhold til animalske fødevarer - såsom
fisk og skaldyr - som andre ikke-EU-lande.
- Men vi bliver i ny og næ kaldt ned for
at kontrollere trofæer fra Grønland, eksempelvis rensdyrskind og moskusoksehoveder, siger fødevarechefen.
FødevareNordjylland har kontor på Sofiendalsvej, og grænsekontrolinspektionen på Aalborg Havn er ikke bemandet
fuld tid, men kun ved uanmeldte kontroller eller ved kontrol af varer, der er
forhåndsanmeldt af importøren.
Der er altid en dyrlæge fra Fødevarestyrelsen på tilkaldevagt. Fast grænse- og
embedsdyrlæge på Aalborg Havn er
Santiago Vilariño Albertino.
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Her finder du virksomhederne på Aalborg havn:
Genindvinding & miljø
H. J. Hansen
Vulkanvej 13, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9632 1212, Fax: 9815 3683
hjh-aal@hjhansen.dk
www.hjhansen.dk
Uniscrap
Mineralvej 23, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9812 1533, Fax: 9812 6618
info@uniscrap.dk, www.uniscrap.dk
I/S Reno-Nord
Modtagecenter for farligt affald
Langerak 21, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9815 4530
farligtaffald@renonord.dk
www.renonord.dk
Jørgen Rasmussen Gruppen A/S
Hagensvej 30, 9530 Støvring
Tlf.: 98371827
info@jrg.dk, www.jrg.dk
Melgaard Miljø A/S
Askelund 10, 6200 Aabenraa
Tlf.: 7433 7200
melgaaard@melgaard.com
www.melgaard.com
IF Nedbrydning
Savannevej 2, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9893 5920
www-ifgroup.dk

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

Diverse
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
Carlsberg Danmark A/S
Depot Aalborg
Langerak 28, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 33 27 33 27, Fax: 33 27 47 11
www.carlsbergdanmark.dk
Scan Soft Aps.
Vesterbro 27A, 9000 Aalborg
Tlf.: 7025 7600, Fax: 9816 0434
php@scan-soft.com
www.scan-soft.com
Moosdorf Hegn A/S
Olievej 5, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9815 9444
info@moosdorf.dk
www.moosdorf.dk
Odin Diving A/S
Virkelyst 27A, 9400 Nørresundby
Tlf.: 9815 3030
info@odindiving.dk
www.odindiving.dk

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

Frysehuse

Lodseri

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trosseføring

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

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

Hotel

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

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

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

Vognmænd

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

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

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

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

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

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

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

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

Værft og reparation

DSV Air & Sea A/S
Troensevej 16, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9632 1000, Fax: 9632 1010
Dir. 9632 1555, Mobil 2541 7018
Morten.Andersen2@dk.dsv.com
www.dsv.com

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

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

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

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

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

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

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

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

DC-SUPPLY A/S
Virkelyst 8, 9400 Nørresundby
Tlf.: 7023 1380
Info@dc-supply.dk
www.dc-supply.dk

Polaris Electronics A/S
Kærholt 1, 9210 Aalborg SØ
Tlf.: 9631 7900, Fax: 9631 7901
info@polaris-as.dk
www.polaris-as.dk
Bladt Industries A/S
Nørredybet 1, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9635 3700, Fax: 9635 3710
office@bladt.dk, www.bladt.dk
Mathis Værft		
Bådebyggervej 7, 9000 Aalborg
Tlf.: 9812 0550, Fax: 9812 8198
info@mathis-as.dk
www.mathis-as.dk
Nordjysk Marine Service
Bådehavnsvej 15, 9000 Aalborg
Tlf.: 9816 2206, Fax: 9816 8806
Radar Marineservice
Nordmandshage 13, 9370 Hals
Tlf.: 9846 0037, Fax: 9632 1404
Hals Motorværksted
Færgevej 6, 9370 Hals
Tlf.: 9825 1330, Fax: 9875 0331
motor@mail.dk, www.halsmotor.dk
Rolls-Royce Marine A/S
Værftsvej 23, 9000 Aalborg
Tlf.: 9930 3600, Fax: 9930 3601
Alfa Laval Aalborg A/S
Gasværksvej 24, 9100 Aalborg
Tlf.: 9930 4300, Fax: 9816 8316
aal@aalborg-industries.dk
www.alfalaval.dk
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International logistik-gigant
med succes i Aalborg
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- For os passer det fint, at vi kan laste
først på ugen og få det af sted med
feederafgangen sidst på ugen, siger
Toke Petersen.
Toke Petersen betegner Aalborg Havn
som hurtigere og mere fleksibel end
andre danske havne, både på grund af
infrastrukturen, men også i forhold til
hele organisationens struktur og evne
til at samarbejde.
- Der er et godt samarbejde mellem
rederier, underleverandører og Aalborg
Havn, der hele tiden sikrer flow og effektiv logistik.
Som konkret eksempel bruger han de
nye regler, der træder i kraft fra 1. juli
i år om, at alle containere skal vejes,
inden de sendes ud.

Australske Toll Global Forwarding har
mere end indfriet sine forventninger
til aktivitetsniveauet i Nordjylland.
Da Toll Global Forwarding startede op
på Gasværksvej i 2014, var det med
forventninger om vækst.
Nogle forventninger, der i dén grad er
blevet indfriet.
På bare halvandet år er den aalborgensiske afdeling vokset fra fire til seks
medarbejdere, og fra februar i år blev
det nødvendigt at leje sig ind i større
lokaler.
- Vi ville gerne tættere på vores nordjyske kunder og på Aalborg Havn, og vi
havde naturligvis forventet, afdelingen

skulle udvikle sig – men det er alligevelgået stærkere, end vi regnede med,
siger Toke Petersen, afdelingsleder ved
Toll Global Forwarding i Aalborg.

- Der er et godt samarbejde mellem
lagre og brovægten, og i Aalborg Havn
er det nemt at få vejet containere ved
gaten. Det er vigtigt for os, at der er
taget højde for det hele, siger han.

Naturlig strategi
Toll Global Forwarding har kunder over
hele Nordjylland, og det har været en
strategisk god beslutning at åbne sin
fjerde danske afdeling i Aalborg. Både
for at være tættere på de nordjyske
kunder, men også på grund hele den
måde, forretningen Aalborg Havn
kører på.

Toll Global Forwarding transporterer
både almindeligt containergods og
køle-frys, og i den forbindelse har
Aalborg Havn også leveret service effektivt.

Logistik-koncernen beskæftiger sig primært med sø- og luftfragt. På søfragt
benytter de sig af de to feederruter,
der har kald i Aalborg henholdsvis torsdag og fredag.

Regionalt samarbejde
Også i forhold til områder, der ikke direkte omhandler den daglige drift, har
virksomheden oplevet stort engagement og lyst til udvikling i Nordjylland.

- Der er et godt flow i forhold til veterinærtjek, toldtjek og alt det dér, siger
Toke Petersen.

Aalborg-afdelingen har haft glæde af
både det nære samarbejde mellem
virksomhederne samt det brede, regionale gennem Marcod, SmartLog, klyngesekretariat og udviklingsressourcer
på tværs af Det Blå Nordjylland.
- Der bliver hele tiden udviklet omkring
branchen, både lokalt og regionalt.
Noget, der også er vigtigt for os, siger
Toke Petersen.
Hos Aalborg Havn A/S
- Vi vil være stærkest på logistik og
samarbejde, og vi vil qua strategien om
Den Intelligente Havn hele tiden stille
de rette services og faciliteter til rådighed på det rette tidspunkt. Det er en
fornøjelse at høre fra Toll Global Forwarding, at strategien lykkedes i praksis, siger Claus Holstein, adm. direktør
i Aalborg Havn.

Om Toll Global Forwarding
Den australske transport- og logistikvirksomhed er én af verdens største
inden for sit område.
Koncernen har 40.000 ansatte fordelt
over 50 lande.
Aalborg-afdelingen er den fjerde i
Danmark. Koncernen har også afdelinger i København, Aarhus og Odense.
Toll Global Forwardings nordjyske
afdeling har adresse på Gasværksvej 5.
Hovedaktiviteten er spedition i forhold
til sø- og luftfragt.
Toll Global Forwarding startede sine
aktiviteter op i Danmark for fem
år siden.
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Aalborg Regatta vender tilbage
Aalborg Event er lige nu i gang med
at forberede, den maritime familiebegivenhed, Aalborg Regatta. Havnefronten vil igen danne baggrund for
aktiviteter, underholdning og musik
for både store og små.
- Den flotte havnefront skal da bruges,
udtaler eventchef Søren Thorst fra Aalborg Event, der lige nu er i gang med at
forberede Aalborg Regatta.
Havnefronten danner igen i år ramme
om Aalborg Regattas aktiviteter, musik
og underholdning. Ifølge Søren Thorst
er det vigtigt at tage fjorden i brug under regattaen, og derfor foregår mange
af aktiviteterne også ude på vandet.
- Når vi nu har fået en så flot havnefront, skal der da ske noget på den.
Derfor finder Aalborg Regatta sted på
havnen igen, og vi forsøger at inddrage
fjorden så meget som muligt med
vandaktiviteter og deltagelse fra alle
vandklubber i Aalborg, siger han.
Til Aalborg Regatta kan de besøgende
se frem til de velkendte skibe: Dar
Mlodziezy, Gulden Leeuw, Wylde Swan,
LOA og Jens Krogh. For yderligere at
bidrage til den maritime stemning stiller
Marinehjemmeværnsflotille 114 op med
deres fartøj. Derudover deltager Aalborg Sejlklub samt Aalborg Søspejdere
med patruljefartøjer og Svendborgjoller,
hvor det vil være muligt for de besøgende at komme med på en sejltur.

Aalborg Event sørger samtidig for underholdning med en Facebook-konkurrence, hvor præmien er 16 pladser på
matchracebåde, der stilles til rådighed
af Jyske Bank.
Høje forventninger til besøgstal
Aalborg Regattas program er ikke helt
på plads endnu, men der er allerede
lagt op til nogle hyggelige dage for hele
familien. Det foreløbige program byder
blandt andet på hoppeland, kaproning
og legetøjsmarked om dagen, og om
aftenen vil der være koncerter med
Ukendt Kunstner, Østkyst Hustlers og
Dodo & the Dodos. Om Aalborg Regatta bliver en succes i år afhænger
ifølge Søren Thorst af en ret afgørende
faktor.
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- Vejret er altafgørende for, om årets
regatta bliver velbesøgt, da alle aktiviteter foregår udenfor. Sidste gang Aalborg
Regatta fandt sted var i 2014, hvor det
regnede alle dage, hvilket selvfølgelig
havde betydning for besøgstallet. Hvis
vejret er med os i år, forventer vi et sted
mellem 50 - 60.000 besøgende.
Alle aktiviteter er gratis, da Aalborg
Regatta sponsoreres af blandt andet
Aalborg Havn.
- Jeg ser frem til, at havnefronten igen
skal danne ramme om Aalborg Regatta.
Begivenheden har stor betydning for
havnen, da der spredes masser af god
stemning, og jeg håber, at der også i år
vil være stor interesse i og opbakning
til aktiviteterne, siger Claus Holstein.
Aalborg Regatta finder sted fra den
16. - 19. juni.

Aalborg Waterfront sponsorer
Haugaard/Nielsen
TN-Udvikling
Himmerland Boligselskab
Jyske Bank
Hedegaard Agro
DC Supply
COWI
Aalborg Stevedore Company A/S
Nybolig Erhverv Aalborg
Mammoet Wind
Stigsborgbrygge
Aalborg Universitet
Nykredit
Aalborg Havn
Partnerskabsaftale: SIFA
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Scrubbere sikrer grønt havnemiljø
Rederiets muligheder
Virksomheder, der ejer fartøjer, som skal
sejle igennem ECA-områderne, har forskellige muligheder for at sikre overholdelse af bestemmelserne.
De kan konvertere eksisterende fartøjer
fra svære olier til marine gasolier (lavsvovls bunkersolie), der overholder grænsen på 0,10 procent. Således skal skibene
sejle med to tanke, som de kan skifte
mellem, når de sejler ind i et ECA-område.
Scrubbere fra Alfa Laval sikrer, at
loven om udledning af svovl fra skibe
overholdes.
Lovgivningen inden for grønt havnemiljø
skærpes i disse år, og det resulterer i, at
flere rederier må finde en løsning til at
reducere svovludledningen.
Med effekt fra 1. januar 2015 trådte et
nyt svovlkrav vedtaget af FN’s internationale søfartsorganisation IMO i kraft,
som skærper miljøkravene til rederierne
og deres svovludledning.
Dette svovlkrav gør sig gældende i,
hvad IMO definerer som ECA (emission
control area), der på vores breddegrader udgør Østersøen, Kattegat, Skagerrak, Nordsøen samt Den Engelske Kanal
m.m.
Danmark har part i denne MARPOL Konvention, som pålægger skibe at nedsætte svovludledningen med 90 procent.
- For at leve op til kravene skal alle rederier i ovennævnte søfartsområde benytte
lavsvovls bunkersolie, dvs. brændstof
med mindre end 0,10 procent svovl.

Denne bunkersolie koster p.t. helt op
mod 50 procent mere end den nuværende traditionelle ”tunge” bunkersolie,
siger Kate Schrøder Jensen, som er ingeniør ved Alfa Laval og desuden sidder i
den danske delegation af IMO som teknisk rådgiver med fokus på scrubbere.

Regnestykke - som skal sættes i
forhold til, hvor meget skibet befinder
sig i ECA-områder:
Prisforskellen på et ton tung bunkersolie
og lavsvovls bunkersolie er 150-180 euro.
Generelt antager man, at en motor på et
skib bruger omkring 180 kg/MWh.
De skibe, Alfa Laval installerer skrubbere på, har typisk en motorstørrelse, der
spænder fra 10 MW til 30 MW, så afhængigt af størrelse går der mellem 1.8 ton til
5.4 ton pr. times drift (fuld last).
Herefter kan man gange prisdifferencen
på de 150-180 euro – og det økonomiske
incitament til at få en scrubber fremgår
sort på hvidt.

De kan også skifte til flydende naturgas
- et nyt og miljøvenligt brændstofalternativ. Flydende naturgas er et effektivt og
renere brændstof, men det er stadig nyt,
og de fleste mener, at det bedst egner
sig til nye skibe.
Endelig kan de montere et godkendt
renseanlæg til udstødninger, scrubbere
fra Alfa Laval, der reducerer høje svovlemissioner fra svære olier til den tilsvarende værdi fra brændstof med svovlindhold på 0,10 procent. På den måde er én
tank på skibet nok.
- Scrubberne er en god løsning, men
de medfører selvfølgelig investeringer i
montering og løbende overvågning og
vedligeholdelse. Hvor stor en investering, og hvor lang tilbagebetalingstiden
er, afhænger blandt andet af skibets
størrelse, brændstofforbrug og rute
- altså hvor ofte det befinder sig i ECAområder. Det kan være alt fra tre til fem
år, siger Kate Schrøder Jensen.
De to krydstogtskibe, Viking Star og Viking Sea, der jævnligt besøger Aalborg,
har installeret scrubbere fra Alfa Laval.

EU’s svovldirektiv:
EU breder sig ud over IMO’s ECA-område,
for eksempelvis er Middelhavet ikke inkluderet i ECA. EU’s svovldirektiv, som er en
parallelløber til MARPOL Konventionens
Regulativ 14, tilføjer, at i EU-havne uden
for ECA skal alle fartøjer benytte brændstof med 0,10 procent som led i tilnærmelsen til EU-grænsen på 0,001 % i brændstof
til biler og lastbiler.
Tilligemed uden for ECA-områderne i EU
må passagerskibe kun sejle med max. 1,50
procent svovlholdigt brændstof, mens
fragtskibe uden for ECA-områderne må
sejle med - i teorien - op til 3,50 procent
(men det er nærmest kun i Kina, der
sælges brændstof med op til 3,50 – i f.eks.
Europa er den tungeste procentdel 2,7).
Kravene i EU skærpes yderligere 1. januar
2020, så loftet for alle skibe uden for ECAområderne bliver på 0,50 procent (det
vil så sige i EU medlemslandes Exclusive
Economic Zone (EEZ), hvilket strækker op
til 200 sømil fra kystlinjen).
EU fastholder, at uanset hvad IMO gør
(indfører et tilsvarende skærpet verdensloft i 2020 eller måske først i 2025), så
indfører EU stramningen.
Hvis IMO indfører verdensloftkravet i
2020, kommer vi ikke til at lægge mærke
til kravet i Svovldirektivet, men hvis IMO
først indfører verdensloftet 2025, så er der
modsætninger i lovgivningen mellem EU
og resten af verden fra 2020 til 2025.
Som det er skruet sammen i dag, så gør
der sig mange forskellige og ugennemskuelige regelsæt gældende uden for EU,
specielt i Kina og Australien. Det er til stor
gene for redderne, hvorfor de har en stor
interesse i ensretning.
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ind i tidsånden, og det kan mærkes hos
virksomheden, der kun oplever større og
større efterspørgsel hen imod sin 80 års
fødselsdag.

Bag bjerget af muslingeskaller
Aalborg Havn får som den eneste
skandinaviske havn losset tonsvis af
muslingeskaller ind på kajen. Skaller,
der forarbejdes i Egense og til sidst
ender som kvalitetsæg på middagsborde i hele Europa.
Det er et helt særligt syn, der møder
havnens medarbejdere hvert kvartal.
Her danner muslingeskaller et mægtigt
bjerg på kajen, inden de køres videre til
Danshells i Egense, som forarbejder dem
og sælger dem videre, primært til brug i
hønsefoder.
- Knuste muslingeskaller i hønsefoderet
giver den højeste ægkvalitet, fordi calcium
i muslingeskallerne optages bedre af
hønen, end kalk og kridt gør, siger Erling
Rasmussen, adm. direktør i Danshells.
Muslingeskallerne suges op fra havbunden ved fjeldsiderne ved Norges vestkyst
i Nordsøen og omkring Færøerne i Nordatlanten. Det bliver til 10.000 tons om
året, der bliver losset på Aalborg Havn
ad fire omgange.
På Danshells transporteres skallerne
gennem en tromleovn, der har en ind-

gangstemperatur på mellem 450 og 800
grader. Herefter knuses de nu 60 grader
varme skaller, og de sorteres og lagres i
store siloer efter størrelse.
Muslinger med muligheder
95 procent sælges til foderstofvirksomheder som for eksempel Hedegaard A/S.
De sidste fem procent bruges til dekoration, dræning for overfladevand,
ukrudtsbekæmpelse og som alternativ til
vejsalt, når temperaturen i vejen er under
syv minusgrader.
- Vi kan mærke, der hele tiden er efterspørgsel på at bruge muslingeskallerne
til forskellige eksperimenter. For øjeblikket er der for eksempel lovende forsøg i
Tyskland med at bruge skallerne i vandfiltre for at sænke ph-værdien, så vandet
ikke er så hårdt for husholdningsmaskinerne, fortæller Erling Rasmussen.

- Vi begynder eksempelvis at få flere
henvendelser i forhold til at bruge skaller i ridehaller eller som materiale til at
dræne områder for regnvand, siger direktøren, der glæder sig over, virksomheden
i år kan holde rund fødselsdag med gode
udsigter til de næste otte årtier.
Familievirksomheden har været en del af
hans liv, så længe han husker.
Barnesko i skaller
Erling Rasmussen har nemlig helt bogstaveligt trådt sine barnesko i muslingeskaller.

På Danshells hjemmeside er der et billede fra 1955 af ham, fem år gammel, på
en bund af skaller sammen med sin far,
der startede virksomheden under navnet
Udbyhøj Skalleleje i 1936.
Dengang foregik forarbejdningen ved
håndkraft. I dag er Danshells en strømlinet industrivirksomhed, der eksporterer
til flere europæiske lande - men selve
råvaren er stadig præcis den samme,
som naturen skaber den.
Erling Rasmussen overtog virksomheden
i 2005 og ændrede samtidig navnet til
Danshells af hensyn til eksportmarkedet,
som i dag breder sig til Tyskland, Norge,
Sverige, Holland og Frankrig.
Danshells holder reception i anledningen
af 80 års fødselsdagen 4. juni.

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

Desuden har muslingeskallerne vist sig
at have en god effekt i forhold til at rense for gas- og lugtgener i biofiltre.
Danshells kører en bæredygtig og økologisk forretning med produkter, som naturen selv kan genskabe. Det passer godt

Blue Water Shipping A/S | www.bws.dk
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gen er seks meter under fjordens vandoverflade, siger Dan Locht, projektleder
ved MT Højgaard.
Sikringen mod kollisionsskader på Aggersundbyen adskiller sig fra arbejdet
på eksempelvis Sallingsundbroen, hvor
broen sikres mod kollision med betonelementer foran selve broen.

Lukningen skyldes, at broklapperne står
åbne, når stenene fjernes, fordi der
skal være plads til det skib, der fjerner
stenene med grab.
Der kan igen blive tale om få natlukninger i sommerferieperioden. Alt arbejdet
med stødsikring af Aggersundbroen
forventes at være afsluttet i efteråret
2016.

Det skyldes strømforhold, og at vinklen
på sejlranden ved Aggersundbroen er
skarpere.

Den bedre stødsikring får ingen betydning for lods-pligten.

Aggersundbroen var i januar natlukket
i en kort periode, fordi de store sten
ved fundamentet skulle fjernes for at
forberede til at sætte spuns omkring
bropillerne.

Vejdirektoratet er myndighed på projektet, men det samarbejder med to andre
styrelser, Kystdirektoratet og Søfartsstyrelsen, for at sikre, at loven overholdes i forbindelse med skibsstødssikring.

Aggersundbroen 35 meter
ned under fjordbunden
Et dybtgående arbejde er i
øjeblikket i gang på og omkring
Aggersundbroen.

Et arbejde, der indebærer, at 66 stålprofiler af 29 meters længde bliver
vibreret ned gennem fjordbunden til
i kote -35 ved begge broens klappiller.

Gennem en årrække har Vejdirektoratet
analyseret alle broer på statsvejnettet,
som fører over fjorde og sunde med
henblik på bedre stødsikring.

Det er MT Højgaard, der er entreprenør
på arbejdet, der foregår under fjordens
overflade.

I Limfjorden har det ført til, at blandt
andet Aggersundbroen i øjeblikket er
under renovering, så det forhindres,
at det vigtige trafikknudepunkt bliver
alvorligt skadet af store skibe, der kommer ud af kurs og sejler ind i pillerne
omkring klapfaget.

- Vi forstærker selve bropillerne, så de
kan holde til en påsejling. Det indebærer, at vi nedvibrerer 66 stk. stålprofiler
i en ring rundt om bropillen. Herefter
udstøbes der mellem den eksisterende
bropille og spunsringen i en højde på
fire meter. Oversiden af betonstøbnin-

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
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Ny fokusgruppe skal gøre
godstransport smartere
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- Det handler om at udpege de fælles
udfordringer, som vi sammen kan løse.
For eksempel nye regler inden for SKAT,
veterinærkontrol, forsikring, vejning af
containere etc. Desuden sparrer vi omkring problematikker omkring transport
og opbevaring af farligt gods, miljøudfordringer og generelt om muligheder
og begrænsninger omkring transporter
på sø, bil og bane, siger Jens Uggerhøj.
En vigtig forudsætning for at blive medlem af fokusgruppen er åbenhed og lyst
til at arbejde for samlet set at skabe
mere fleksible processer inden for
håndtering af gods i Nordjylland.
- I netværkssammenhænge handler det
altid om give and get-princippet, siger
Jens Uggerhøj.

Aalborg Havn ser frem til at deltage i
fokusgruppen. Ikke mindst fordi, den
også fokuserer på integrationen mellem
skib, bil og tog.
- Vi forventer nogle gode diskussioner
om, hvordan vi som trafikknudepunkt
bedst muligt kan understøtte aktørerne
inden for godstransport. Vores strategi
om Den Intelligente Havn er, at vi skal
udvikle os kontinuerligt og stille nye
løsninger og leverandører til rådighed,
siger Claus Holstein, adm. direktør i
Aalborg Havn A/S.
Første møde i SmartLogs fokusgruppe
inden for godstransport forventes at
løbe af stablen i juni måned.

Jens Uggerhøj på talerstolen til Logistikkens Dag, der hvert år afholdes af SmartLog.

Aktører inden for nordjysk godstransport skal i fremtiden mødes for at
udveksle viden og erfaringer, der kan
løfte branchens konkurrencekraft.
Nordjysk godstransport skal være så
effektiv og intelligent som mulig.
Derfor er logistiknetværket SmartLog i
gang med at håndplukke en ny fokusgruppe blandt landsdelens aktører
inden for godstransport.
- Vi er ved at sondere terrænet for at
finde repræsentanter til fokusgruppen.
Det er vigtigt for os at samle gruppen,
så den repræsenterer de tre nordjyske
trafikknudepunkter, Aalborg, Frederikshavn og Hirtshals, siger Jens Uggerhøj,
netværksleder i SmartLog.

Gruppen kommer til at bestå af 15-20
profiler fra virksomheder, som har fokus på
optimering af godstransport, herunder
shipping, vognmænd, lagerhoteller, havne,
terminaloperatører, rederier, servicevirksomheder, distributionscentre m. fl.
- Overskriften er at øge konkurrencekraften for hele regionen på tværs af logistikbranchen, siger netværkslederen.

Professionelle løsninger
on- og offshore
•

El-installation

•

Termografering

•

Elektromekanisk værksted

•

Kraner, taljer og løftegrej

•

Elevatorer, lifte og rulletrapper

•

Dørautomatik

Transport til tiden
Sikre, fleksible godstranspoter
fra havn til havn

Fælles interesser
Gruppen skal mødes fire gange om
året for at skabe en fælles platform for
vidensdeling, kompetenceudvikling,
sparring, netværk og samarbejde.
Formålet er at finde fælles områder,
der kan optimeres til fordel for hele
regionen.

Højt kvalificeret søtransport

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
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Velkommen på havnen ...

Aalborg
Lastvognscenter
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Samarbejde skal udvikle
Stigsborg Havnefront

Aalborg Lastvognscenter

Kai Pedersen klar til at servicere
store køretøjer på Rørdalsvej - tlf. 2070 5216

Nyt køreklart lastvognscenter på Rørdalsvej
Aalborg Lastvognscenter er et spritnyt servicecenter, opført af Aalborg Havn
i samarbejde med Topvask, Støvring. Aalborg Lastvognscenter, der er nærmeste nabo med Danske Fragtmænd, er udstyret med to værkstedsbaner og
en vaskebane - og vil kunne servicere alle typer lastbiler med alle former for
vedligehold og reparation samt vask af køretøjer op til modulvogntog.

Stærke erhvervsadresser for udvikling og vækst
Kontakt Aalborg Havn. Vi er altid åbne for nyopførelser og udvikling
af lejemål, arealer og ejendomme.

Jeppe Faber
Account Manager
Ejendomme og arealer
Tlf. 2920 7203
jfa@aalborghavn.dk
www.aalborghavn.dk

- altid åbne overfor salg og udlejning af arealer og ejendomme

Tre hold af eksperter er gennem et
parallelopdrag gået tilbage til tænkeboksen og tegnestuen for at give
deres bedste bud på en ny bydel i
Nørresundby.

Det er en stor opgave, hvorfor havnen
og kommunen har søgt nationalt efter
de tre bedste hold af rådgivere, hvis
oplæg kommer til at supplere hinanden.

En helt ny bydel på 55 hektar skal til at
tage form på havnefronten i Nørresundby. Bydelen, der hedder Stigsborg Havnefront, strækker sig fra Limfjordsbroen
i vest til Limfjordstunnelen i øst.

- Parallelopdraget har den fordel, at vi
ikke kun har udpeget ét vindende hold
til hele opgaven, men har mulighed for
at bruge alle de stærkeste elementer fra
tre oplæg, siger Peder Baltzer Nielsen,
stadsarkitekt i Aalborg Kommune.

Det bliver en lang udviklingsproces, som
ejerne af grunden, Aalborg Havn A/S og
Aalborg Kommune, har skudt i gang på
en utraditionel måde, nemlig via parallelopdrag.

15. juni 2016 er startskuddet for de tre
rådgiverhold, der bliver prækvalificeret
til at give deres bud på en løsning, der
indeholder alle aspekter af en funktionel, fremtidssikret og æstetisk bydel.

For det nye Stigsborg Havnefront handler nemlig ikke blot om byggematerialer
og arkitektoniske blueprints.

Mange hensyn
I udbudsmaterialet er krav og forventninger til den nye bydel vidtrækkende
og samtidig skræddersyede til området
på solsiden.

Det handler i al beskedenhed om at
være bedst til at forudse fremtiden,
og hvordan vi lever, kommunikerer og
transporterer os rundt om 25 år.

- Også derfor kom udbuddet ikke ud
i en almindelig arkitektkonkurrence.
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Du arbejder ud over
landegrænser
– gør din bank?
Bydelen skal være en blanding af
boliger, forskning, uddannelse, kontorer, kreative erhverv og rekreative områder, alt sammen integreret mest muligt
med den unikke beliggenhed ud til Limfjorden. Dertil lægger vi meget vægt på,
at bydelen lever op til vores strategi om
Smart City. Det handler lidt populært
sagt om at kunne kigge begavet ind i
krystalkuglen og fagligt velbegrundet
tage højde for teknologiske landvindinger, og hvordan vi kommer til at bosætte os, leve og arbejde flere årtier frem i
tiden, siger stadsarkitekten.
De tre prækvalificerede hold af rådgivere
har frem til 5. oktober 2016 til at arbejde
med deres oplæg til Stigsborg Havnefront. For at sikre dialog og ejerskab til
planen vil de tre hold på et åbent borgermøde præsentere deres bud på en
udviklingsplan for Stigsborg Havnefront.
8. december 2016 skal de elementer,
som skal tegne fremtiden, lægges frem
til politisk bedømmelse.
Herefter ønsker de nuværende ejere at
finde en privat investor, der sammen
med ejerne skal indgå et udviklingsselskab, som skal varetage udviklingen af
den nye havnefront i Nørresundby.

Det forventes, at udviklingsplanen er
udarbejdet i første halvdel af 2017.
Aalborg Havn A/S ejer cirka 13 procent af
de 55 hektar, og her ser man frem til at
være med i processen om at udvikle en
bydel, der har både beliggenhed, udsigt
og solens placering på himlen med sig.
- Det tegner rigtig spændende, især hvis
man formår at skabe både blivende og
midlertidige events, som kan skabe liv i
området. Et godt eksempel på dét er den
teltcamp, som rejses næste år i forbindelse
med DGI’s landsstævne, siger Jørgen Frandsen, ejendomschef i Aalborg Havn A/S.
På sigt frigiver Aalborg Havn langsomt
området i takt med, at havnens aktiviteter ophører.
- Noget, der naturligvis foregår ud fra
en overordnet plan og i god ro og orden, siger Jørgen Frandsen.
Projektet er ét af Aalborgs største byudviklingsprojekter i nyere tid, og det
forventes realiseret over en lang årrække.
Læs mere om visioner, tilmeld dig
nyhedsbrev mm. her:
www.stigsborghavnefront.dk
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Handel i andre lande kræver et finansielt setup,
der fungerer, når leverandøren bor i Shanghai, og kunderne
bor i Spanien. Eller omvendt.
I Jyske Bank får du en bank, der er stor nok til at have specialiseret
ekspertise i international handel, men ikke for store til stadig at sætte
personlige relationer og gensidig tillid højt.
Det får du i Jyske Bank:
• En specialiseret erhvervsrådgiver med ekspertise i international handel
• Adgang til bankens specialister i fx risk management, finansiering og
trade finance
• Sparring med vores eksportambassadør, John Pedersen,
om specialløsninger, fx fra Danmarks Eksportkredit
• En bank, der giver dig økonomisk og strategisk sparring
Erhvervscenter Aalborg
Toldbod Plads 1 ∙ Aalborg ∙ Tlf. 89 89 45 45
Mette Søgaard
Erhvervscenterdirektør
mette.soegaard@jyskebank.dk
Tlf. 89 89 45 91

John Pedersen
Senior Relationship Manager
jope@jyskebank.dk
Tlf. 89 89 45 60
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Forbedret buskøreplan
til havnen
Fra 7. august 2016 bliver der lavet om
på busbetjeningen af Østhavnen.
Alt buskørsel via Øster Uttrup og alle
afgange på linje 39 kommer til at køre
direkte ad Rørdalsvej til Havnen.
Der er uændrede busforbindelser om
morgenen mod Østhaven. Alle afgange
til og fra Østhavnen kører direkte til og
fra Busterminalen via Jyllandsgade.

Få et godt grin!

CIRKUSREVYEN 2016

Fra den 8. august bliver linje 18, der i
dag ender på Tech College, forlænget
via Øster Uttrupvej og Tranholmvej til
Østhavnen. Disse afgange kører om
morgenen og om eftermiddagen.

31. august - 4. september

Køreplanerne er ikke færdige endnu,
men de vil blive offentliggjort cirka fire
uger før køreplanskiftet.
Kilde: Aalborg Kommune

Om eftermiddagen er der det samme
antal afgange på linje 39.
N

Linje 39
MEDVIRKENDE:

Rørdal

Rute
nedlægges

Østhavnen

Lise Baastrup
Ulf Pilgaard · Niels Ellegaard
Lisbet Dahl · Henrik Lykkegaard
INSTRUKTØR: Lisbet
KAPELMESTER: James

Dahl
Price

Tech College
Øster Uttrup

Linje 18

Siemens

BILLET:
Onsdag, torsdag og søndag: A: 515,- B: 475,- C: 435,- D: 375,Fredag og lørdag: A: 535,- B: 495,- C: 455,- D: 395,Se revymenu på papegøjehaven.dk

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

m

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

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

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