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Af borgmester Thomas Kastrup-Larsen,
bestyrelsesformand i Aalborg Havn A/S.
Så er der ikke lang tid til …
Over 25.000 deltagere og ca. 60.000
besøgende fra hele Danmark vil strømme til Aalborg, når Danmarks største
breddeidrætsevent afholdes fra 29. juni
til 2. juli 2017. DGI Landsstævnet i Aalborg, som er det 26. i rækken af landsstævner, bliver det største siden 1998.
For første gang vil stævnet blive afholdt
midt inde i en by. I vores by og nordjyske hovedstad - samlet omkring havnen.
Lad os glæde os sammen over at kunne
stille en helt særlig og maritim ramme til
rådighed for aktive mennesker fra hele
Danmark - lad os vise hele Danmark
vores særlige smørhul og smukke havnefront, når åbningen med Kongeskibet og
Dronning Margrethe transmitteres live
på DR.
Men lad os også kaste en kærlig tanke
på historien bag havnefrontens transformation fra industricentrum til kulturcentrum og socialt samlingspunkt: Det hele
er muliggjort af generationers hårde
arbejde og store visioner for byen.
Aalborg Havn var og er stadig vækstmotor for hele landsdelen, og betydningen
er større end nogensinde nu, hvor kerneaktiviteterne er flyttet ud af centrum til
Østhavnen. Det er nemlig helt særligt
for Aalborg Havn, at vi modsat i andre
byer har plads til at udvide vores havneaktiviteter inden for byzonen med let
adgang til motorvejsnettet.
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Ulempen ved at flytte de traditionelle
aktiviteter ud af centrum er dog, at det
ikke længere er så synligt for borgere,
der ikke har deres daglige gang i Østhavnen, hvor stor betydning havnens
virksomheder har for os nu og i fremtiden. Især byens yngre borgere forbinder
udelukkende Aalborg Havn med krydstogtskibe og den flotte havnefront.
Det skal vi lave om på, for aktiviteterne i
Østhavnen har en kolossal betydning for
jobskabelse, udvikling og vækst, og der
er mange karrieremuligheder for byens
studerende. Aalborg Havn har en ganske
særlig plads på byens vækstakse og for
fremtidens succes. Derfor:
Velkommen til Transport, der denne gang
også udkommer som indstik i Nordjyske
4. juni, hvor vi gerne vil give nordjyderne
et indblik i Aalborg Havns mange aktiviteter og betydning for landsdelen.
I magasinet vil vi fortælle om strategien
om Den Intelligente Havn. En strategi,
der er med til at sikre, at Aalborg Havn i
550 år mere vil være en stabil motor under Aalborg Kommunes vækst - vi kalder
det Port of the Future.
Den Intelligente Havn er en helhedsstrategi, der binder AAU, offentlige myndigheder og det private erhvervsliv sammen
i et triple helix-koncept. Som et konkret
eksempel kan jeg nævne det meget nytænkende universitetsprojekt Miljø ++,
som beskrives dybere inde i magasinet.
Det er et tæt samarbejde mellem universitetet, de offentlige myndigheder
og Aalborg Havn, der skal hjælpe nye
og gamle virksomheder med at skabe
industrielle symbioser, samarbejde om
restprodukter, til glæde for både miljø,
virksomhedens bundlinje og jobskabelse
i Aalborg.

Den Intelligente Havn er global og opdateret. Verden er foranderlig, så vores
strategi er ikke statisk, men levende og
fleksibel. Vi justerer hele tiden vores
aktiviteter og investeringer efter, hvad
der rør sig på verdensmarkedet, både i
forhold til logistik og teknologi.
Som et eksempel har Aalborg Havn A/S
arbejdet hårdt for at kunne opruste med
en ekstra feederrute, hvilket allerede nu
har vist sig som en god prioritering.
For containerforretningen har - på trods
af et generelt fald på verdensmarkedet
- vist en god vækst på samlet 10,3 procent.
Den positive udvikling tilskrives feederruterne, der i 2016 havde en vækst på
hele 44,4 procent, svarende til 5.323
TEU. Væksten kommer primært fra den
nye Hamburg-rute med CMA CGM som
primus motor samt opstart af nye rederier. Fremtiden for danske containerhavne
bliver styret af udviklingen af feederforbindelser til og fra hovedhavnene
Hamburg, Bremerhaven, Antwerpen og
Rotterdam. Det vil i fremtiden kun give
mening at sejle mellem de store kontinentalhavne med de gigantiske oceangående skibe og lade feedertrafikken
fra og til blandt andet Aalborg stå for
findistributionen. Derfor arbejder vi helt
konkret for en ny og større containerterminal.
Miljøet har en ganske særlig plads i strategien om Den Intelligente Havn. Vi kan
kalde os Danmarks - og én af verdens
- første CO2-neutrale havne. Og det er
blot i forhold til de direkte havneaktiviteter. Derudover har vi succes med vores godsbane, der giver virksomhederne
et billigere og mere miljørigtigt alternativ
til transport via et hårdt belastet vejnet
gennem Europa. Dertil har vi indgået i et
Fortsættes side 4
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internationalt forskningssamarbejde om
at GPS-tracke lastbiler og deres godsmængde, så vognmændene i højere grad
kan dele kapacitet og ikke køre rundt
med halvtomme lastbiler.
Ja. Det går fremragende for Aalborg
Havn, der sidste år kom ud med et overskud på 26,5 millioner kroner efter skat
og en rekordomsætning på knap 200
millioner.
Nye virksomheder slår sig hele tiden
ned på Aalborg Havn, fordi vi stiller det
rette materiel og den rette service til
rådighed, så vi får det bedste ud af vores transportmuligheder på sø, veje og
skinner. Det smitter af på hele regionens
vækstmuligheder, jobs og afledte jobs,
og det er medvirkende til, at vi gennem
de seneste år har oplevet den højeste
beskæftigelse nogensinde og en jobvækst, der er større end både Aarhus,
Odense og København.
Det skal vi som by og region være stolte
af og glade for, men vi skal aldrig være
tilfredse. Vi skal aldrig blive magelige
- vi skal videre.
God læselyst med Transport - og rigtig
god sommer med masser af aktiviteter
i og omkring Aalborg Havn.

Engelsk
affald varmer
stuen op
Den enes affald er den andens
ressource - også over landegrænser.
Sorteret og tørt affald - også kaldet RDF
(residual waste fuel) - bliver i stigende
grad fragtet fra England til Danmark og
vores nabolande, hvor det brændes og
omdannes til billig elektricitet og fjernvarme.
I Aalborg ryger der årligt mellem 20.000
og 30.000 tons over kajen, og en del af
det håndteres af Geminor, hvor det ankommer i plastikemballerede baller af et
ton hver.
- Der findes ikke fjernvarme i England,
så de kan ikke bruge affaldet på samme
måde, som vi kan, siger Tim Andersen,
country manager i Geminor Danmark.
Virksomheden har netop lejet et 2.000
kvadratmeter stort pakhus på Aalborg
Havn. Affaldet er en blanding af husholdnings- og industriaffald, og det kan sende
flyvsk affald og luftgener over til naboerne, medmindre det kommer under tag.

Thomas Kastrup-Larsen
Borgmester og
bestyrelsesformand
i Aalborg Havn A/S
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Pakhuset i Aalborg er nøje udvalgt, fordi
den giver Geminor nogle logistiske muligheder, som ikke findes andre steder.

Geminor har lejet et 2.000 kvadratmeter stort pakhus på Aalborg Havn, hvorfra engelsk affald
transporteres ud til forbrændingsanlæg og ender som billig fjernvarme og elektricitet.
Foto: Lars Horn

- Der er flere årsager til, at vi har lejet
os ind på Aalborg Havn. Vi har en strategi om at placere os på havne centrale
steder i Danmark i nærheden af forbrændingsanlæg. I Aalborg har vi i en radius
af 100 kilometer flere forbrændingsanlæg
samt Aalborg Portland, som bruger affaldet til energiudvinding, siger Tim Andersen.
Gevinst for miljøet
Beregninger foretaget af Dansk Affaldsforening viser, at man ved at importere
et ton affald kan spare omkring 400 kg
CO2-udledning. Samtidig er den økonomiske gevinst for samfundet i 2015 beregnet til ca. 241 mio. kr.
Engelsk affald luner altså både i forbrugernes tegnebog, og så er det godt for
miljøet.
- I England har man endnu kun få affaldsenergianlæg, og alternativet vil derfor
være at deponere affaldet på lossepladserne, hvilket hverken er klima- eller

miljømæssigt fornuftigt. I Danmark kan vi
ved at importere og bruge affaldet mindske afbrændingen af f.eks. kul og gas, så
det er noget, der påvirker CO2-regnskabet positivt, forklarer Jacob Hartvig Simonsen, direktør i Dansk Affaldsforening.
I Aalborg Havn hilser man det engelske
affald og Geminor velkommen. Det giver
øget aktivitet samtidig med, at en virksomhed som Geminor understøtter Aalborg Havns miljømæssige profil.
- Håndtering af affald fra blandt andet
England er i stærk stigning og understøtter alle vores primære havnedriftsaktiviteter. Samtidig medfører import af affald
en betydelig miljømæssig gevinst og giver
billigere el og varme til forbrugerne, siger
Claus Rosenbeck, havnekaptajn i Aalborg
Havn Logistik A/S.
Fra Aalborg Havn fragtes RDF-ballerne
med lastbil til de lokale forbrændingsanlæg og Aalborg Portland.
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Havnefront og fjord i centrum
under DGI Landsstævne
29. juni skydes Danmarks største
event for breddeidrætten i gang i
Aalborg. Som noget helt nyt vil stævnet hovedsageligt blive afholdt i det
urbane rum, hvor især fjorden og
havnefronten vil være hjemsted for
adskillige aktiviteter. Det stiller store
krav til planlægningen, som Aalborg
Kommune blandt andre samarbejder
med Aalborg Havn om at opfylde.
Der er lagt op til et DGI Landsstævne
ud over det sædvanlige, når Aalborg
er værtsby denne sommer. Landsstævnet afholdes hver fjerde år, men det er
første gang nogensinde, at det flyttes
ind i hjertet af en stor by, hvor både
åbningen og aktiviteterne kommer til at
udspille sig.
- Vi vandt arrangementet netop på grund
af vores ambition om at flytte hele landsstævnet ind i en stor bys urbane rum.
Med undtagelse af skydning kommer alle
aktiviteter til at foregå inden for fem kilometer. Det kræver rigtig meget logistisk
arbejde, men det kommer også til at

Om DGI Landsstævnet i Aalborg
- Forløber fra d. 29. juni til 2. juli
- 25.100 deltagere - heraf 7.500 efterskoleelver
- Flere end 25 idrætter og flere end
400 aktiviteter

betyde, at dette DGI Landsstævne bliver
noget ganske særligt, forklarer Søren
Thorst, eventchef ved Aalborg Kommune.
Han fortæller supplerende, at midtbyen
holdes bilfri under stævnet, da der vil
være musik og opvisninger på både Gammeltorv, Nytorv, Tolbod Plads og Honnørkajen. Fjorden lukkes ligeledes i forbindelse med den store åbning, da en del af
showet skal foregå på vand. I den forbindelse har Aalborg Kommune allieret
sig med Aalborg Havn, der blandt andet
sørger for myndighedsbehandlingen.
- Vi står for en del praktiske gøremål på
vandsiden. Vi sikrer blandt andet, at der
bliver indhentet nødvendige tilladelser
fra Søfartsstyrelsen, så fjorden kan lukkes for sejlads. Både til selve åbningen
og til generalprøven, der bliver afholdt
cirka en måned før. Desuden kommer
der en del skibe til byen i forbindelse
med stævnet, som vi skal have placeret
langs kajen, og derudover hjælper vi med
viden om sejlads og maritime forhold på
fjorden, fortæller Claus Rosenbeck, havnekaptajn i Aalborg Havn Logistik A/S.
Åbningsceremonien er centreret om
Honnørkajen, hvor der opstilles en stor
scene og en tribune med plads til 4.000
tilskuere. Fjorden i baggrunden vil dog
stjæle en stor del af rampelyset.
- Der vil være en stor, sejlende parade
med adskillige skibe og skibstyper fra
hele byens sejlklubber. Derudover får vi
også besøg af kongeskibet Dannebrog

Eventchef Søren Thorst ser frem til
DGI Landsstævnet, som bliver noget ganske
særligt. Arkivfoto: Lars Horn

med

ver en stor begivenhed, hvor hele byen
kommer til at summe af liv og aktiviteter
for store og små.
Deltagere fordeles i hele byen
I alt er 25.100 deltagere tilmeldt stævnet. Heraf hele 7.500 efterskoleelever,
hvilket er mere end 3.000 flere, end det
var tilfældet i Esbjerg. De mange deltagere skal fordeles på cirka 30 forskellige
overnatningssteder.

med dronningen ombord. Og dette er
endda kun en del af åbningen, som også
rummer en parade på land med hele
17.000 deltagere, fortæller Søren Thorst.
Aalborg Havn står ligeledes for planlægningen i forbindelse med kongeskibets
ankomst.
Sendes live på TV
Når DGI Landsstævnet løber af stablen,
rettes hele landets øjne mod Aalborg.
DR har nemlig købt rettighederne til at
sende live fra både åbningen og afslutningen. Derudover udvides DRs almindelige sportsdækning med nyheder og
udsendelser fra stævnet. Hos Aalborg
Kommune glæder man sig over den store
opmærksomhed. Det fortæller borgmester Thomas Kastrup-Larsen.
- Vi ser meget frem til at vise Aalborg og
vores smukke havnefront frem for hele
Danmark og ikke mindst til at tage imod
tusindvis at sportsglade gæster. Det bli-

- Vi etablerer blandt andet en campingplads på Stigsbord Brygge, der skal huse
4.000 deltagere. I den anledning låner
vi færgen Egholm 2, der vil fungere som
vandbus mellem Stigsbord Havnefront
og Musikkens Hus, siger Søren Thorst og
fortsætter:
- Der vil cirka være 30 aktivitetssteder
i alt, hvor fjorden og havnefronten for
alvor bringes i spil. Der vil nemlig være
aktiviteter helt fra Østre Havn til Vestre
Fjordpark. Sidstnævnte er blevet gennemgribende renoveret og indvies først
d. 10 juni, og dermed bliver deltagerne
blandt de første, der tager de nye faciliteter i brug. Her skal der blandt spilles
beach volley og dyrkes roning og kajak.
Fristen for tilmelding til landsstævnet
lukkede 7. april, og derfor er arbejdet
med at fordele de tilmeldte blandt de
forskellige overnatningssteder nu i fuld
gang.
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Omsætning sætter ny
rekord hos Aalborg Havn
Omsætningen hos Aalborg Havn A/S
steg i 2016 til 200 millioner kroner og
er den højeste nogensinde. Indtjeningen lander på cirka 26,5 millioner
kroner, og det flotte resultat tilskrives
blandt andet, at alle aktiviteter og
datterselskaber har levet op til eller
været bedre end forventningerne.
2016 blev det bedste år nogensinde for
Aalborg Havn-koncernen, der blandt
andet omfatter selskaberne Aalborg
Havn Logistik A/S, Aalborg Havn Areal
A/S, NTC Ejendom A/S, Grønlandshavnens Ejendomme A/S, Port of Aalborg
Tankstore ApS m.fl.

Omsætningen steg fra godt 150 millioner kroner i 2015, der var det hidtidige
rekordår, til næsten 200 millioner kroner
i 2016. Overskuddet ligger lige under
2015-niveauet, nemlig på 26,5 millioner
efter skat.
Koncernen Aalborg Havn har samtidig
investeret over 200 millioner i materielle
anlægsaktiviteter, der skal sikre, at
Aalborg Havn også i fremtiden vil være
et logistisk knudepunkt til gavn for hele
regionen.
Parallelt med omsætningsrekorden er
der blevet taget en række grønne initiativer, så Aalborg Havn nu kan kalde sig
Danmarks første CO2-neutrale havn.

Det flotte regnskabsresultat skyldes
blandt andet vækst på feederruterne.
Foto: Lars Horn
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Bestyrelse og ledelse er godt tilfredse
med havnens udvikling:
- Aalborg Havns målsætning er kontinuerlig vækst - både i størrelse og effekt.
Aalborg Havn er en væsentlig driver for
Aalborg Kommune og for hele Nordjyllands udvikling og jobvækst, hvorfor
vi hele tiden sørger for at give de over
100 virksomheder på havnen de bedste
vilkår for at drive forretning. Vi har lavet
væsentlige investeringer i infrastruktur
og datterselskaber, som klæder os på til
fremtidens havnedrift, og som allerede
har levet op til eller givet bedre afkast
end forventet. Årets resultat viser, at
vores strategi om kjuytrew098344 i høj
grad er lykkedes, og vi ser frem mod et
nyt år med velbegrundet glæde og forventning, siger Thomas KastrupLarsen, borgmester og bestyrelsesformand i Aalborg Havn A/S.

Godsbanen populær
Aalborg Havn har blandt andet investeret stort i jernbanen, som blev velfunderet i 2016: Koncernen Aalborg Havn
nåede op på 27 heltog med tagplader
fra Cembrit, 531 fyldte vogne ind og 67
ud. 2016 blev også året, hvor der blev
indgået en aftale med DB Cargo omkring
to ugentlige tog til og fra Aalborg, som
virksomheder billigere, mere fleksibelt
og mere miljøvenligt kan sende gods ud
i Europa med.
- Vi oplever stor interesse for godsbanen
fra erhvervslivet, da den giver en række
miljømæssige og økonomiske fordele.
Derfor har vi blandt andet også investeret
i en ny multiterminal med bedre plads til
oplagring, og vi har investeret i renovering og i udvidelse af skinnenetværket,
så vi kan håndtere flere operatører samtidigt, siger Thomas Kastrup-Larsen.
Fortsættes side 11
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Vi renser den
jord, vores børn
skal overtage
RGS 90 bliver til RGS Nordic
I 25 år har RGS 90 været Danmarks største behandler
af jord og bygningsaffald. I dag har vi mere end 35
modtage- og behandlingsanlæg rundt om i Norden.
Derfor skifter vi nu navn til RGS Nordic.
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Vækst i containerforretningen
Containerforretningen har - på trods af
et generelt fald i verdensmarkedet - vist
en god vækst på samlet 10,3 procent.
Den positive udvikling tilskrives feederruterne, der i 2016 havde en vækst på
hele 44,4 procent, svarende til 5.323
TEU. Væksten kommer primært fra den
nye Hamburg-rute med CMA CGM som
primus motor samt opstart af to nye
rederier, OOCL og Maersk Line.
Væksten på feederruten glæder i
Aalborg Havn A/S, ikke mindst fordi,
det er et udviklingsområde, der har
høj prioritet.
- Vi har blandt andet planer om en ny,
større containerterminal, da alt tyder
på, mængden af containere vil stige.
Fremtiden for danske containerhavne
bliver styret af udviklingen af feederforbindelser til og fra hovedhavnene
Hamburg, Bremerhaven, Antwerpen,
Rotterdam og Amsterdam. Det vil i
fremtiden kun give mening at sejle mellem de store kontinentalhavne med de
gigantiske oceangående skibe og lade
feedertrafikken stå for findistributionen,
siger Thomas Kastrup-Larsen.
2016 blev desuden det år, hvor flest
vindmøllevinger blev afskibet, nemlig
748 stk., hvilket er signifikant flere
end i 2015.

Vi er på en mission
I RGS Nordic arbejder vi på at give vores børn
en verden, hvor Jordens ressourcer renses og
genbruges. Og vi har et tæt samarbejde med
vores kunder om at gøre cirkulær økonomi til
en god forretning.
Læs mere på rgsnordic.com

- Det skyldes en øget produktion af
havvindmøllevinger og ikke mindst det
gode samarbejde, som vi har haft med
relevante parter om at afskibe vinger,
der tidligere blev kørt på vejnettet til
andre havne, siger Thomas KastrupLarsen.
Helt overordnet fastholder koncernen
Aalborg Havn samme godsomsætnings-

niveau i 2016 som i 2015. Der er henholdsvis lastet og losset 2,9 millioner
tons gods sidste år imod 2,95 tons i
2015.
Overskud anvendes til investeringer
Aalborg Havn anvender løbende sit
overskud til nye vækstrettede investeringer. En lang række andre investeringsprojekter fylder i årsrapporten fra
Aalborg Havn, og også i 2017 vil der
blive investeret massivt i fremtiden:
- Det er vigtigt for os, at der er en god
balance mellem indtjening og investering. Indtjeningen giver os frihed og
handlekraft, og investeringerne hjælper
os med at opfylde vores formål om at
øge aktivitetsniveauet og understøtte
regionens vækst, siger Thomas KastrupLarsen.
Langt over 100 virksomheder og omkring 10.000 arbejdspladser er direkte
eller indirekte afhængige af udviklingen
på Aalborg Havn.
Positive forventninger til 2017
Aalborg Havn vil også i 2017 og fremadrettet fortsætte sin ambitiøse investeringsstrategi. Koncernen har et investeringsbudget på ikke mindre end 500
millioner kroner i de kommende år, og
én af de udløsende faktorer er igangsætningen af udvidelsen af Tranholmvej
fra to til fire spor.
Aalborg Havn forventer også i 2017 at
kunne præstere en stigning i omsætning
og et resultat på mellem 30 og 40 millioner kroner før skat.
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Aalborg Havn
- Port of the Future
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- Vi ser os selv som en mulighedsmaskine, og vi måler i højere grad os selv
på, hvor mange koncepter, netværk og
samarbejder vi udvikler for havnens
virksomheder og for byen som helhed
frem for blot at se på godsmængden.
Den Intelligente Havn er et innovationssystem, hvor virksomheder kan spille
sammen, fordi vi stiller de rigtige rammer
til rådighed på rette tid, siger Claus Holstein, adm. direktør i Aalborg Havn og
fortsætter:
- Stiller vi den rigtige ramme til rådighed for, at virksomheder vokser, og der
tiltrækkes nye virksomheder, så vokser
selve rammen, altså havnen, også. Det er
noget, vi også kan mærke på nyansættelser i koncernen.

Thomas Kastrup-Larsen og Claus
Holstein vil føre Aalborg Havn ind i
fremtiden via strategien
om Den Intelligente Havn.
Foto: Lars Horn

Strategien om Den Intelligente Havn
fører Aalborg Havn sikkert ind I fremtiden.
Hvordan har man som Aalborg Havn formået at gå fra en omsætning på 70 millioner til knap 200 millioner på ti år - og
hvordan skal Aalborg Havn fortsætte sin
positive udvikling i fremtiden?
Svaret er komplekst og trækker tråde ind
i mange forskellige lag. I Koncernen Aalborg Havn har man valgt at samle det under strategien om Den Intelligente Havn.

Centralt i strategien er, at Aalborg
Havn skal gå fra at være en traditionel
landlordhavn, der primært lejer arealer
ud, til at gå dybere ned i rollen som
netværksfacilitator og sparringspartner
for de over 100 virksomheder, der er
samlet på havnen. Desuden ser havnen
sig selv som en vigtig del af et større
maskineri i regionen, som sammen med
kommunen, universitetet og det private
erhvervsliv skaber koncepter, klynger
og forskning, der gavner hele regionens
udvikling og jobskabelse, også betegnet trible helix.

God balance
Udviklingen fra at være en mere passiv
landlordhavn til at være en aktiv medspiller i forhold til erhvervslivet, kommunen
og universitetet kræver investeringer.
Aalborg Havn har over de seneste ti år
investeret en milliard i forskellige aktiviteter, materiel, bygninger og arealer, som
gør det attraktivt for virksomheder at
have adresse på havnen. I samme tidsrum er balancen fulgt med fra 700 millioner til ca. 1,1 milliard.
- De store investeringer kommer kommunens vækst og beskæftigelse til gode. Et
konkret eksempel kunne være, at en stor
virksomhed overvejer at flytte fra byen,
men i stedet sælger de så deres bygninger til Aalborg Havn, hvorefter de lejer sig
ind i de samme bygninger til markedspris. Dermed får virksomheden frigjort
kapital til at investere i noget teknologi,

der gør den mere konkurrencedygtig.
Aalborg Havn går dermed ind og deler
risikoen sammen med virksomheden på
markedsvilkår til fordel for, at arbejdspladserne og udviklingen bliver i Aalborg,
forklarer Claus Holstein.
Bagsiden af de tættere bånd med havnens virksomheder er, at der ligger en
større opgave i risikostyring. Risiko, som
havnen ikke på samme måde selv kan
kontrollere, når det ligger hos eksterne
aktører. Derfor har Aalborg Havn netop
ansat en risikochef, der udelukkende
koncentrerer sig om den del.
Strategien om Den Intelligente Havn
dækker altså over nogle dybere samarbejdsrelationer og en ny måde at tænke
på som havn.
- Den Intelligente Havn er et helikopterperspektiv på havnens virksomheder i
samspil med hele kommunen og de
øvrige aktører her som for eksempel
lufthavnen. Den Intelligente Havn er en
strategi om at stille faciliteter, viden og
koncepter til rådighed for vores erhvervsliv, så det får maksimale rammer at vokse
i til gavn for os alle sammen, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen, bestyrelsesformand i Aalborg Havn A/S.
Og Claus Holstein supplerer:
- Vi tænker forretning mere indirekte og
langsigtet nu i forhold til dengang, hvor
vi udelukkende målte os selv på godsmængder og lejeindtægter. Verden har
flyttet sig og er nu organiseret i netværk
og klynger - og vi flytter med.
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Plus for forretning og miljø
Miljø ++ hedder et nyt forskningssamarbejde, der skal rådgive og hjælpe
virksomheder til at ressourceoptimere
og til at blive strategisk bæredygtige.
At gøre sin virksomhed mere bæredygtig
forbinder mange med store omkostninger og besvær i driften, men sådan behøver det ikke være.
En grønnere bundlinje kan sagtens være
forenelig med et større plus på bundlinjen, men det kræver samarbejde og
kommunikation mellem forskellige virksomheder, der kan bruge hinandens
restprodukter, samt med myndighederne.
Noget, der kræver et samlet overblik,
som ikke umiddelbart findes i dag.
Derfor har blandt andet Aalborg Havn,
Det Danske Center for Miljøvurdering under AAU, Aalborg Kommune og Erhvervsnetværket 9220 gået sammen om projektet Miljø ++, som dels skal hjælpe virksomheder med at få et forretningsmæssigt og
bæredygtigt grundlag, både i forhold til
etablering, drift, vækst og udvikling.
Aalborg Havn vil være et living lab for
projektet, hvilket på sigt skal være med
til at trække flere virksomheder til byen
samt få de nuværende til at vækste på et
bæredygtigt grundlag.
- Vi er endnu i startfasen, men formålet
er at kunne tilbyde virksomheder i Aalborg et helikopterperspektiv, så de kan
udvikle sig sammen med andre virksomheder og for eksempel bruge hinandens
restprodukter. Alt overskud er i realiteten
en ressource, der skal bruges rigtigt, og
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En vigtig medspiller i projektet er de lokale og nationale miljømyndigheder.

vi vil gennem Miljø ++ analysere os frem
til redskaber, der kan hjælpe virksomhederne til at bruge hinandens ressourcer
og danne såkaldte industrielle symbioser,
siger Mette Schmidt, teknisk chef i Aalborg Havn Logistik A/S.

- Vigtigt for Miljø ++ er at være med til at
lave en kulturforandring, hvor myndighedernes rolle - eller virksomhedernes syn
på den - går fra at være kontrollerende
til at være rådgivende. Vi kan hjælpe virksomheder med at lokalisere de hindringer, der kunne være for at vækste mere
miljørigtigt, siger Mette Schmidt.

Ingen spild
Konkret nævner hun, at virksomheder,
der for eksempel producerer meget overskudsvarme, kunne kobles sammen med
en virksomhed, som kunne bruge varmen,
frem for den sendes op i den blå luft.

Miljø ++ skal hjælpe virksomheder med
at finde vej gennem de juridiske aspekter
og udfordringer i forhold til miljøhensyn
og eksempelvis beliggenhed.

- Det kunne også være en fyrværkerifabrik, som af sikkerhedsmæssige grunde
har et friholdt areal uden om fabrikken,
hvor man kunne forestille sig, at dyr
kunne græsse, siger hun.
Og der er allerede lavet konkrete
industrielle symbioser, blandt andet
med DFD, De Forenede Dampvaskerier,
hvor områdechef og bestyrelsesformand
i Erhvervsnetværket 9220 Morten
Christensen fortæller.
- Vi arbejder hele tiden for at få en mere
ressourceeffektiv anvendelse af vores
restprodukter. For eksempel afsætter
vi udtjente tekstiler som for eksempel
beklædning, håndklæder og sengetøj til
andre virksomheder, der blandt andet
kan bruge det til møbelplader og lydisolering. Derudover har vi et samarbejde
med forskellige designere, der laver de
brugte tekstiler om til for eksempel nyt
tøj og indkøbsposer. Sidst, men ikke
mindst, afsætter vi resttekstiler til humanitære organisationer såsom Læger Uden
Grænser, siger områdechefen.

- Hvis en virksomhed eksempelvis ønsker at etablere sig på grund A, men der
kunne være miljømæssige fordele i at
lægge på grund C, så kan vi for eksempel
tilbyde dem rådgivning om de fordele,
der kunne være ved at vælge C i og med,
at der ligger en virksomhed på grund
B, som det ville give mening at indgå i
et ressourcesamarbejde med, siger den
tekniske chef.
Miljø ++ startede for alvor op ved årsskiftet, hvor der blandt andet blev koblet en
erhvervsPhD’er på projektet.

Teknisk chef i Aalborg Havn Logistik A/S, Mette
Schmidt, ser frem til at kunne tilbyde virksomhederne på Aalborg Havn et overblik, der giver
dem bedre mulighed for bæredygtig vækst.
Foto: Lars Horn
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Dino Balesic fra jernbaneoperatøren DB Cargo
fortæller, at den nye togforbindelse er
kommet godt fra start, og med tiden ønsker
de at tilbyde endnu flere afgange fra Aalborg.
Foto: Lars Horn

Flot
start for
Cargo
Den nye fleksible togforbindelse på
godsbanen i Aalborg Havn er blevet
vel modtaget.
Det er blevet lettere og mere fleksibelt at
transportere gods fra Aalborg Havn.
Siden februar i år er nordjyske virksomheder blevet koblet til over 5.000
europæiske togstationer via godsbanen
i Aalborg Havn.
Det skete, da Aalborg Havn underskrev
en aftale med den tyske jernbaneoperatør DB Cargo om at være nordjysk jernbanehub og drive en fast fullloads-forbindelse fra Aalborg to gange om ugen.

Dermed er der nu to operatører på
sporet, da det franskejede Captrain
siden 2015 har kørt tagplader fra Polen
og Tjekkiet via sporet for Cembrit.
Forskellen på de to operatører er, at
virksomheder, der bruger den nye forbindelse, ikke behøver at have gods nok
til at fylde et helt tog selv.
- Den nye aftale øger dermed fleksibiliteten, fordi virksomheder kan booke
plads ad hoc og ned til 25 tons ad gangen, der bliver leveret dør til dør. Man
kan sammenligne forbindelsen med
pakkepost for gods og containere, der
ankommer på en helt specifik adresse,
siger Dino Balesic, account manager i
DB Cargo Scandinavia A/S.

Jord på skinner
Én af de virksomheder, som har brugt
den nye forbindelse til Ringsted, er
Pindstrup Mosebrug A/S, og det har på
halvanden måned resulteret i, at over
120 lastbiler er blevet fjernet fra vejene
over Fyn og broerne.
- Vi har valgt at bruge godsbanen ud fra
tre hensyn: Først og fremmest er det
rart at få fjernet lastbiler fra vejene og
herunder også undgå at betale det fordyrende trængseltillæg, som blev indført
hos fragtmændene i efteråret, siger Gert
Wåhlstrand Jensen, purchasing and retail
sales manager ved Pindstrup Mosebrug
A/S, og fortsætter.

- Desuden er det en grønnere løsning, der
også er mere fornuftig rent økonomisk.
Pindstrup Mosebrug A/S har indtil videre brugt godsbaneforbindelsen som en
del af en forsøgsordning og til udvalgte
kunder her i højsæsonen.
Det er blevet til omkring 3.000 tons jord,
der er blevet kørt ud til udvalgte kunder.
Pindstrup Mosebrug A/S håber på at
kunne udvide og genoptage aftalen med
DB Cargo i 2018-sæsonen.
Også Logstor (rørproduktion), Ardagh
(produktion af metallåg) og IBF
(byggematerialer) bruger den nye DB
Cargo-forbindelse.
Fortsættes side 18
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- Vi er godt tilfredse med opstarten i
Aalborg, som tegner godt for fremtiden.
Togene har kørt helt efter bogen og
uden forsinkelser, siger Dino Balesic fra
DB Cargo.
DB Cargo ønsker med tiden at udvide
fra to til syv ugentlige afgange.
Del af strategien
I Aalborg Havn er der høje forventninger til den nye aftale, der giver små og
mellemstore virksomheder endnu flere
muligheder for at få fragtet gods både
indenrigs og til resten af Europa på en
rentabel, hurtig og miljøvenlig måde.
- Det er et vigtigt skridt i forhold til hele
vores strategi om Den Intelligente Havn.
Jernbanen er en vigtig del af pakken
for os, for fremtiden kræver transport-

løsninger, der kan aflaste vejnettet og
samtidig være økonomiske og bedre for
miljøet. Det er derfor en stor glæde for
os, at erhvervslivet har fået en skinnetransportløsning fra Aalborg, der er særdeles fleksibel. Nu handler det bare om
at sprede budskabet blandt nordjyske
virksomheder om, at det faktisk kan
lade sig gøre at sende gods med bane,
også for mindre virksomheder, siger
Rasmus Munk Kolind, account manager
i Aalborg Havn Logistik A/S.
DB Cargo Danmark opererer med to
typer godsbanetransport: Intermodal,
hvor containere og trailere løftes direkte
op på en togvogn og konventionel, hvor
godset lastes direkte i godsvognen. Begge
muligheder tilbydes fra Aalborg.
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Højt kvalificeret søtransport
Transport til tiden
Sikre, fleksible godstranspoter
fra havn til havn

steel solutions

built for
the future

Klarering i Aalborg og
Nørresundby Havn
Østre Havnegade 18 st. tv. · 9000 Aalborg
Telefon: +45 98 77 55 77
broker@nrsbshipping · www.nrsbshipping.dk

www.bladt.dk

På med sikkerhedsselerne.

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

Når professionelle stevedorer håndterer dit gods, er ekspertise og erfaring
din garanti for succes. ASC disponerer over mere end 10.000 m2 kajnære
pakhuse til kort- og langtidsudlejning. Vi løfter, tømmer og pakker dine
containere. ASC er ISO9001 og OHSAS18001 certificeret. Sikkerheds- og
arbejdsprocedurer følger de højeste standarder bla.

Landdybet 10 Bygning 83 DK-9220 Aalborg Øst Tel: +45 99 30 34 00 www.asc-as.dk
.......................................................................................................................................
D i n f o r e t r u k n e p a r t n e r m e d o v e r 1 0 0 å r s e r f a r i n g p å A a l b o rg H a v n

Aalborg Stevedore
Company A/S
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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

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

Jørgen Rasmussen Gruppen A/S
Hagensvej 30, 9530 Støvring
Tlf.: 98371827
info@jrg.dk
www.jrg.dk

Bunkering

Melgaard Miljø A/S
Askelund 10, 6200 Aabenraa
Tlf.: 7433 7200
melgaaard@melgaard.com
www.melgaard.com

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

Kærsholm Diamantboring ApS
Tlf.: 9831 1519
kaersholmdiamantboring.dk
ivan@kdia.dk

Nordic Marine Oil A/S
Skibbrogade 3, 2. th, 9000 Aalborg
Tlf.: 9631 3910, Fax: 9631 3911
sales@nordicmarineoil.dk
www.nordicmarineoil.dk

Geminor
Alsion 2, 6400 Sønderborg
Tlf.: 5121 0019
tim.andersen@geminor.dk
www.geminor.no

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

NORbunker A/S
Østre Kanalgade 20, 9000 Aalborg
Tlf.: 7070 7748
Mobil: 9193 9325
www.NORbunker.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
mail@arctic-consensus.dk
www.arctic-consensus.com
Business Aalborg
Tlf.: 9931 3131
aalborg@aalborg.dk
www.aalborg.dk/business
CELOG
Tlf.: 9940 3020
info@celog.dk
www.celog.aau.dk
Center for Logistik
og Samarbejde
Tlf.: 2917 6908
info@logsam.dk
www.logsam.dk

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

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

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

Det Grønlandske Hus i Aalborg
Vesterbro 79, 9000 Aalborg
Tlf.: 9814 6800
aalborg@dgh-aalborg.dk

Aalborg Portland A/S
Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg
Tlf.: 9816 7777, Fax: 9810 1186
cement@aalborg-portland.dk
www.aalborg-portland.dk

Fragtmænd

Nautico Diving Consult
Østre Alle 36 st. tv, 9000 Aalborg
Tlf.: 9879 0060
nautico@nautico.dk
www.nautico.dk

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

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

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

Lodseri

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

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

Frysehuse
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

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

Aalborg Toldoplag A/S
Langerak 19, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 1500
aalborgtoldoplag@aalborghavn.dk

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

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

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

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

Grønland

Myndigheder

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

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

Blue Power Partners A/S
Tlf.: 7222 0208
information@bluepp.com
www.bluepowerpartners.com

Diverse

Carlsberg Danmark A/S
Depot Aalborg
Langerak 28, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 33 27 33 27, Fax: 33 27 47 11
www.carlsbergdanmark.dk

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

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

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

Øbro, flytteforretning
Svendborvej 25, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9815 9122, Fax: 9815 4744
flyt@obro.dk
www.obro.dk
Stark Grønland
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 8252 2300, Fax: 9818 6210
www.stark.gl

Nordjyllands Beredskab
Thomas Boss Gade 6, 9000 Aalborg
Tlf.: 7011 5511, Fax: 9813 3988
sbs@aalborg.dk
Grønlands Selvstyre,
toldfunktionen
Postbox 8050, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3145
Fødevarestyrelsen
Nordjylland
Sofiedalsvej 90, 9200 Aalborg Øst
Tlf.: 7227 5000
Fortsættes side 22
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Mæglere

Rederi

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

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

Hesselby Shipping
Langerak 5, 9900 Frederikshavn
Tlf.: 9843 8889, Fax: 9843 8882
shipping@hesselby.dk
ShipCargo ApS
Landdybet 10, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7020 0890, Fax: 7020 3290
shipcargo@shipcargo.dk
www.shipcargo.dk
Nørresundby Shipping A/S
Østre Havnegade 18 st. tv.
9000 Aalborg
Tlf.: 9877 5577, Fax: 9877 5575
broker@nrsbshipping
www.nrsbshipping.dk
Blue Water Shipping A/S
Lavavej 15, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7913 4750, Fax: 7913 4751
bwsaal@bws.dk
www.bws.dk
Royal Arctic Line Danmark A/S
Postbox 8100, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3234, Fax: 9930 3065
ralin@ral.dk
www.ral.gl
Scan-Shipping A/S
Gasværksvej 30 A, 9000 Aalborg
Tlf.: 9933 4500, Fax: 9933 4501
aalborg@scan-shipping.com
www.scan-shipping.com
Schultz Shipping A/S
Landdybet 9, PO Box 8011
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9817 4100, Fax: 5951 1752
schultz@schultzshipping.dk
www. schultzshipping.dk
Shipping (DK) A/S - Aalborg
Stigborgsvej 60
9400 Nørresundby
Tlf.: +45 9632 31 00
aalborg@shipping.dk

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

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

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

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

Bring Frigo A/S
Gasværksvej 48, 2. sal
9000 Aalborg,
Tlf.: 9635 6700, Fax.: 9635 6710,
www.bring.dk

Tankoplag

Værft og reparation

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

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

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

JMO 2000 ApS
c/o DanGødning A/S
Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
Tlf.: 7620 1480

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

TVG-Zimsen
Vejdybet 16, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9656 1525
log@tvg.is

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

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

Velfærdstjeneste
Seaman Aalborg
Østerbro 27, 9000 Aalborg
Tlf.: 9812 1900
info@hotel-aalborg.com

Hotel

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

Hotel Aalborg
Østerbro 27, 9000 Aalborg
Tlf.: 9812 1900
info@hotel-aalborg.com
www.Hotelaalborg.com

Scan International
Spedition A/S
Speditørvej 4, 9000 Aalborg
Tlf.: 9632 6666, Fax: 9632 6677
nju@sis-as.com
www.sis-as.com

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

Atlantic Trucking
Vejdybet 16, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9656 1500, Fax: 9656 1515
fcl@atlantictrucking.dk
lcl@atlantictrucking.dk
www.atlantictrucking.dk

Stevedore

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

Aalborg Stevedore Company A/S
Stykgodsvej 3-5, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3400, Fax: 9813 5301
ShipCargo Ltd.
Landdybet 10, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7020 0890
shipcargo@shipcargo.dk

Circle K Danmark 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
Aalborg Trosseføring ApS
Stigsborgvej 60, 9400 Nørresundby
Tlf.: 9816 3033
Aalborg Linesmen Service ApS
Landdybet 10, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3110 0042

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

Nordelektro A/S
Østerport 3, 9000 Aalborg
Tlf.: 9630 3888, Fax: 9811 4033
www.nordelektro.dk
Polaris Electronics A/S
Kærholt 1, 9210 Aalborg SØ
Tlf.: 9631 7900, Fax: 9631 7901
info@polaris-as.dk
www.polaris-as.dk
Bladt Industries A/S
Nørredybet 1, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9635 3700, Fax: 9635 3710
office@bladt.dk
www.bladt.dk
Mathis Værft		
Bådebyggervej 7, 9000 Aalborg
Tlf.: 9812 0550, Fax: 9812 8198
info@mathis-as.dk
www.mathis-as.dk
Nordjysk Marine Service
Bådehavnsvej 15, 9000 Aalborg
Tlf.: 9816 2206, Fax: 9816 8806
Hals Motorværksted
Færgevej 6, 9370 Hals
Tlf.: 9825 1330, Fax: 9875 0331
motor@mail.dk
www.halsmotor.dk

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

Rolls-Royce Marine A/S
Værftsvej 23, 9000 Aalborg
Tlf.: 9930 3600, Fax: 9930 3601

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

Alfa Laval Aalborg A/S
Gasværksvej 24, 9100 Aalborg
Tlf.: 9930 4300, Fax: 9816 8316
aal@aalborg-industries.dk
www.alfalaval.dk

Tri Trail Trucking ApS
Rørdalsvej 203, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9812 0633, Fax: 9810 1720
www.tritrail.dk
Aalborg Transport &
Spedition A/S
Mineralvej 31, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9630 3970
booking@aats-transport.dk
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Aalborg Havn
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Studerende dystede om Aalborg Havns fremtid
Aalborg Havn var i år genstand for
den stort anlagte AAU Case Competition, hvor studerende kappes
om at løse erhvervslivets konkrete
problemstillinger. Vindergruppen
gav et bud på fremtidens containerterminal.
Aalborg Havn er en vækstmotor for
hele landsdelen og beskæftiger op mod
9000 mennesker, som er afhængige af
havnens virke og udvikling.
Sådan lød én af begrundelserne for, at
AAU Case Competition i år handler om
Aalborg Havn, da det løb af stablen i
starten af maj.
AAU Case Competition går ud på, at
grupper af studerende kan tilmelde
sig én ud af tre mulige cases. De tre
cases handlede i år om teknologi, forretningsudvikling og markedsføring,
og besvarelserne herfra skulle indgå i
hovedcasen, hvor de studerende skulle
give deres bud på fremtidens intelligente erhvervshavn i Aalborg.

Overnatning, møder,
kurser og konferencer

- Vi stillede de studerende forskellige
opgaver, der gjorde, at de kom vidt omkring i forhold til Aalborg Havns historie,
identitet, udvikling og visioner. Det var
en fornøjelse for os at give de studerende en mulighed for at koble teori og
praksis sammen, for det er helt essentielt for deres uddannelse. Desuden kan
det give os noget inspiration og en mulighed for at rekruttere de bedst egnede
medarbejdere i fremtiden, siger Claus
Holstein, adm. direktør i Aalborg Havn.
Konkret havde 12 grupper 12 timer til at
komme med løsningsforslag til casen.
Herefter gav grupperne hver et seksminutters oplæg foran dommerkomitéen,
der valgte tre finalister ud. De tre finalistgrupper fik herefter 12 timer til at
arbejde videre med deres idé.
Vinderne kåres
Efter et hæsblæsende døgn fik de tre
grupper 20 minutter til at fremlægge til
finalen i Musikkens Hus, hvor et dommerpanel bestående af højtstående
erhvervs- og universitetsfolk til sidst

Velfærdsarbejde for
søfolk på Aalborg Havn

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

Det var nogle trætte, men meget glade studerende, der efter et døgns hårdt
arbejde kunne kalde sig vindere af AAU Case Competition 2017. Foto: Lars Horn

pegede på et vinderhold i kategorien
teknologi. Gruppen gav blandt andet
forslag til digitaliseret booking af containertransport og en mere intelligent,
højteknologisk måde at håndtere containere på i en ny containerterminal 2.

god mening at finde sammen om gensidig udvikling med de studerende, siger
borgmester Thomas Kastrup-Larsen,
bestyrelsesformand i Aalborg Havn A/S.

Gruppen bestod af Mikkel Holmgaard
på it-ledelse, egyptiske Mohamed Gabr
på elektronikingeniør-uddannelsen,
schweiziske Massimo Dreifus, der læser iværksætteri, samt franske Adrien
Chéreau, der læser til maskiningeniør.
Ud over æren modtog vinderholdet
15.000 kr. for deres indsats samt et
møde med ledelsen i Aalborg Havn A/S
med mulighed for sparring.

Bag konkurrencen er foreningen Aalborg Case Competition. Foreningen
er stiftet af Kenneth Dam Røn Jensen
og Nikolaj Bidstrup Jørgensen, begge
studerende på Aalborg Universitet.
Foreningen er drevet af studerende
fra Aalborg Universitet og blev stiftet i
2016 og støttes af AAU og AAU Matchmaking og en række fonde og erhvervsvirksomheder. Konkurrencen omfatter
også en mini-case competition til kommunens folkeskoler.

- Aalborg Havn har i forvejen et godt
samarbejde om forskellige forskningsprojekter med AAU, og det giver altid

AAU Case Competition afholdes og
bedømmes i samarbejde med Publicity,
Accenture, Cowi, Konxion og Quorum.
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Aalborg Havn
er Danmarks første
CO2-neutrale havn
Aalborg Havn har sat sig ambitiøse
miljømål, og de er nået på rekordtid.
Aalborg Havn kan nu bryste sig af at
være Danmarks første CO2-neutrale
havn og én af de få CO2-neutrale havne
i verden.
Da målet om at blive en CO2-neutral
havn blev sat i 2010, var der ellers lang
vej igen. Det årlige energiforbrug medførte i 2010 en CO2-udledning på 1.240
tons, som primært kom fra forbruget af
diesel til bugserbåde, mobilkraner og
andre køretøjer, samt et stort elforbrug
til blandt andet vej- og pladsbelysning.

Derfor er der siden 2010 blevet iværksat en lang række små og store tiltag,
som har medført betydelige energibesparelser og reduktioner i udledningen
af CO2. Men investeringerne har ikke
blot gavnet miljøet: De energibesparende investeringsprojekter er blevet
behandlet som enkeltstående business
cases på lige fod med andre investeringer.
- De fleste energibesparende tiltag kan
fint konkurrere økonomisk med alle
andre typer af investeringer, hvorfor
det hele går op i en højere enhed og
understøtter vores strategi om at være
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Danmarks Intelligente Havn, siger Claus
Holstein, adm. direktør i Aalborg Havn.
Rejsen mod at blive Danmarks første
CO2-neutrale havn begyndte for alvor
i 2010, da Aalborg Havn valgte at blive certificeret efter den internationale
standard for miljøledelse, ISO 14.001.
Certificeringen indebar nogle meget
ambitiøse miljømål, som er nået gennem en række konkrete tiltag. Samtidig
ønskede Aalborg Havn herigennem at
forestå som et godt eksempel for kunder og samarbejdspartnere.
Nyt materiel
Det er forbruget af diesel, el og fjernvarme, der tæller i Aalborg Havns samlede CO2-regnskab, og diesel udgør
langt den største og sværeste post.
Dieselforbruget er reduceret løbende
gennem udskiftning af køretøjer og maskiner. Seneste initiativ er opsætning af
tre elladestandere på havnens område
samt udskiftning af den vagthavendes
tjenestebil med en elbil. Samtidig har
havnen intensiveret brugen af overvågningskameraer, som er med til at spare
en del køreture.
- Og da elbilen bruger vindmølle- og
solenergi bliver det simpelthen ikke meget mere bæredygtigt, siger Brian Dalby
Rasmussen, miljøkoordinator i Aalborg
Havn Logistik A/S.
I 2012 blev havnens driftskontor mv.
renoveret efter den skrappeste
energistandard ”passivhusstandarden”,
som blandt andet reducerede varmeforbruget i bygningen med hele 85%.

Samme år tog havnen hul på renovering
af plads- og vejbelysningen. Der blev
indført lysstyring, hvor alle driftsmedarbejdere kan regulere lyset via smartphone, og lyskilderne på det første
større havneområde på 45.000 m2 blev
udskiftet med energieffektiv LEDbelysning. Herefter er størstedelen af
belysningsanlæggene på Aalborg Havn
systematisk blevet renoveret og er
overgået til LED-belysning.
I 2014 blev havnens fire store mobilkraner erstattet af tre nye kraner. Samtidig
med, at kraner har et betydeligt lavere
el- og dieselforbrug, er kapaciteten nu
tilpasset bedre til de nuværende opgaver. Til trods for en betydelig vækst i
kranarbejdet i 2016, så er det samlede
energiforbrug lavere end tidligere.
I 2015 blev endnu en milepæl sat, idet
godsbanegården på Aalborg Havn blev
renoveret og genindsat i drift. Godsbanen erstatter mange lastbiltransporter
ned i Europa, og forbruger langt mindre
energi pr. flyttet tons gods.
- Gevinsten kommer miljøet og kunderne til gode, men tæller ikke med direkte
i havnens grønne regnskab. Ikke desto
mindre er det nok dét miljøtiltag, vi er
mest stolte af, siger Brian Dalby.
Vind, sol og skinner
I 2013 opførte Aalborg Havn desuden
Nordjyllands dengang største solcelleanlæg med en årlig produktionskapacitet
på 80.000 kWh, hvilket er nok til

Som en del af miljøstrategien er den vagthavendes tjenestebil udskiftet med en bil,
der kører på solcelle- og vindmøllestrøm. Foto: Aalborg Havn A/S
Fortsættes side 30
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at dække elforbruget i Aalborg Havns
driftsafdeling og administrationsbygninger.
- Ved udgangen af 2015 kunne Aalborg
Havn se tilbage på 4-5 år med fuld fart
på miljøarbejdet. Vi havde opnået en reduktion på knap 40% i elforbruget og en
tilsvarende 41% reduktion i udledningen
af CO2 fra det samlede forbrug af el,
diesel og fjernvarme, siger Brian Dalby.
Med Aalborg Havns køb af havnefaciliteterne ved Nordjyllandsværket, fulgte
der en 2 MW Siemens vindmølle med i
handlen. I 2016 producerede møllen ca.
4 mio. kWh el, og med møllens produktion som en del af havnens samlede
energiregnskab, så gik CO2 balancen i
nul i 2016.
På spørgsmålet om, hvad det næste
bliver, kommer svaret prompte:

Første skridt er jo taget med indkøb af
den første elbil, men de næste skridt
kender vi ikke endnu. Derudover så
får vi fra 2018 faciliteter til at modtage
spildevand fra især krydstogtsskibene, så det kan renses i land fremfor at
blive udledt til havs. Vi arbejder også
målrettet på at få flyttet mere gods via
jernbane eller med container via havnens containerterminal. Vi har også
indledt et fast samarbejde med Aalborg
Universitet, som skal hjælpe os med at
definere og udfolde bæredygtighed som
forretningsstrategi, siger Brian Dalby og
fortsætter.
- Vi skal fortsat udvikle mere bæredygtige ydelser til vores kunder og til gavn
for hele erhvervsområdet her i 9220 og
resten af regionen… og så fortsætter vi
selvfølgelig med de vanlige energiprojekter, eksempelvis projekterer vi lige nu
på endnu et solcelleanlæg på én af havnens større kontorbygninger.

- På energisiden er vi jo nu CO2-fri, så
næste skridt er at blive fri for de fossile
brændsler, altså dieselolien.
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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

STARK Kalaallit Nunaat A/S
STARK Nuuk

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

STARK Aasiaat

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

STARK Qaqortoq

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

STARK Ilulissat

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

STARK Sisimiut

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

STARK Ilulissat
STARK Aasiaat

STARK Sisimiut

Medlem af CSR Greenland
STARK Ilulissat
STARK Aasiaat

STARK Tasiilaq

STARK Sisimiut

STARK Nuuk
STARK
Qaqortoq

STARK Tasiilaq
STARK Nuuk

STARK Tasiilaq
Box 1 • 3913 Tasiilaq
Telefon 38 38 10

STARK
Qaqortoq

STARK Grønland

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

Full-serviceleverandør inden
for el-teknik, mekanik og automation
Intego A/S | 99 36 40 00 | intego.dk

Klippevej 16 · 9220 Aalborg Øst · tlf. 4033 8706 · www.munck-asfalt.dk
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Powerboats P1 sætter
fut under årets Regatta
Havnefronten vil igen i år danne
ramme for den maritime familiebegivenhed Aalborg Regatta. Her vil
der være masser af aktiviteter og
musik for store og små, og som noget
helt nyt afholder Aalborg desuden
internationale mesterskaber i vandets
Formel 1 - Powerboat P1.
Det bliver en weekend præget af fart
og spænding, når Aalborg Regatta
vender tilbage 9.-11. juni i år. I forbindelse med den hyggelige begivenhed
er Aalborg nemlig vært for en afdeling
af de internationale mesterskaber i
Powerboats P1.
- Vi ville gerne skabe noget nyt og
anderledes i år og gerne bringe fjorden endnu mere i spil, fortæller Søren
Thorst, eventchef i Aalborg Kommune,
om det nye tiltag.
Powerboats P1 er den hurtigst voksende
maritime motorsport i verden. Fredag får
sejlerne mulighed for at træne på fjorden, mens de indledende heats vil blive
gennemført i løbet af lørdag og søndag.

Nordjysk verdensmester
Den nu afdøde nordjyde Karin Nielsen er
tidligere verdensmester i Powerboat P1.
Hendes båd kan ses på marinemuseet
Springeren i Vestbyen.

Søndag afholdes der ligeledes finale,
hvor vinderen af hele afdelingen skal
findes. Alle heats vil kunne opleves fra
havnefronten.
- Vi laver en bane midt i fjorden, der
strækker sig fra Limfjordsbroen og mod
øst - ca. til ud for Musikkens Hus. Det
gør den her afdeling af Powerboat P1
meget speciel, da man fra havnefronten
får rig mulighed for at mærke farten og
følge konkurrencen fra nært hold. Det
er sjældent tilfældet de andre steder i
verden, hvor racet afholdes, forklarer
Søren Thorst, der arbejder tæt sammen
med Aalborg Havn om planlægningen.
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- Aalborg Havn sørger for at løse de
praktiske udfordringer, som der er forbundet med et sådan event. De indhenter eksempelvis de nødvendige tilladelser, så fjorden kan lukkes, og de hjælper
ligeledes med at skaffe dispensation for
at bryde havnens fartbegrænsninger.
Og den dispensation er der brug for.
Normalvis er fartbegrænsningen i havnen 6 knob svarende til cirka 11 kilometer i timen. Bådene i Powerboats P1 kan
sejle over 100 kilometer i timen.
Forventning om ny besøgsrekord
Aalborg Regatta har i de seneste år haft
cirka 60.000 besøgende over de tre
dage, som begivenheden strækker sig
over, men det tal forventes at blive
slået i år.

Program
Fredag:
Åbning af Regatta, Kato, Ribaction,
Powerboat P1-træning,
Lørdag:
Skansespillet, Electric Guitars, Sanne
Salomonsen, Søværnets Tamburkorps,
Powerboat P1-race
Søndag:
Ramasjang mysteriet,
Powerboat P1-race og finale, udspringsshow med ”de skøre badenymfer”.
Dette er blot et udpluk, at de mange
aktiviteter. Hele weekenden vil der
eksempelvis være Asian Culture Festival
på Toldbodsplads, men der ligeledes vil
være mulighed for at besøge en lang
række spændende skibe langs kajen.

- Jeg tror, at der kommer endnu flere i
år, hvis vejret er med os. Vi har et rigtig
godt program med de spændende
Powerboatsræs, en masse god musik og
ikke mindst et væld af aktiviteter for alle
aldersgrupper, siger Søren Thorst.
Alle regattaens aktiviteter er desuden
gratis. Begivenheden er nemlig sponsoreret af Aalborg Waterfront, der er
en forening bestående af Hedegaard
Agro, Stigsborg Havnefront, DC Supply,
COWI, TN Udvikling, Jyske Bank, Aalborg
Universitet, Himmerland Boligforening,
Haugaard Nielsen, Mammoet Wind,
Nykredit, Nybolig Erhverv, Aalborg Stevedore Company samt Aalborg Havn A/S
og SIFA.
Aalborg Regatta har normalt omkring
60.000 besøgende, og i år bliver det ekstra
spektakulært. Arkivfoto: Lars Horn
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Liv i lodshuset
Tre nye lejere har taget lodshuset i
Hals i brug igen, og der vil blandt andet blive tilbudt askespredning og bådudlejning fra det ikoniske, røde hus.

- Vi kan i princippet sejle hvor som helst
hen, om det er i Limfjorden eller til højre
eller venstre, når vi når ud til Kattegat
ved barren, siger han.

Der er atter masser af aktivitet i det
karakteristiske røde lodshus i Hals, som
Aalborg Havn varetager udlejningen af.

Maritime glæder deles
Lodsens Datter hedder den virksomhed,
som har overtaget underetagen, og som
blandt andet formidler kontakt mellem
bådejere og privatpersoner, der gerne vil
leje en båd. Det er maritim deleøkonomi,
en form for Airbnb til havs.

Huset har stået tomt, siden Danpilot flyttede ud i sommeren 2016, men fra april
i år flyttede to nye lejere ind, og her fra
juni rykker den sidste fra B.S. Ejendomsservice ind i overetagen på lige over 100
kvadratmeter.
- Nej, det bliver ikke ligefrem træls at
sidde dér med panoramaudsigt over
vandet, som Bjarne Alex Sølvkjær, tømrer
og indehaver af B.S. Ejendomsservice
udtrykker det.
Virksomheden har tidligere haft adresse i
Melholt ved Asaa og laver alt fra skadesservice efter indbrud til renovering af huse
og skibe samt aptering og service af både.
Den nye adresse er også valgt med henblik på, at virksomheden fremover tilbyder askespredning til havs.
- Jeg fornemmer, at behovet for et alternativ eller et supplement til de traditionelle højtideligheder er stærkt stigende,
og at vi gerne vil have, den absolut sidste rejse bliver personlig og skræddersyet, siger Bjarne Alex Sølvkjær.
Til formålet råder virksomheden over
en 30 fods bayliner med plads til otte
personer, og den kan sætte kursen efter
afdødes sidste ønske.

- Grundideen er at skabe mere aktivitet
og glæde i de danske havne, bevare historierne og genoplive andre. Jeg vil gerne
arbejde for, at havnen bevares som et
mødested, hvor den maritime kultur kan
blomstre. Måden at gøre det på er blandt
andet ved at anvende og dele dét, vi
allerede har gemt og glemt på lofter og
i garager - både joller, redningsveste,
fiskestænger, kajakker og boards, siger
ejer Grete Skalkam.

35
Særlig historie
Hun valgte at leje sig ind i lodshuset,
fordi hun har et ganske særligt forhold
til det.
- Det har altid været min drøm, at
lodshuset i Hals skulle bevares som et
maritimt varemærke for byen og kommunen. Min far var lods i Løgstør fra
1960, og i 1965 startede han i Hals. Indtil
vores hus var færdigbygget, boede jeg
sammen med ham i lodshuset og var
efterfølgende en del af havnemiljøet: Jeg
kunne nærmest sejle, før jeg cyklede. Jeg
flyttede fra Hals som 17-årig, og nu, 40
år efter, står jeg her igen og forsøger at
blive en del af havnemiljøet. Mit tiltag
med Lodsens Datter er en spæd start,
som kan vokse, hvis flere synes, at idéen
er god og spændende - og alle idéer til

videre udvikling modtages med stor
glæde og iver, siger Grete Skalkam.
Også annekset og underetagen i lodshuset er atter taget i brug.
Annekset på ca. 24 kvadratmeter er
udlejet til Sirius Marine Contractor ApS,
der tilbyder lodsservice, og som vil bruge
det som lager.
I Aalborg Havn er der glæde over, at
spændende virksomheder er rykket ind
i lodshuset.
- Det er en smuk bygning med en fantastisk beliggenhed, så det er alletiders at
en masse mennesker atter får glæde af
den på daglig basis, siger Jeppe Faber,
account manager i Aalborg Havn
Logistik A/S.

Lodsens Datter giver også mulighed for en
anderledes måde at overnatte eller holde
ferie på. På virksomhedens hjemmeside
kan man nemlig booke en privat sejlbåd
eller motorbåd til overnatning og opleve
det specielle liv omkring og i en havn.
- Det giver bådejere mulighed for at tjene en skilling, og det giver flere mennesker mulighed for at opleve glæden ved
at sejle, siger hun.
Grete Skalkam vil denne sommer også
tilbyde kurser i og udlejning af SUP
(Stand Up Paddleboard), som er brædder
man står eller sidder på og padler frem.

Grete Skalkam er rykket ind i det røde lodshus med sin virksomhed, Lodsens datter, og hun glæder
sig blandt andet til at give flere mennesker mulighed for at nyde en sejltur. Foto: Lars Horn
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Nye geder på havnen

Aalborg Havn har netop købt
to nye gummigede, der både
gavner miljøet og chaufførernes arbejdsvilkår.

De erstatter de to New Holland 190modeller, som gennem de sidste otte år
har løftet tonsvis af gods.
- De gamle blev efterhånden for dyre i
reparationer. For eksempel var dækkene
ved at være nedslidte, og de koster nemt
70-80.000 kroner at skifte. Dertil er det
daglige vedligehold, som for eksempel at
rense filtre, mere enkelt i de nye gummigede, siger Finn Svendsen, formand på
Aalborg Havn.

Du arbejder ud over
landegrænser
– gør din bank?

$

Handel i andre lande kræver et finansielt setup,
der fungerer, når leverandøren bor i Shanghai, og kunderne
bor i Spanien. Eller omvendt.

Finn Svendsen foran de to nye gummigede, der både er mere skånsomme
for chaufførerne og for miljøet. Foto: Lars Horn

To nye Ljungby gummigede er taget i
brug på Aalborg Havn.
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- Det gør chaufførernes arbejdsdag
mindre belastende, for frontlæsseren
vipper jo meget, siger formanden.
Dertil styres de nye modeller med joystick, ikke med rat, som i de gamle,
hvilket også er en ergonomisk fordel for
chaufførerne.
En anden fordel ved de nye gummigede
er, at de er mere miljøvenlige.
- De bruger omkring 20 procent mindre
brændstof end de gamle og følger
naturligvis alle EU-normer, siger Finn
Svendsen.

Men ikke kun udsigten til færre vedligeholdelsesudgifter fik havnen til at investere i nye gummigede.

De nye modeller kan løfte otte tons
ligesom den gamle New Holland-model.

Godt for miljøet
Modellen fra Ljungby har den store fordel
i forhold til andre modeller, at førerhuset
er affjedret.

Den ene af de gamle gummigede indgik
i en byttehandel med Ljungby, mens den
anden fortsat vil supplere i den daglige
drift.

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

Louise Brøns Kringelum forsker
i forretningsudvikling gennem
samarbejde mellem virksomhederne på Aalborg Havn.
Foto: Lars Horn

Ressourcer skal deles
mere intelligent
Forestil dig en grundejerforening
i et villakvarter.
Alle skal have slået græs, hvorfor hver
familie har en plæneklipper. En dag går
familierne i stedet for sammen om at
købe en havetraktor, og pludselig får de
alle sammen en besparelse samt bedre
plads i haveskuret.
Det er meget forenklet, men ikke desto
mindre er det grundprincippet i en PhD
om forretningsudvikling, som er finansieret af Mammoet Wind A/S og Aalborg
Havn A/S.
Det skal fremover være lettere for virksomhederne på Aalborg Havn at dele
ressourcer, både i forhold til materiel,
arealer og viden.

- Det er populært sagt som et ægteskab,
hvor man laver en forpligtende aftale
om at udvikle sig sammen. I forhold
til havnens virksomheder håber vi, at
PhD’en kan være med til at udvikle nogle koncepter, der sikrer, at virksomheder
samarbejder på kryds og tværs og bliver endnu mere konkurrencedygtige til
glæde for både Aalborg Havn, byen og
regionen, siger Jesper Raakjær, udviklingschef i Aalborg Havn Logistik A/S og
fortsætter med et konkret eksempel.

dedikeret tovholder med et forkromet
overblik over, hvem der kan og vil bidrage med hvad til fællesskabet.

virksomheder i højere grad var fælles
om materiel som kraner eller om
videnspersoner.

Havnen i ny rolle
Det er PhD’eren fra AAU Louise Brøns
Kringelum, der står bag forretningsudviklingsprojektet, som har fangarme inden
for mange forskellige aspekter af virksomhedsstrukturen på Aalborg Havn.

- Men det kræver først og fremmest
en kulturændring i forhold til graden
af åbenhed og tillid, for traditionelt
fungerer havnens virksomheder som
lukkede enheder. Der vil altid være
en risiko ved at åbne sin virksomhed
op for omverdenen, men erfaringerne
viser, at gevinsten ved at gøre det er
større end risikoen, siger Louise Brøns
Kringelum og påpeger, at det på ingen
måde er en enkel proces.

- Projektet undersøger blandt andet,
om Aalborg Havn i højere grad skal
redefineres sin rolle fra landlordhavn
(havn, der primært varetager arealudlejning. Red.) til en netværksfacilitator
med forbillede i for eksempel Rotterdam
Havn, som jeg har besøgt i forbindelse
min forskning, siger hun.
Louise Brøns Kringelum påpeger desuden, at der er en international tendens
i forhold til, at havnevirksomheder samarbejder om ressourcer.
- Også mindre havne i Europa er begyndt at strukturere samarbejdet på
kryds og tværs, hvor det ikke giver interessekonflikter eller problemer i forhold
til forretningshemmeligheder, siger hun.
I Aalborg Havn kunne et konkret eksempel på ressourcedeling være, at de større

- Min PhD afsøger både de erhvervskulturelle og relationelle aspekter, som
har betydning for, hvem der kan varetage rollen med forretningsudvikling på
tværs, siger hun.
Hun understreger, at rollen som netværksfacilitator ikke nødvendigvis skal
ligge hos Aalborg Havn A/S, selvom det
er mest oplagt, men at den muligvis
skal varetages af eksterne konsulenter.
PhD-projektet er færdigt til september
2017, hvorefter Louise Brøns Kringelum
forventer at fortsætte sin forskning i
havneudvikling og samarbejde.

- Havnens største virksomheder, Siemens
og Bladt Industries, opererer for eksempel begge inden for et meget konkurrencepræget offshore wind-marked, og de
kunne måske spare ressourcer gennem et
formaliseret samarbejde om eksempelvis
arealer og leje af materiel, siger han.
Men inden for erhvervslivet - akkurat
som i grundejerforeningen - kræver et
mere intelligent samarbejde om ressourcer dels en kulturændring samt en

www.port-trade.com

Samarbejde om ressourcer tegner
fremtiden på Aalborg Havn.
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Samson Materials Handling

Tel. : +4 5 7628 0102
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Aalborg Havn investerer
i cruise-turisme
Aalborg Havn A/S og Aalborg Kommune
investerer i en fremtid, der tegner lyst
for krydstogtturisme.
Aalborg Havn slår år efter år sin egen
rekord i antal af krydstogtanløb. I 2017
besøger 36 skibe Aalborg, og i 2018 har
33 allerede nu meldt sin ankomst.
Dermed tegner fremtiden for byen som
krydstogtdestination sig lys, men succesen kræver investeringer i eksempelvis
kloaksystemet for fortsat at kunne betjene de tusindvis af krydstogtgæster, der
besøger Aalborg.
Nye miljøregler gør nemlig, at hvor
krydstogtskibe tidligere måtte tømme
black & grey water (spildevand) direkte
ud i havet, hvis skibet var minimum 12
sømil fra kysten, så skal det nu sendes
på rensningsanlæg.
Reglerne træder for nye skibes vedkommende i kraft fra 2019, og for ældre skibe
fra 2021.

- Som det ser ud i dag, kan vi ikke yde
krydstogtskibene den service. Derfor går
vi nu i gang med at lave et rørsystem,
som gør det muligt for skibene at koble
affaldstanken på det offentlige kloaksystem, siger Michael Rosenkilde Lund,
account manager i Aalborg Havn
Logistik A/S.
Han forventer, at systemet vil være klar til
brug i løbet af næste års krydstogtsæson.
Ny pullert
Udover kloakledningen har Aalborg
Havn A/S og Aalborg Kommune også
investeret i en ny pullert, hvilket både
kaptajner og lodser har ytret ønske om.
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- Der skal en ordentlig kleppert til at
holde til trækket fra de store krydstogtskibe, når de haler sig vinkelret på
plads, siger Michael Rosenkilde Lund,
account manager i Aalborg Havn
Logistik A/S.
Etableringen af pullerten og rørledningen, der gør det muligt at koble sig på
det offentlige kloaksystem, er investeringer, som også gavner byen på lang
sigt.
- Det er investeringer i faciliteter, som
får Aalborg til også i fremtiden at stå
stærkt i konkurrencen om krydstogtsgæster - til glæde for os alle sammen,
siger borgmester Thomas KastrupLarsen, formand i Aalborg Havn A/S.

Et DRIFTSSIKKERT
parløb til lands og til vands

Nordelektro er din forlængede arm, når det
kommer til installation, service og vedligehold. Med os ved din side sikrer du, at dit
udstyr kører bedst muligt - længst muligt.
Brug os til:
•
•
•
•
•

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

9630 3888

Det blev i øvrigt krydstogtskibet Viking
Sea, der som det første smed fortøjningen omkring den nye pullert, da det
lagde til kaj torsdag 4. maj 2017.

Ønsket er blevet hørt, og der er blevet
etableret en solid pullert på 80 tons
ved Honnørkajen, som gør det lettere at
styre de store skibe sikkert helt ind til
kajen med så få kræfter som overhovedet muligt.
Aalborg Kommune og Aalborg Havn A/S har
investeret i faciliteter, der understøtter Aalborgs
popularitet som krydstogtdestination.
Arkivfoto: Aalborg Havn A/S

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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Konference om fremtidens havn
For andet år i træk sætter Aalborg
Havn fokus på aktuelle emner i
forhold til fremtidens havn i Center
for Logistik og Samarbejde (CLS).
Hvis man skal køre en lastbil til Spanien,
så kræves der ikke ret meget mere
dokumentation end et A4-ark.

Danske Fragtmænd

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

Hjørring
Ærøvej 9
9800 Hjørring
T 7252 2122

Aalborg
Rørdalsvej 201
9220 Aalborg Ø
T 7252 1000

Frederikshavn
Suderbovej 12
9900 Frederikshavn
T 7252 2130

Ønsker man derimod at sejle gods
fra Aalborg til Hadsund, så sætter det
gang i en bureaukratisk mølle af
dimensioner.
Det er sat lidt på spidsen, men ikke
desto mindre oplever mange i shippingbranchen et behov for lettere arbejdsgange i forhold til form- og datakrav.
Derfor sætter Aalborg Havnedag i år
fokus på dokumentflow i den del af
konferencen, der ligger om formiddagen 3. oktober 2017.
- Gods på gummihjul kræver fem procent af den dokumentation, der kræves
af fragtskibe. Vi vil derfor sætte fokus
på, om det er muligt at skabe lettere
arbejdsgange, f.eks. via datasystemer,
der i højere grad genbruger data, hvor
det er muligt, siger Peter Høy, direktør
i CLS.
I den anledningen vil et svensk IT-firma
- Intelligent Port Systems AB - holde et
oplæg om mere intelligente systemer,
som vil blive implementeret på Aalborg
Havn. Der vil også være repræsentanter
for relevante myndigheder og andre
ressourcepersoner, som vil holde oplæg
og facilitere en efterfølgende debat.

Fremtidens havn
Eftermiddagen på Aalborg Havnedag
vil stå i fremtidens tegn.
Transportminister Hans Christian
Schmidt nedsatte i 2010 et havnelovudvalg, der fik til opgave at vurdere
behovet for ændringer af den nuværende havnelov. Desuden er der via
de såkaldte havnepakker 1 og 2 afsat
mere end 1. mia. kr. til udviklingen af
de danske havne og infrastrukturen
omkring havnene, hvilket blandt andet
er kommet Aalborg Havn til gode i forhold til udvidelsen af Tranholmvej.
- Danske havne går generelt en spændende fremtid i møde i forhold til drift
og organisation og i forhold til alle
drøftelserne om en ny havnelov, der
har høj, politisk prioritet, både helt
overordnet og for os i Aalborg Havn,
siger borgmester Thomas KastrupLarsen, bestyrelsesformand i Aalborg
Havn A/S.
Derfor vil også relevante politikere og
specialister inden for havneområdet
blive indbudt til at holde oplæg og
debattere, hvordan fremtidens havn
skal struktureres.
Alle er velkomne til Aalborg Havnedag,
der var velbesøgt i 2016.
Der er mulighed for kun at deltage om
formiddagen eller om eftermiddagen.
Tilmeldingen åbner senere på året og
vil blive annonceret.

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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