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Siden opfindelsen af damplokomotivet
i 1820’erne har jernbanen haft stort betydning for, hvordan vi har fragtet gods
fra A til B. Før lastbilerne blev gods omladet til videre transport med hestevogn,
og derfor skulle jernbanenettet være
vidtforgrenet over hele landet. Mange
virksomheder placerede sig ved banen og
fik deres egne spor for at undgå for- og
eftertransporten. De største virksomheder
fik sågar egne togvogne, og jernbanerne
udviklede selv specialvogne.
Gummihjul er dominerende
Med lastbilernes indtog flyttede godstransporten sig fra skinner til de mere
fleksible gummihjul, og vejgodstransporten har de sidste 50 år været dominerende - både herhjemme og i resten
af verden. Trods en stærkt voksende
international godstransport er kun en lille
andel faldet ud til jernbanen. Skinnerne
har ganske enkelt ikke været konkurrencedygtige, og på tværs af grænser
har de forskellige nationale operatører
haft modvilje mod at samarbejde, hvilket
fx har resulteret i forskellig sporbredde.
Jernbanen har mistet store mængder
gods på denne bekostning, og i dag foregår kun omkring 10 procent af alle overfladetransporter i Europa på jernbane.
I Danmark er det kun én procent.
Mere jernbane i Europa…
Jernbanen i Europa undergår mange
forandringer i disse år. Nye jernbanevirksomheder kommer til, jernbanevirksomheder fusionerer på tværs af landegrænserne, og der investeres store beløb
i infrastruktur og nyt jernbanemateriel.
EU har en målsætning om, at mængden

af godstransport på jernbanen skal fordobles over de næste 10 år, specielt skal
transport over 1000 km over på skinnerne. Det er noget, der i høj grad også
kommer til at påvirke Danmark.
Der er altså både politisk og forretningsmæssig medvind til jernbanen, og der er
ingen tvivl om, at jernbanens konkurrencedygtighed vil hale ind på andre transportformer. Vi ser allerede en markant
udvikling i flere af de største europæiske
lande, og i Danmark skriver Danmarks
Statistik så sent som i juni 2015 om stor
vækst i mængden af jernbanegods i Danmark - både indenlands og ind/ud af
landet.
… Og i Danmark
De konkurrencedygtige priser, korte
transittider og den miljørigtige transport
vinder således også indpas i Danmark.
Opbakningen fra politikere og virksomheder er stigende - især på de lange
distancer er godstransport på banenettet en vigtig transportmulighed for
virksomhederne, og der er efterhånden
mange oplagte fordele ved at styrke banegodstrafikkens konkurrencedygtighed,
så det i højere grad bliver et attraktivt
alternativ for erhvervslivet.
Blandt de nyeste tal er der da også
optimisme at spore: I første halvdel af
2015 blev der transporteret 2,3 mio. tons
gods med tog - det er 15 procent mere
end sidste kvartal af 2014 og den største
mængde siden 2013.
Aalborg Havn er begunstiget
Hos Aalborg Havn mener vi, at transport
af gods med jernbane i en årrække har
været alt for dyrt og ufleksibelt, men
vi har en klar forventning om, at det
nu ændrer sig. Jernbanen skal ganske
enkelt være en del af pakken hos et af
Danmarks vigtigste transportcentre. Vi
mener nemlig, at jernbanen er helt afgørende for vores vækstmuligheder.

I modsætning til mange andre er Aalborg
Havn begunstiget ved allerede at være
koblet på hovedbanen. Sporet har dog
ikke været i anvendelse i årevis, og derfor
tog vi allerede i 2014 en beslutning om at
renovere det. Det er særlig relevant, efter
godsterminalen ved banegården i Aalborg
er nedlagt. Stamsporet har nu samme
kapacitet som Banedanmarks hovedlinjer.
Det betyder, at selv de største godstog
kan køre til og fra Aalborg Havn, som
dermed bliver en fuldgyldig del af det
overordnede europæiske transportnet.
Første kunde på sporet
Den europæiske byggematerialekoncern
Cembrit, der har hovedsæde i Aalborg,
blev den første, der tog det nyrenoverede spor i anvendelse. Det skete i juni
2015, hvor Cembrit kørte sine første ture
ind på Aalborg Havn med produkter fra
lageret i Taulov. Et enkelt tog erstatter
50 lastbiler, som fjernes fra den hårdt
belastede motorvej op gennem Jylland,
og for Cembrit har jernbanen vist sig
at være et billigere, hurtigere og mere
miljøvenligt alternativ.
Jernbane kan godt konkurrere med vej,
når det kommer til godstransport - og jo
større mængder og jo længere strækninger, desto større er banens konkurrenceevne. Det er slet ikke så urealistisk, som
mange går og tror, og vores opgave er nu
at få spredt budskabet blandt de nordjyske virksomheder.

Claus Holstein
Adm. direktør i
Aalborg Havn A/S
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Krydstogtskib vendte hjem
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Mange mennesker, heraf flere tidligere værftsarbejdere og deres familier, var
mødt op på kajen for at få et gensyn med det stadigt største krydstogtskib
bygget på dansk grund.

Krydstogtskibet Magellan (tidligere Holiday), der blev bygget på Aalborg
Værft, var for første gang, siden det stod færdigt i 1985, forbi fødebyen.

Den 16. juli lagde Magellan til kaj i Aalborg. Dermed var det 30 år siden, at skibet
forlod fødebyen og sejlede mod Miami. Men hun er aldrig blevet glemt - omkring
3.800 værftsarbejdere var med til at bygge skibet, som dengang var den største
enkeltskibskontrakt i verden på 1,5 mia. kroner.

Tel. : +45 7628 0102

MRS

www.port-trade.com

e-Crane

Ole Brøndum, salgs- og marketingschef i Aalborg Havn, og Mads Sølver Pedersen,
2. viceborgmester i Aalborg Kommune, overrakte plaketter og gaver til besætningen. I samarbejde med rederiet, VisitAalborg og Euro Tourist stod de for rundvisningen og middagen ombord på skibet for de 200 personer, der havde købt billet.
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Ny mand på toppen
i verdens mest
erfarne testcenter for
vindmøllevinger

– solutions on the move

Royal Arctic Logistics tilbyder
løsninger når du har brug for
serviceydelser inden for havneoperationer, spedition og transport.
Vi tilbyder løsninger som:
· Luftfragt
· Søfragt
· Havneagent
· Stevedoring

· Toldbehandling
· Isnavigatører

Royal Arctic Logistics A/S

søfragt

–

P.O. Box 8100

9220 Aalborg Ø

havneoperationer

Tel. +45 99 30 32 34

–

transport

P.O. Box 1629

3900 Nuuk

spedition

Tel. +299 34 92 90

–

I april tiltrådte Erik Steen Jensen som ny
adm. direktør i BLAEST. Virksomheden er
med over 30 år på bagen verdens mest
erfarne testcenter for vindmøllevinger
- og det skal bruges til at styrke virksomheden fremadrettet.
Nok er han ny mand i Blade Test Centre
(BLAEST), men der er ikke mange, som
har så stor erfaring inden for vindenergi
som den nye adm. direktør Erik Steen
Jensen. Mere end 20 års erfaring fra
bl.a. DONG Energy, Danish Wind Design,
Energistyrelsen og Vestas’ testcenter i
Aarhus har givet Erik Steen Jensen en
omfattende viden om vindmølleteknologi. En viden, som nu skal bruges til
at sikre testcentrets vækst i et marked
med stigende konkurrence:

· Containerhåndtering
· Lagerhotel

luftfragt
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www.ralog.dk

- Det er vigtigt, at vi følger med udviklingen i branchen og de stigende krav,
der stilles fra producenterne. Vi skal
fortsat stræbe efter at være den mest
pålidelige leverandør på markedet og
samtidig være med til at udvikle nye
og mere avancerede testmetoder, som
imødekommer branchens behov, og som
gør vindmøllevinger endnu bedre, siger
Erik Steen Jensen.

De nye testmetoder skal bl.a. udvikles
i samarbejde med Danmarks Tekniske
Universitet (DTU), der ejer 40 procent af
virksomheden. Næste skridt bliver ifølge
Erik Steen Jensen at se på, hvordan
forskningsresultaterne fra DTU’s Institut
for Vindenergi kan kommercialiseres.
Unik erfaring
BLAEST blev etableret i 2005 som en
udskilning fra det daværende Forskningscenter Risø, hvor man allerede for mere
end 30 år siden startede med at teste
vinger. Det foregik under helt anderledes forhold end i dag, fx testede man
styrken ved at lægge sandsække på vingerne. Den historie gør BLAEST til noget
helt særligt - de kan nemlig kalde sig for
verdens ældste testcenter. Samtidig har
BLAEST nogle af de mest erfarne medarbejdere, og det mener Erik Steen Jensen
er et afgørende konkurrenceparameter:
- Jeg har i forbindelse med min tiltræden
haft mulighed for at tale med mange af
vores kunder, og de er meget tilfredse.
Erfaring vægter højt i branchen, og medarbejderstaben har gennem årene vist, at
kunderne kan regne med os.

Fortsættes side 8
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Gør vi ikke vores arbejde godt nok, så
kan kundernes produktudviklingsplaner
ikke hænge sammen, så vi har en altafgørende opgave, der går ud på at sørge
for, at tingene bare kører. Og det gør de i
al beskedenhed.

De 4 testfaser
Det tager op til et år at teste strukturen
på et nyt vingedesign. Hele testprogrammet gennemføres på BLAESTs testcenter
på Aalborg Havn, hvor der indsamles
store mængder data, som efterfølgende
analyseres og struktureres. Dataindsamlingen er en del af testprogrammet,
der fordeler sig ud på fire overordnede
testfaser:

Også i forhold til de fysiske faciliteter
har BLAEST noget at være stolte af.
Med fire teststande er BLAEST et af de
største testcentre i verden, og sidste
år udvidede man centeret og gik dermed fra at kunne teste vinger med en
længde på 60 meter til nu at kunne
teste de helt store vinger på 85 meter.

1. Vingen kommer ind på testcentret.
Der foretages en egenfrekvensanalyse,
der er den frekvens, som vingen vil
svinge med, hvis man skubber til det i
en bestemt retning og derefter lader
den svinge selv. Testen foregår ved at
tage fat i vingetippen og bevæge den
med håndkraft, hvorefter man med
en svingningsmåler måler, hvordan
vingen svinger.

Erik Steen Jensen foran den store teststand.
Her arbejdes med store kræfter - teststanden
vil kunne bære, hvad der svarer til en vægt på
5 tons lagt på en vægtstang, som kan nå helt
over på den anden side af Limfjorden.

2. Statisk test: Der fastgøres trækåg forskellige steder på vingen, som trækker
vingen ned mod jorden. Dette gøres i
fire forskellige retninger. Testen udsætter vingen for den højest mulige
belastning, som den vil kunne blive
udsat for gennem dens levetid.

Blade Test Centre A/S (BLAEST)
• Er ejet af Danmarks Tekniske Universitet (DTU), FORCE Technology og
Det Norske Veritas AS.
• Har 11 medarbejdere, herunder
fem teknikere, fem ingeniører og én
administrativ medarbejder.
• Har fire teststande og er dermed et af
de største testcentre i verden.
• Udfører tests i henhold til international
teststandard (IEC 61400-23) og er
akkrediteret af DANAK til at udføre testene, hvis resultater bruges i forbindelse med typecertificering af vindmøller.
• Ligger på Landdybet 10 på Østhavnen,
hvor der testes vinger på op til 85 meter
fra hele Europa

Godt samarbejde med havnen
Som ny adm. direktør har Erik Steen
Jensen fået ansvaret for 10 medarbejdere og en lang række nye samarbejdspartnere. En af dem er Aalborg Havn,
som lejer bygningerne ud til BLAEST.
Derudover samarbejder BLAEST med
andre virksomheder på havnen, bl.a.
naboen Ship Cargo, der hjælper med
at få vindmøllevingerne til og fra testcentret.

Og Erik Steen Jensen ser i takt med
stigningen i vingetransport til søs en
række fordele ved placeringen på havnen:
- Med en beliggenhed her på havnen
har hverken vi eller vores kunder nogle
transportmæssige begrænsninger. Selv
fremtidens vinger på 100 meter vil
kunne håndteres herude. Derudover er
der rigtig god samarbejdsvillighed, og
serviceniveaet er højt, slutter han.

3. I den tredje fase foretages en udmattelsestest, hvor vingen bøjes cyklisk i
forskellige retninger. Denne test tager
mange måneder og skal simulere de
belastninger, som vingen udsættes for
gennem hele dens levetid (minimum
20 år).
4. Efter den tredje fase er vingen i princippet slidt op, men man foretager
alligevel endnu en statisk test for at
sikre, at vingen også kan holde til den
højeste belastning på levetidens sidste
dag.
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Aalborg-studerende
konkurrerer med
egne racerbiler
Ingeniørstuderende fra Aalborg Universitet har i flere år arbejdet på at udvikle og designe deres egne racerbiler.
Aalborg Havn sponserer projektet, der
udfordrer og udvikler de studerende
og teknologien.
Siden 2003 har Aalborg Universitet
(AAU) sendt ingeniørstuderende ud i
verden for at deltage i konkurrencer
med racerbiler, som de har bygget fra
bunden. I år var ingen undtagelse, da
AAU Racing-holdet i juli deltog i Formula
Student på Hockenheim-ringen i Tyskland, hvor de dystede mod 120 andre
universiteter i forskellige discipliner.
Senest har holdet deltaget i Baltic Open,
der er AAUs eget løb. Bilen, som har
taget omkring tre år at bygge, kan give
selv en Ferrari kamp til stregen:
- Vi kører med stor motor - faktisk så
stor, som det er tilladt. Derudover har vi
haft fokus på at lave en bil, der er nem
at køre, og som kan nå hele vejen til
målstregen. Ikke alle biler kan prale af
det, men det har været vigtigt for os, at
den er pålidelig, fortæller holdkaptajn
Morten Nør.
Til Formula Student skal bilen leve op til
forskellige regler og bliver også bedømt
på en række mekaniske og tekniske

parametre, fx acceleration, bilens
evne til at klare sving og andre forhindringer samt bilens brændstofforbrug. Derudover skal de studerende præsentere en business case for
et dommerpanel, der består af store
virksomheder som Rolls-Royce og Airbus.
Udbytterigt projekt
Arbejdet med racerbilen, der har involveret omkring 20 studerende fra uddannelserne industriel design og virksomhedsøkonomi samt maskin-, softwareog elektronikingeniør-uddannelserne,
foregår i fritiden og er for alle, der har
lyst og ikke mindst gåpåmod. Men det
er ikke kun for sjov - projektet er nemlig
med til at give de studerende dyrebar
erfaring, så de bliver bedre rustet til
arbejdsmarkedet:
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- Vi synes, at det er spændende projekt, hvor de studerende er med til at
undersøge og arbejde med transport og
optimering af energi og effekt. Det er
emner, som fuldt ud matcher Aalborg
Havns mission om at være ”stærk på
logistik og samarbejde”, siger adm. direktør i Aalborg Havn Claus Holstein.
Foruden at bygge en bil, der kan konkurrere med større bilproducenter, har dette års AAU Racing-team også arbejdet
med at udvikle letvægtsbiler og nyere og
smartere løsninger.
AAU Racing-holdet opnåede flere gode
resultater til Formula Student Germany,
men grundet motorproblemer måtte bilen
desværre udgå af konkurrencen på en af
løbets sidste dage. Trods ærgrelsen var
det en meget lærerig uge for hele holdet.

Bilen har en stor motor og kan konkurrere
med de helt store bilproducenter.

- Motivationen er at blive bedre ingeniører. Vi får prøvet nogle ting af i praksis
og får mulighed for at rode med noget
af det, som vi normalt kun læser og
skriver om, siger Morten Nør.
Lokal opbakning
AAU Racing støttes af universitetet og en
række private sponsorer. En af dem er
Aalborg Havn, der er glad for at kunne
bakke op omkring de studerendes transportprojekter:

Dette års AAU Racing-team. De studerende går på mange forskellige uddannelser.
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Lokalt certifikatkontor
letter eksporten
Dansk Industri har allieret sig med
Scan-Shipping i Aalborg og tilbyder
lokal påtegning af eksportcertifikater
og eksportrådgivning.

Rasmussen, eksportkonsulent i DI,
garanterer, at der er vandtætte skodder
mellem de to ”afdelinger”:

Mange er måske ikke klar over det, men
Dansk Industri (DI) har siden 2009 haft
satellitkontorer i hhv. Aalborg, Aarhus,
Esbjerg og Odense, hvor eksportvirksomheder kan komme ind og få påtegnet og
udstedt eksportdokumenter. DI har valgt
at samarbejde med speditørfirmaet ScanShipping, som har baser i alle fire byer og
i dag fungerer som DI’s forlængede arm
uden for København.

- Scan-Shipping har kompetencerne og
arbejder topprofessionelt som vores forlængede arm. Certifikatmedarbejderne
kommer på kontinuerlig træning hos DI
i København, og vi har en gensidig kontrakt på, hvordan Scan-Shipping som
privat virksomhed skal håndtere DI’s interesser uden bias. Der er ingen tvivl om,
hvilken kasket de har på, når virksomheder træder ind på DI Certifikatservicekontoret i Aalborg.

Påtegning og rådgivning
I Nordjylland finder man Scan-Shipping/
DI Certifikatservice centralt i Aalborg nær
SKAT. Her kan man få stemplet oprindelsescertifikater og andre eksport- og
handelsdokumenter og få vejledning ift.
regler og krav i forbindelse med eksport.
Scan-Shipping er således både speditør
og certifikatservice, men Anette Suhr

Får varerne afsted i en fart
Der er mange fordele ved, at DI står til
rådighed gennem lokalkontorer, for det
skal ofte gå stærkt med papirerne, og
en tur omkring hovedstaden kan forlænge processen med flere dage. Det
er også en stor fordel, at virksomheden
kan komme forbi og få råd og vejledning
på stedet.

STARK Nuuk

STARK Sisimiut

STARK Ilulissat

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

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

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

STARK Qaqortoq

STARK Aasiaat

STARK GRØNLAND

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

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

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

- Vi vil gerne servicere lokalt, og det
er nu en reel mulighed gennem ScanShipping. Det bidrager både til et bedre
samarbejde mellem Dansk Industri og
eksportvirksomhederne, og samtidig skaber det tryghed hos virksomhederne, at
man bare kan komme forbi Gasværksvej
hos Scan-Shipping og få taget hånd om
papirerne, siger Anette Suhr Rasmussen.
Hos Scan-Shipping i Aalborg er man også
glade for at kunne tilbyde virksomhederne disse eksportservices, forklarer Martin
A. Ladefoged, speditør og ansvarlig for
DI Certifikatservice i Aalborg:

- Lige som hos Dansk Industri så er
vores mål at fremme eksporten og assistere med kyndig vejledning omkring
påkrævede certifikater. Vi kan ikke gøre
meget ved de internationale konventioner og bestemmelser, men vi kan til
gengæld gøre noget ved ekspeditionstiden. Ved at DI kommer til virksomhederne i Nordjylland og ikke omvendt,
kan vi skære flere dage af processen og
hjælpe nordjyske virksomheder med at
få varerne og den påkrævede dokumentation afsted i en fart.

STARK Ilulissat
STARK Aasiaat
STARK Sisimiut

STARK Nuuk

Overnatning, møder,
kurser og konferencer

STARK
Qaqortoq
Medlem af CSR Greenland

Grønlandsadresser_A5.indd 1

Medarbejderteamet hos Scan-Shipping i Aalborg.

29/04/14 10:19

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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Danske Fragtmænd
udvider - og flytter i nye
lagerhaller på havnen
Harbour Storage er Aalborg Havns nye
byggeri med plads til syv store universalhaller. Den første lejer er Danske
Fragtmænd, der flytter ind på 4.000 m2.
Aalborg Havns nye halbyggeri, Habour
Storage, er lige på trapperne. Der er tale
om et byggeri med op til syv universalhaller på hver 2.000 m2, som opføres
ved Langerak over for containerterminalen på Aalborg Havn. Tanken bag det
nye byggeri er at udvikle intelligente haller med mange anvendelsesmuligheder:
- Det ligger i ordet universal, at hallerne
skal kunne bruges til forskellige formål.
Det bliver samtidig muligt at lægge hallerne sammen, hvilket giver fleksibilitet
for lejerne. Baggrunden er at udvikle de
mest bæredygtige og intelligente haller
- både når man tænker økonomisk, teknisk, energimæssigt og logistikmæssigt,
fortæller Jeppe Faber, account manager
i ejendomme og arealer, Aalborg Havn.
Første lejer på plads
I juli underskrev den første lejer, Danske
Fragtmænd, en aftale på 4.000 m2, og
spadestikket til de to første haller forventes derfor at blive taget inden længe.
Danske Fragtmænd råder allerede over
store arealer på havnen, men grundet
en vækst på 4 procent i 2014 og en stigning på 8 procent i første halvår af 2015

på landsplan samt en fortsat stigende
efterspørgsel generelt har man valgt at
udvide kapaciteten i Aalborg:
- Vi har gennem de sidste 1,5 år oplevet en voldsom efterspørgsel på 3PLlogistikløsninger. Grundet krisen har
virksomhederne tilpasset deres lagre, og
mange er blevet mindre. Men nu, hvor
der atter er positiv fremgang at spore
i dansk erhvervsliv, opstår behovet for
ekstra lagerkapacitet. Danske Fragtmænd har under krisen gennemgået
en større transformation, som gør det
væsentlige lettere at få lavet en samlet
lager- og logistikløsning, der er tilpasset den enkelte kundes behov, forklarer
lagerhoteldirektør i Danske Fragtmænd
Torsten R. Hermansen.
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Danske Fragtmænd oplagt, da man først
og fremmest er tæt på virksomhedens
nordjyske knudepunktcenter på Rørdalsvej. Derudover er placeringen strategisk
smart i forhold til containerterminalen,
der giver større mulighed for samhandel
med resten af verden:
- Vi er ofte det sidste led i forsyningskæden, og derfor er det meget væsentligt,
at vi kan ekspedere varerne rimelig hurtigt videre ud på ”the final mile”, fortæller Torsten R. Hermansen, og fortsætter:
- Derudover er det en stor fordel, at vi
har mulighed for at samle vores lagre og
afdelinger, og vi er glade for, at Aalborg
Havn med bl.a. Habour Storage har gjort
det muligt for os at udvide på havnen.

Danske Fragtmænd i tal:
• 3.000 medarbejdere
• 1.600 lastbiler
• 9,1 mio. forsendelser årligt
• 25 fragtterminaler
• 20 lagerhoteller
• 40.000 erhvervskunder

Danske Fragtmænd tilbyder et komplet sortiment af logistikløsninger til
erhvervslivet, herunder bl.a. stykgodstransport, distribution, ind- og udpakning, containerpakning mv. De to haller,
som Danske Fragtmænd har lejet på
Aalborg Havn, skal som udgangspunkt
bruges til at opbevare gods og drive
lagerhotel, hvor fra primært nordjyske
kunder skal betjenes. Hallerne forventes
at stå klar i løbet af foråret næste år.
Geografisk og strategisk god løsning
Udvidelsen på Aalborg Havn er ifølge

Danske Fragtmænd, der er Danmarks største transport- og distributionssystem, udvider deres
3PL-lager- og logistikløsninger på Aalborg Havn. Foto: Danske Fragtmænd
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Lokal vask og servicecenter
ved havneområdet

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

Aalborg Lastvogncenter får to værkstedsbaner og én vaskebane.

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

D I N S U P P LY C H A I N PA R T N E R

Skaber merværdi i verdens mest krævende forsyningskæder

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

Medlem af:

CSR Greenland
Corporate Social
Responsibility

Til offshore, skibe, camps, baser, minedrift og virksomheder. Faste og sikre
leverancer af alt fra fødevarer til maskiner – til rette tid og sted, uden fejl.
At operere professionelt i svært tilgængelige områder kræver 100% pålidelige og fejlfri leverancer.
Som professionel supply chain management partner med mere end 35 års erfaring sikrer vi livsvigtige
totalforsyninger til operatører og virksomheder overalt på kloden. Vi står klar til at hjælpe dig.

- del af supply chain koncernen

Visualisering

Første spadestik til Aalborg Lastvogncenter er taget, og snart får
lastvognschauffører mulighed for at
servicere deres køretøjer hurtigt og
nemt hos Aalborg Havns nye transportcenter.
Aalborg Lastvogncenter er navnet på
det nye initiativ, som Aalborg Havn
sammen med bl.a. Danske Fragtmænd
og Topvask i Støvring har været med til
at iværksætte. Det sker på baggrund af
en stigende efterspørgsel fra lastvognsfirmaerne:
- Med det nye anlæg, der er centralt
placeret i forhold til havnen, kan
chaufførerne nemt og hurtigt få vasket
og serviceret deres vogne. På den måde
bliver der også bedre mulighed for at
udnytte eventuel ventetid på havnen,
forklarer Jeppe Faber, account manager i
ejendomme og arealer i Aalborg Havn.
Anlægget får adresse på Rørdalsvej ved
siden af Danske Fragtmænd, som forventes at blive en af centrets primære
kunder.

Kan servicere alle vogne
To af centrets tre partnere er Kim
Haastrup og Brian Lindegaard Jensen,
A/S
der står bag firmaet Topvask
ApS i
NTC EJENDOM
Støvring. Her serviceres lastbiler, påhængsvogne, kraner mv., og det er også
meningen med det nye center ved Aalborg Havn, der får to værkstedsbaner
og én vaskebane:
NTC Ejendom a/s

- Det nye anlæg kommer til at kunne
servicere alle typer lastbiler med både
kort- og langvarige reparationer og
lastvognvask af køretøjer helt op til
modulvognsstørrelse. Derudover kan vi
også tilbyde almindelig service i form
af olieskift, smørring mv., fortæller Kim
Haastrup, ejer af Topvask ApS.
Aalborg Lastvogncenter forventes
at stå færdig den 1. februar 2016. To
medarbejdere får deres daglige gang
på anlægget, men det kan ifølge Kim
Haastrup blive aktuelt med op til seks
medarbejdere.
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19asc@ral.gl
det har en række fordele, at vi nu kan
gøre det med tog. Det tager ikke så
lang tid, det er billigere, og samtidig er
det et langt mere miljøvenligt alternativ, fortæller økonomi- og logistikchef i
Cembrit Jacob Bach.
Cembrit har siden den første tur
foretaget yderligere fire kørsler. Det er
den franske godstransportør Captrain,
der står for banekørslerne, mens Danske Fragtmænd håndterer godset, når
det kommer ind på havnen.
Midlertidig afbrydelse
Grundet en sænkning af sporet ved den
kommende Egnsplanvej, som skal gøre
Egnsplanvej og stamsporet uafhængige

af hinanden, blev jernbanesporet dog
lukket midlertidig ned efter Cembrits
sidste kørsel. Sænkningen skal være
med til at sikre den fremtidige drift
og understøtte byggeriet af det nye
Universitetshospital, således trafikafviklingen forbedres. Sporet genåbner
ved årsskiftet.
- Vi ser frem til, at sporet er helt klar til
regelmæssig drift, idet vi forventer en
øget aktivitet, hvor det kan blive aktuelt med flere ugentlige afgange. Vi får
løbende forespørgsler fra virksomheder,
der er interesserede i godsbanetransport, så vi ved, at behovet er der, og vi
glæder os til at komme i gang, slutter
Claus Holstein.

Så er der igen gang i jernbanesporet på Aalborg Havn. Byggevirksomheden Cembrit A/S
stod for den første kørsel.

Nu ruller togene
Jernbanesporet fra Aalborg Havn til
Aalborg midtby er klar til drift.
I juni påbegyndte den første kunde,
Cembrit A/S, transport af gods på banen.

sporet. Vi håber og tror, at det kan være
med til at kickstarte godsbanetransporten i Nordjylland, siger adm. direktør
i Aalborg Havn Claus Holstein.

Det var en stor dag, da det første tog i
fire år den 11. juni rullede ind på Aalborg
Havn. Det er byggevirksomheden Cembrit A/S, der som den første kunde har
anvendt det nyrenoverede spor til at
fragte produkter fra produktionsfabrikker i Tjekkiet og Polen til Aalborg Havn.

Et godt alternativ
Det 600 meter lange tog, hvis totale vægt
udgør mere end 2.200 ton, var fyldt med
tagplader af fibercement, der efter aflæsningen på havnen blev kørt til Cembrits
centrallager i Aalborg. Hos Cembrit, der
forsyner det meste af Norden med tagog facadeprodukter fra lageret i Aalborg,
hilser man muligheden for at transportere
gods på skinner meget velkommen:

- Vi er glade for aftalen med Cembrit,
fordi vi nu får mulighed for at se, at
forbindelsen og systemet fungerer. Med
den første kunde på skinnerne har vi
taget et stort skridt på vej mod en
regelmæssig anvendelse af jernbane-

- Tidligere har vi transporteret tagpladerne med lastbil op gennem Danmark
til Aalborg, og der er ingen tvivl om, at

Aalborg Stevedore Company
Det førende stevedorefirma på Aalborg Havn

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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Her finder du virksomhederne på Aalborg havn:
Genindvinding & miljø
H. J. Hansen
Vulkanvej 13, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9632 1212, Fax: 9815 3683
hjh-aal@hjhansen.dk
www.hjhansen.dk
Uniscrap
Mineralvej 23, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9812 1533, Fax: 9812 6618
info@uniscrap.dk, www.uniscrap.dk
I/S Reno-Nord
Modtagecenter for farligt affald
Langerak 21, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9815 4530
farligtaffald@renonord.dk
www.renonord.dk
Jørgen Rasmussen Gruppen A/S
Hagensvej 30, 9530 Støvring
Tlf.: 98371827
info@jrg.dk, www.jrg.dk
Melgaard Miljø A/S
Askelund 10, 6200 Aabenraa
Tlf.: 7433 7200
melgaaard@melgaard.com
www.melgaard.com
IF Nedbrydning
Savannevej 2, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9893 5920
www.ifnedbrydning.dk

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

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

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

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

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

Aalborg Portland A/S
Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg
Tlf.: 9816 7777, Fax: 9810 1186
cement@aalborg-portland.dk
www.aalborg-portland.dk
Nautico Diving Consult
Østre Alle 36 st. tv, 9000 Aalborg
Tlf.: 9879 0060
nautico@nautico.dk
www.nautico.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fragtmænd

Kraner & SPMT til tungløft

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

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

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

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

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

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

Myndigheder
Skat
Skibsbyggerivej 5, 9000 Aalborg
Tlf.: 7237 8000, Fax: 9934 7500
Beredskabscenter Aalborg
Thomas Boss Gade 6, 9000 Aalborg
Tlf.: 7011 5511, Fax: 9813 3988
sbs@aalborg.dk
Grænsekontrollen
Lilledybet 6, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9815 1866, Fax: 9815 3732
Grønlands Selvstyre,
toldfunktionen
Postbox 8050, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3145
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Carl Elgaard Shipping
Mindet 4, 8000 Århus
Tlf.: 8612 1644, Fax: 8612 1890
ceship@ceship.dk

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

Hesselby Shipping
Langerak 5, 9900 Frederikshavn
Tlf.: 9843 8889, Fax: 9843 8882
shipping@hesselby.dk
ShipCargo ApS
Landdybet 10, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7020 0890, Fax: 7020 3290
shipcargo@shipcargo.dk
www.shipcargo.dk
Nørresundby Shipping A/S
Østre Havnegade 18 st. tv.
9000 Aalborg
tlf. 9877 5577, fax 9877 5575
broker@nrsbshipping
www.nrsbshipping.dk
Blue Water Shipping A/S
Lavavej 15, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7913 4750, Fax: 7913 4751
bwsaal@bws.dk, www.bws.dk
Royal Arctic Line A/S
Vejdybet 16, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3234, Fax: 9930 3065
www.ral.dk
Scan-Shipping A/S
Gasværksvej 30 A, 9000 Aalborg
Tlf.: 9933 4500, Fax: 9933 4501
info@scan-shipping.dk
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 (SDK) A/S
- Aalborg
Stigborgsvej 60
9400 Nørresundby
Tlf.: 3344 1750, Fax: 3344 1701
agency.aal@sdkshipping.com

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

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

Service

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

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

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

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

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

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

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

Slæbebåde

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

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

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

Scan International
Spedition A/S
Speditørvej 4, 9000 Aalborg
Tlf.: 9632 6666, Fax: 9632 6677
nju@sis-as.com, www.sis-as.com
Atlantic Trucking
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9656 1500, Fax: 9656 1515
fcl@atlantictrucking.dk
lcl@atlantictrucking.dk
www.atlantictrucking.dk
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Lundsøe Transport
& Spedition A/S
Jellingevej 5, 9230 Svenstrup J
Tlf.: +45 9686 1212
www.lundsoe.dk
DSV Air & Sea A/S
Troensevej 16, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9632 1000 Fax: 9632 1010
Dir. 9632 1555, Mobil 2541 7018
Morten.Andersen2@dk.dsv.com
www.dsv.com

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

Hotel
Hotel Aalborg
Østerbro 27
Tlf.: 98121900
info@hotel-aalborg.com
www.Hotelaalborg.com
CABINN Hotel Aalborg
Fjordgade 20, 9000 Aalborg
Tlf.: +45 9620 3000
Dir. +45 9620 3007
Mobil +45 2064 1514
www.cabinn.com

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

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

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

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

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

Værft og reparation
DC-SUPPLY A/S
Virkelyst 8, 9400 Nørresundby
Tlf.: 7023 1380
Info@dc-supply.dk
www.dc-supply.dk
Nordelektro A/S
Østerport 3, 9000 Aalborg
Tlf.: 9630 3888, Fax: 9811 4033
www.nordelektro.dk
Aalborg Marine Motor ApS
Bådebyggervej 11, 9000, Aalborg
Tlf.: 9631 0090, Fax: 9631 1091
Polaris Electronics A/S
Kærholt 1, 9210 Aalborg SØ
Tlf.: 9631 7900, Fax: 9631 7901
info@polaris-as.dk
www.polaris-as.dk
Bladt Industries A/S
Nørredybet 1, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9635 3700, Fax: 9635 3710
office@bladt.dk, www.bladt.dk
Mathis Værft		
Bådebyggervej 7, 9000 Aalborg
Tlf.: 9812 0550, Fax: 9812 8198
info@mathis-as.dk
www.mathis-as.dk
Nordjysk Marine Service
Bådehavnsvej 15, 9000 Aalborg
Tlf.: 9816 2206, Fax: 9816 8806
Radar Marineservice
Nordmandshage 13, 9370 Hals
Tlf.: 9816 6916, Fax: 9632 1404
Hals Motorværksted
Færgevej 6, 9370 Hals
Tlf.: 9825 1330, Fax: 9875 0331
motor@mail.dk, www.halsmotor.dk
Rolls-Royce Marine A/S
Værftsvej 23, 9000 Aalborg
Tlf.: 9930 3600, Fax: 9930 3601
Alfa Laval Aalborg A/S
Gasværksvej 24, 9100 Aalborg
Tlf.: 9930 4300, Fax: 9816 8316
aal@aalborg-industries.dk
www.alfalaval.dk
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Aalborg havn - oversigtskort
Aalborg Havn består af områderne Nordhavnen i Nørresundby,
Centralhavnen med stykgodsområde og oliehavn og Østhavnen.
Havnen disponerer over 5.200 m bolværk.

N
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Trafikdata ruster
havnen til fremtidens trængsel
Aalborg Havn indsamler og analyserer
trafikdata for at hjælpe de mange
trafikanter på havnen. Dataene skal
samtidig bruges fremadrettet til at
forberede vejene på stigende trængsel.
Et stor tavle ved udkørselsvejene til
havneområdet har i et halvt år informeret trafikanter omkring køretiderne mellem havnen og E45/E39 via forskellige
veje. Siden hen er en mindre tavle kommet til i administrationsbygningen på
Langerak, så gæster også her kan orientere sig om trafikken. For det er nemlig
ikke helt lige meget, viser rapporter
over rejsetiderne til og fra havnen, som
Aalborg Havn hver måned trækker ud.
- Selvom der p.t. ikke er så stor trængsel, så kan vi allerede nu se, at det kan
blive svært at komme til og fra havnen
om morgenen og om eftermiddagen.
Ved at kende til tendenserne kan vi
bedre hjælpe havnens medarbejdere
og kunder med at køre mere rationelt,
forklarer Mette Schmidt, teknisk chef i
Aalborg Havn.

n.

Rapporterne viser bl.a., at den hurtigste
vej til E45 (nord) typisk er via Øster
Uttrup Vej, og at der mellem klokken

15 og 16 sker en markant stigning i rejsetiden med en gennemsnitlig rejsetid fra
ca. 7 min. til 12 min.
Se ind i fremtiden
Trafikdataene har ligeledes til formål
at se, hvordan trafikbilledet ændrer sig
med tiden. På Aalborg Havn har man
nemlig en stærk forventning om, at
trafikken inden for relativt kort tid vil
udvikle sig som følge af den tætte trafik
på Universitetsboulevarden, der trækker
folk ud på Humlebakken, Øster Uttrup
Vej og til sidst ned på vejene ved havneområdet:
- Via trafikdataene kan vi se, hvilke veje
trafikanterne vælger, og det fortæller os
noget om, hvordan trafikken kommer til
at fordele sig fremover. Det bliver svære
at komme frem til tiden, og de informationer er vigtige at have, siger Mette
Schmidt.
Hun fortæller desuden, at flere af
Aalborg Havns kunder har været så
glade for trafiksystemet på havneområdet, at de arbejder på selv at få
tilsvarende informationstavler i deres
forhaller.
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Få specialiseret
rådgivning i
Danmarks hurtigst
voksende
erhvervsbank*
I Jyske Bank får du langsigtet rådgivning med udgangspunkt i virksomhedens ønsker og strategi. Vi har samlet de
bedste kræfter i stærke erhvervsafdelinger over hele landet.
Det giver dig adgang til kompetencer ud over det sædvanlige
– og sikrer, at din virksomhed får den optimale rådgivning.
Fem gode grunde til at vælge Jyske Bank – du får:
• Økonomisk rådgivning ud fra virksomhedens strategi
• En personlig rådgiver med indsigt og erfaring med din branche
• Adgang til en lang række specialister
• En sparringspartner, der tænker langsigtet med virksomheden
• En proaktiv bank, der tager initiativ, når der opstår nye muligheder
Læs mere og bestil et møde på jyskebank.dk/erhvervskunde
– vi glæder os til at se dig.
* I årene 2008-2013
steg vores markedsandel 43% ifølge
Aalund Research

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

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

Knud Hansen
Relationship Manager
knud-hansen
@jyskebank.dk
Tlf. 89 89 45 93
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Et typisk billede af Wrist-flåden på vej ud med provianter.

Verdens største
provianteringsselskab
fortsætter væksten
Praktisk og ledelsesmæssigt har Wrist
Ship Supply og OW Bunker været
separate selskaber i snart fem år. I
denne periode er Wrist Ship Supply
vokset markant og kan i dag kalde sig
verdens største på sit område.
I 2014 havde skibsprovianteringsselskabet Wrist Ship Supply fra Nørresundby en rekordomsætning på 3,3 milliarder
DKK med et samlet overskud på 104
millioner DKK. Sammenlignet med 2013,
hvor overskuddet endte på 76 millioner DKK, er det en stigning på hele 37
procent. Det er femte år i træk, at Wrist
øger omsætningen og indtjeningen,
og med en global markedsandel på
7 procent er selskabet verdens største
inden for skibsproviantering.

Ingen forbindelse til OW Bunker
Indtil for et par år siden var Wrist Ship
Supply via Wrist Group et søsterselskab
til det konkursramte OW Bunker. Wrist er
et skibsprovianteringsselskab, som forsyner skibe med en bred vifte af varer som
mælk og gryn, sæbe mv., mens OW Bunker sørgede for brændstof til skibe. Men
Wrist Group blev i 2013 splittet i selskaberne Wrist Ship Supply og OW Bunker,
for at ejeren, kapitalfonden Altor, kunne
optimere sin gevinst ved at sælge de to
selskaber separat.
Navnet ”Wrist” bliver af mange dog stadig
kædet direkte sammen med det konkursramte OW Bunker, men Wrist Ship Supply
har i dag ikke noget med OW Bunker at
gøre og er heller ikke berørt af virksomhedens dramatiske konkurs i 2014:

- Rent praktisk og ledelsesmæssigt har
selskaberne været separate siden 2011
- rent finansielt og juridisk siden november 2013, så der har derfor ikke været
en økonomisk konsekvens for os på
grund af OW Bunker-konkursen, siger
Robert Kledal, adm. direktør i Wrist Ship
Supply. Han fortsætter:
- Dog er vi selvfølgelig påvirket menneskeligt, for der var gode venskaber
på tværs af firmaerne qua historikken,
og så delte vi jo adresse og kantine og
havde en grad af fælles bånd.
Væksten fortsætter
Siden opsplitningen har Wrist gennemført en ambitiøs vækststrategi, der omfatter både shipping- og offshore-markedet. De positive resultater fra de seneste
fem år skyldes bl.a. succesfulde opkøb,
massive investeringer i infrastruktur og
en insisteren på, at vækst aldrig må gå
ud over kundernes tilfredshed.
- Vi oplever, at vores strategi om at være
konsolidator i en fragmenteret underleverandørindustri virker. Vi kan tilbyde
kunderne et globalt produkt og ’bundle’
forskellige services i en pakke, som min

dre, lokalt-baserede konkurrenter har
sværere ved. Desuden er vi jo basalt
set en købmandsbutik, og når man
opnår en størrelsesfordel, kan man købe
billigere ind. Det gavner vores marginer
og de priser, vi kan tilbyde kunderne.
Vi investerer også meget i IT og anden
infrastruktur, så vi kan fremtidssikre
vores kundeservice og effektivitet, slutter
Robert Kledal.

Wrist Ship Supply
I dag er Wrist Ship Supply verdens
førende leverandør af skibs- og offshore-forsyninger, inkl. håndtering af
rederes gods, shipping, luftfragt og
tilhørende marine- og offshore-løsninger.
På verdensplan arbejder Wrist gennem
regionale centre i både Europa,
Fjernøsten, Mellemøsten, Canada og
Nordamerika og beskæftiger 1.150
medarbejdere, hvor af 150 arbejder i
Nørresundby.
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Aalborg Havn styrker
olieterminalen
Aalborg Havn har opgraderet indsatsen i Oliehavnen med initiativet IndsatsCenter Oliehavnen (ICO). Målet
er bl.a. at øge sikkerheden på og
omkring terminalen og styrke samarbejdet på tværs af havnens aktører.

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

En væsentlig del af Aalborg Havns samlede omsætning er i flere år kommet fra
Oliehavnen, og terminalens betydning
er derfor vokset stødt. I 2011 etablerede Aalborg Havn datterselskabet Port
of Aalborg Tankstore med egen tankkapacitet, og i den forbindelse valgte
Aalborg Havn samtidig at opgradere
indsatsen i Oliehavnen yderligere gennem IndsatsCenter Oliehavnen (ICO).
Med formandsposten i indsatscentret
har Aalborg Havn påtaget sig den koordinerende rolle til bl.a. myndighederne,
der stiller stadigt stigende krav til Oliehavnens faciliteter og lejere:
- Grundet den potentielle fare, der er
ved oplagre brandfarlige væsker, er det
klart, at en olieterminal har stor bevågenhed fra myndighedernes side. Det
er vigtigt, at sikkerheden er i top, og at
alle krav efterleves. Gennem vores formandskab i ICO er vi med til at formidle
viden og krav mellem vores lejere og
mellem lejerne og myndighederne, forklarer formand i ICO Mette Schmidt fra
Aalborg Havn, der samtidig understreger, at de er glade for at kunne bidrage
til og deltage i et stærkt samarbejde
mellem lejere, der egentlig er konkurrenter.

Aalborg Havn forestår desuden med
det administrative, dvs. at drive indsatscentret.
Udvidelse af skumslukningscentral
Et af de projekter, der fylder meget
hos ICO netop nu, er den såkaldte
skumslukningscentral. Denne eksisterer
allerede i dag, men man vil i den kommende tid se på, hvad man kan gøre
for at udvide kapaciteten og forbedre
den. Derfor foretager ICO i øjeblikket
beregninger, der skal klarlægge, hvor
meget skum og vand og hvor mange
pumper og rør det kræver at slukke
den potentielt største brand.
Aalborg olieterminal har en samlet
kapacitet på over 450.000 m3 fordelt
på klasse I, II og III-produkter.

Lejere i olieterminalen
• Port of Aalborg Tankstore ApS
• Samtank A/S
• Nordic Storage AB
• JMO 2000 ApS (ejet af DanGødning A/S)
• Statoil Fuel & Retail A/S
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Store energibesparelser på havnen
Siden 2010 har Aalborg Havn reduceret sin CO2-udledning med 36 procent
og det samlede indkøb af el med
42 procent.

Vi sparer både strøm og ressourcer i forbindelse med vedligehold, samtidig med
vi udleder mindre CO2, siger Lars Due,
bygningskonstruktør i Aalborg Havn.

Med en målsætning om at blive en CO2neutral havn arbejder Aalborg Havn
aktivt og løbende på energibesparende
tiltag. Et af indsatsområderne i 2015
er belysning, herunder særligt LED, der
forventes at halvere havnens elforbrug.
I løbet af foråret blev det seneste tiltag gennemført i to store lagerhaller,
hvor samtlige metalhalogen pærer og
neonrør er blevet erstattet med LEDbelysning:

LED-belysningen i de to haller på henholdsvis 1.925 kvadratmeter og 2.310
kvadratmeter er inddelt i felter på bevægelsescensorer, så lamperne kun
lyser ved aktivitet. En funktion, der er
særligt intelligent i store lagerbygninger,
hvor aktiviteten fordeler sig ulige. Alene
udskiftningen i de to haller vil give
Aalborg Havn en årlig besparelse på
ca. 15.000 kr., og investeringen forventes således at være tjent hjem på fire år.

- Vi har over en årrække udskiftet belysningen til LED i alle vores køle- og
fryserum, og nu er turen så kommet til
lagerhaller og udendørsarealer.

Producerer egen el
I 2013 opførte Aalborg Havn et af Nordjyllands dengang største solcelleanlæg
med en årlig produktionskapacitet på

80.000 kWh, hvilket er nok til at dække
elforbruget i Aalborg Havns driftsafdeling og administrationsbygninger. Idriftsættelsen af solcelleanlægget betyder,
at havnen nu leverer 12 procent af det
samlede elforbrug selv:
- Vi arbejder målrettet på to fronter dels skal vi reducere vores forbrug af
el, og dels skal vi øge produktionen af
miljøvenlig energi. Den kombination er
stærk og medfører bl.a., at vores solcelleanlæg, da vi installerede det i 2013,
kunne producere 8 procent af vores
samlede forbrug af el. Men grundet løbende besparelser på forbruget siden
da, står solcelleanlægget nu for hele 12
procent af vores samlede forbrug, siger
miljøkoordinator i Aalborg Havn Brian
Dalby Rasmussen.
Aalborg Havn har et langsigtet mål om
at integrere solcellesystemer i fremtidige tag- og facaderenoveringer, og
solcelleanlægget på driftsbygningen skal
også være med til at kortlægge de optimale løsninger for fremtidige investeringer i solenergi.

LED-belysningen og bevægelsescensorerne i lagerhallerne betyder et sparet elforbrug.

Biogasforbrænding på vej
Men indsatsen på miljøområdet stopper
ikke her, for mange flere tiltag er på vej.
Et af dem er genanvendelse af restprodukter. Derfor har man bl.a. investeret i
en ny fejemaskine, som medfører, at de
fleste korn- og foderstofrester kan afsættes til bioforgasning frem for at blive
kasseret. Målet er at reducere mængden
af affald med 10 procent i 2015.

Aalborg Havns miljønøgletal
• Det samlede indkøb af el er reduceret
med 42 procent siden 2010. Blandt
de væsentlige forklaringer herpå er
betydelige reduktioner i forbruget til
plads- og vejbelysning som følge af
bedre styring, brug af LED og egenproduktion via solcelleanlægget.
• Det samlede klimakorrigerede varmeforbrug er næsten halveret siden
2010. Det skyldes bl.a. opførelsen af
et passivhus, bedre styring af varmeanlæg samt en renovering af kantinekøkken og ventilation.
• Udledningen af CO2 fra havnens forbrug af energi er reduceret fra 1.241
ton årligt i 2010 til 799 ton i 2014. En
reduktion på ca. 36 procent. Faldet
skyldes primært det reducerede elforbrug i kombination med, at elproduktionen i Danmark generelt bliver
renere. Et faldende forbrug af diesel
til kraner og øvrigt materiel har også
bidraget betydeligt over perioden.

- De seneste år har vi fundet aftagere
til affaldet, så vi nu sikrer omkring 95
procent genanvendelse frem for at sende
det til forbrænding og deponi. En af
løsningerne er at bioforgasse, fortæller
Brian Dalby Rasmussen og fortsætter:
- Regeringen har et mål om at mindske
Danmarks CO2-udledning med 40 procent inden 2020, og den er vi med på.
Vi har de seneste fire år - på trods af en
stigende omsætning - reduceret udledningen af CO2 fra vores energiforbrug
med hele 36 procent, så vi regner med,
at vi allerede i løbet af 2015 når det mål.
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Aalborg Waterfront
uddelte sponsorater
Aalborg Waterfront uddelte i forbindelse med Tall Ships Races i Aalborg i august en række sponsorater.
Aalborg Waterfront er en organisation,
der er startet af Aalborg Havn. Med
støtte fra en række socialt ansvarlige
virksomheder i byen er formålet at skabe
fest og liv ved havnefronten. Aalborg
Waterfront har i samarbejde med sine
sponsorer i flere år bl.a. sikret det økonomiske grundlag for Aalborg Regatta.
I anledning af Tall Ships Races havde
Aalborg Waterfront inviteret sponsorer,
samarbejdspartnere m.fl. ombord på
Gulden Leeuw. Ved denne lejlighed blev
det uddelt en række sponsorater:

Søren Thorst fra Aalborg Event
modtog 300.000 kr. på vegne af
Tall Ships Races 2015.

Tall Ships Races 2015:
Kulturfærgen OM:FORM:
Utzon Center:
LOA:
Jens Krogh:
Musikkens Hus:

300.000
25.000
150.000
100.000
50.000
150.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

AKKC
PRÆSENTERER

Semino Rossi

Ørkenens Sønner

GREASE
Jan Gintberg
Bellamy Brothers

lukas graham
Aalborg Vinterrevy

Aalborg Waterfront har
følgende sponsorer:
A. Enggaard A/S
COWI A/S
DC Supply A/S
Hedegaard A/S
Himmerland Boligforening
Jyske Bank A/S
Mammoet Wind
Nykredit A/S
Plus Bolig a.m.b.a.
Royal Arctic Logistics A/S
SIFA
Wrist Ship Supply A/S
Aalborg University
Aalborg Havn A/S
Aalborg Stevedore Company A/S

De Nattergale

Tornerose
Snehvide på is

Four Jacks
og mange mange flere

Oplevelser

Magni R i gang med at oprense sediment
ved kajen foran Musikkens Hus.

SÆSON 2015-2016

NYT sæsonmagasin ude nu!

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

Europa Plads 4, Aalborg · akkc.dk
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Uddannelsesmesse sejler
fra by til by i Grønland

Professionelle løsninger
on- og offshore
•

El-installation

•

Termografering

•

Elektromekanisk værksted

•

Kraner, taljer og løftegrej

•

Elevatorer, lifte og rulletrapper

•

Dørautomatik

Højt kvalificeret søtransport
Transport til tiden
Sikre, fleksible godstranspoter
fra havn til havn
Klarering i Aalborg og
Nørresundby Havn

www.nordelektro.dk

T
G 88
VA 8
N 03
G 3
Ø 6
D 9
45
+
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Østre Havnegade 18 st. tv. · 9000 Aalborg
Telefon: +45 98 77 55 77
broker@nrsbshipping · www.nrsbshipping.dk

Om få dage skydes årets SeaShow
2015 i gang i Grønland. Messen sejler
mellem fem byer over en uge.
SeaShow er en ”flydende” uddannelsesog rekrutteringsmesse ombord på skibet
Sarfaq Ittuk, hvor unge grønlændere kan
komme ombord og høre nærmere om
deres mange forskellige uddannelsesog jobmuligheder i Danmark.
Messen finder sted den 7.-11. september, og foruden Aalborg Havn er også
en lang række repræsentanter fra for-

skellige danske uddannelsesinstitutioner med ombord på skibet. I år går
turen til hhv. Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut,
Maniitsoq og Nuuk, hvor skibet lægger
til og holder ”åbent skib” for alle
interesserede.
SeaShow arrangeres af Det Grønlandske Hus i Aalborg, og i år er det tredje
gang, at messen løber af stablen.
Formålet er at fremme uddannelse i
Grønland og styrke samarbejdet mellem Grønland og Danmark inden for
erhvervs- og kulturliv.

Aalborg indtog Grønland
Den 9.-13. august mødtes politikere
og erhvervsfolk fra både Nuuk og
Nordjylland til de såkaldte ”Aalborgdage i Nuuk”.

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

Vi kan El, VVS og Ventilation

intego.dk

Tlf. 99 36 40 00

I over 40 år har Aalborg og Nuuk været
venskabsbyer, og det har gennem årene
udviklet sig til et stærkt venskabssamarbejde. ”Aalborg-dage i Nuuk” er et
tilbagevendende arrangement, som traditionelt set har haft fokus på det sociale og kulturelle plan, men i år blev der
også stillet skarpt på erhvervssamarbejdet. Under temaet ”Markedsplads for
samarbejder” blev der afholdt en række
erhvervsarrangementer om bl.a. samarbejdserfaringer, konkrete fællesprojekter

og ikke mindst nye muligheder inden
for samarbejde, samhandel, eksport
og fødevarer.
Og netop samhandlen mellem Nordjylland og Grønland er en essentiel del af
samarbejdet og fik af den grund særlig
opmærksomhed til arrangementerne.
Dog var der som altid også rige muligheder for networking.
”Aalborg-dage i Nuuk” blev arrangeret
i samarbejde mellem Det Grønlandske
Hus i Aalborg, Arctic Consensus,
Sermersooq Business Council og Arctic
Business Network.
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Fokus på udviklingen
i Nordjyllands havne
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DanFish International:

Aalborgs store
fiskerimesse

Der er stor fremgang i udviklingen på
havneområdet i Nordjylland, og i den
forbindelse afholdes en konference
den 28. september i Aalborg.

Derudover arbejder vi på at få aftaler i
hus med erhvervsfolk, der er kunder og
potentielle brugere af havnene, siger
Tommy Tvedergaard Madsen.

Havnene spiller en stor rolle for de samlede erhvervsaktiviteter i Region Nordjylland. På baggrund af den markante
udvikling, som i øjeblikket finder sted i de
fem største erhvervshavne, har Nordjysk
Transportklub og Region Nordjylland arrangeret en konference med titlen ”Udvikling gennem investering i Nordjyllands
havne”. Helt konkret fokuseres der på,
hvordan havnene i Frederikshavn, Skagen,
Hirtshals, Hanstholm og Aalborg kan
medvirke til at skabe øget regional vækst
i Nordjylland:

Ud over inputtene fra havnedirektørerne
kan konferencedeltagerne se frem til at
høre regionsrådsformand Ulla Astman,
som vil åbne konferencen, samt direktør
for Danske Havne Gitte Lillelund Bech.

Den 7.- 9. oktober 2015 slår Aalborg
Kongres & Kultur Center for 24. gang
dørene op for fiskerimessen DanFish
International.

Konferencen holdes på Hotel Scandic i
Aalborg og er åben for alle, som gerne
vil have indblik i, hvad de forskellige
havne satser på, og hvor deres vækst
kommer fra. Der bliver også mulighed
for at stille spørgsmål.

DanFish International er en messe for
både store og små aktører inden for
fiskeri med fokus på udstyr og redskaber. De mange danske og internationale udstillere præsenterer nyheder
inden for net, trawl, tov, wire, motorer,
elektronik, navigations- og kommunikationsudstyr, opbevaringsudstyr og
meget mere. Aalborg Havn udstiller
på stand nr. C 223.

- Havnenes udviklingsplaner kommer
især det maritime erhvervsliv til gode og
skaber flere arbejdspladser for de virksomheder, der bruger havnene. For os er
konferencen særlig interessant, fordi vi
vedtager vores vækst og udviklingsstrategi i august. Så timingen er helt rigtig,
siger Tommy Tvedergaard Madsen fra
Region Nordjylland, som er medarrangør
af konferencen.
Få fingeren på pulsen
Idet de fem erhvervshavne er meget
forskellige, varierer udviklingsområderne
imidlertid fra havn til havn. Skagen Havn
har fx godt gang i krydstogtturisme,
mens Frederikshavn Havn satser på
nogle helt andre markeder.
- Vi har inviteret direktørerne fra de fem
største havne til at komme og fortælle
om deres udviklingsindsats og igangsætning af konkrete projekter, som tilsammen bidrager til regionens udvikling.

steel solutions

Fiskerimessen så dagens lys helt tilbage i 1974 som ”Fiskernes Egen Messe”
og har over årene udviklet sig til at
blive en international event, som tiltrækker delegationer og indkøbere fra
over 25 forskellige lande.

I dag er Hans Kongelige Højhed Prins
Joachim protektor for DanFish International, og messen er efterhånden
blevet så stor, at AKKC har måttet udvide messearealet med en mobilhal
i den nærliggende Kildeparken.

program, tilmelding, priser
” Læs mereog om
åbningstider på www.danfish.com”

built for
the future

www.bladt.dk

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

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

Port of Aalborg

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