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Af Kjartan Ross
Salgschef, Aalborg Havn
Hos Aalborg Havn arbejder vi i disse år
ud fra nogle yderst ambitiøse målsætninger. Vores stærke momentum skal
fastholdes og endda accelereres over de
kommende år. Ud over vores omsætning
og bundlinje vil vi også have et særligt
fokus på at skabe arbejdspladser. Mange
arbejdspladser.
Aalborg Kommune har som erklæret mål
at skabe hele 5.000 arbejdspladser inden for de kommende cirka tre år. Hos
Aalborg Havn har vi taget et stort ansvar
på os: At generere de 1.000 af disse arbejdspladser. Det skal gøres ved at sørge
for, at de virksomheder, der befinder sig i
Aalborg, har de absolut bedste forudsætninger for at vækste deres forretning.
Det er en dyd for os at have fingeren på
pulsen hos vores interessenter, så vi hele
tiden følger udviklingen og er bekendte
med de nye behov, der opstår i Aalborg
generelt og ikke mindst hos havnens
virksomheder. Vi skal turde at tænke nyt
og anderledes, gå forrest og om nødvendigt investere. Som da vi eksempelvis
valgte at opføre hele fire nye lagerhoteller uden på forhånd at have nogle aftagere på plads. Markederne bliver fulgt
tæt, og selvom nogle af nybygningerne
stadig er under opførelse, er alle de nye
kvadratmeter nu allerede fuldt bookede.
Én ting er dog at sørge for de virksomheder, der allerede er i Aalborg i dag.
En anden er at sikre, at vi får endnu flere
virksomheder hertil. Det er en nødvendighed, for at vi kommer op ad vækststi-

gen i det tempo, der kræves, for at vi når
vores målsætninger – både økonomisk
og med hensyn til nye arbejdspladser.
Men nye virksomheder, hvor skal de
komme fra? Vores ønske er at tilføre nye
arbejdspladser til Aalborg og hele regionen, og derfor er det ikke vores mission
at stjæle virksomheder fra oplandet eller
de øvrige nordjyske havne. Vi skal turde
at se ud over ikke bare Nordjyllands
grænser, men også ud over både Danmarks og Skandinaviens grænser.
Opfattelsen og kulturen omkring Aalborg
Havn må derfor ændres, og vi skal holde
op med blot at se os selv som en havneby i Nordjylland på linje med Hirtshals,
Frederikshavn, Hanstholm og Skagen.
Vores perspektiv er nødt til at være større. Det er ikke kun de øvrige metropoler i
Danmark – København, Aarhus og Odense
– men også øvrige større skandinaviske
havnebyer, vi skal sammenligne os med.
Det har vi både forudsætningerne og
potentialet til.
I Nordjylland er der nogle gange en tendens til kun at se verden fra vores eget
nordjyske perspektiv. Tager vi i stedet de
internationale briller på, ser virkeligheden dog ofte meget anderledes ud. Fra
et udenlandsk perspektiv er Danmark
eksempelvis et utroligt lille land, og en
udenlandsk virksomhed ser ikke nødvendigvis afstanden mellem Aalborg og
København eller Amsterdam for den sags
skyld som noget særligt.
Derfor er det vores opgave at belyse, at
vi i Aalborg både samlet set og på vigtige
kerneområder for de respektive virksom-

heder giver de bedste betingelser, så
udenlandske virksomheder og investorer
vælger at placere deres danske, skandinaviske eller måske endda europæiske
afdeling hos os.
Når det lykkes, vil det først og fremmest
skyldes, at vores selvforståelse vil gøre
det muligt. Vi skal turde at se os selv i
det meget større perspektiv, vi er en del
af, og måle vores værdier ud fra nogle
andre parametre end hidtil.
Det kræver en fortsat ændring af opfattelsen af Aalborg Havn og kulturen
omkring den. Vi er langt fra færdige med
denne udvikling, men vi er dog allerede
godt i gang på flere punkter. Udviklingen
af erhvervsparken omkring Aalborg Havn
fylder mere og mere. Det skyldes blandt
andet, at når erhvervsparken vokser,
følger en vækst i godsmængderne med.
På den måde spiller tingene sammen,
og når vi øger fokus ét sted, påvirkes de
resterende områder.
Det er omdrejningspunktet for Den Intelligente Havn, som ikke bare er en traditionel infrastrukturhavn, men i højere grad
en moderne industripark drevet og baseret på viden og samarbejder med havnens
logistik som et centralt omdrejningspunkt.
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Aalborg
Forsyning
går ind i
Aalborg Forsyning vil benytte Miljø++ til at teste nye
teknologier som fjernkøling i Aalborg Øst. Teknologierne skal senere komme hele Aalborg til gavn ifølge
forsyningschef Jesper Møller Larsen.

Det ambitiøse miljøprojekt Miljø++
har fået tilgang af endnu en markant
aktør. Aalborg Forsyning involverer sig
nu i projektet som led i koncernens
ambitiøse målsætning om en bæredygtig energiforsyning i Aalborg.
De grønne ambitioner er store hos
Aalborg Forsyning, der i disse år arbejder
på flere forskellige projekter og bæredygtige løsninger. Det er med det afsæt, at
koncernen denne sommer har indgået en
aftale med parterne bag det innovative
miljøprojekt Miljø++, der har til formål at
gøre erhvervsområdet i Aalborg Øst til et
nationalt og internationalt forbillede inden for cirkulær økonomi, industriel symbiose og grønne forretningsmodeller.
– 9220 Aalborg er på mange måder et
interessant område for os. Helt generelt
er det jo et område med adskillige store
virksomheder som Siemens Gamesa og
Aalborg Portland, der bruger rigtig meget
energi. Her ser vi et kæmpe potentiale
for energibesparelse, og det vil vi gerne
være med til at forløse i samarbejde med
de øvrige aktører i Miljø++, fortæller for-

syningschef for Energi i Aalborg Forsyning, Jesper Møller Larsen.
Miljø++ blev i 2016 initieret af Aalborg
Havn som et led i virksomhedens strategi
om Den Intelligente Havn, og udviklingschef Jesper Raakjær glæder sig over den
nye aktør til projektet:
– Med Miljø++ vil vi først og fremmest
gerne skabe et overblik og være med til
at hjælpe virksomheder og organisationer med at udnytte hinandens ressourcer
på en bæredygtig måde og dermed danne industrielle symbioser. Her er Aalborg
Forsyning en klar forstærkning af samarbejdet med deres mulighed for at koble
de forskellige aktørers energiforbrug og
energibehov, forklarer Jesper Raakjær.
Fjernkøling på programmet
Et af de konkrete emner, som Aalborg
Forsyning vil introducere til området,
er fjernkøling. Koncernen har gennem
flere år arbejdet med teknologien, som
er forbundet med et stort potentiale for
energibesparelse.

– Fjernkøling er på mange måder det
modsatte af fjernvarme og går ud på at
forsyne blandt andet virksomheder med
køling. Mange virksomheder har et stort
kølebehov, og det har eksempelvis været
helt ekstremt denne sommer. I stedet for
at købe dyre og energitunge køleanlæg
kan vi ved hjælp af fjernkøling tage den
energi, som de har for meget, og hjælpe
dem med at komme af med den på en
bæredygtig måde, siger Jesper Møller
Larsen og fortsætter:
– Det fjernkøleanlæg, vi vil etablere i
Aalborg Øst, bliver et af de mest effektive i hele verden, blandt andet fordi vi
kan udnytte søen ved Aalborg Portland
til naturlig køling. Med fjernkøling kan vi
udnytte nogle ressourcer, der kan ligge
flere kilometer væk, og bringe dem i spil
hos forskellige virksomheder. En anden
stor fordel ved fjernkølingen er, at vi har
fjernvarmen på den anden side. Det vil
sige, at når vi modtager varme, kan vi
flytte den over i fjernvarmen og på den
måde sørge for, at ressourcerne udnyttes
optimalt.

Med den netop indgåede aftale har
Aalborg Forsyning i første omgang forpligtet sig til Miljø++ indtil 2020, og ifølge
Jesper Møller Larsen er målet, at de
løsninger, som i de kommende år testes
i Aalborg Øst, skal komme hele Aalborg
til gavn i fremtiden.

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
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Landsdækkende maritimt samarbejde:

Aalborg Havn bliver første havn
i Green Ship of the Future
Green Ship of the Future har fået nyt
nordjysk islæt, efter Aalborg Havn har
sluttet sig til det maritime innovationsnetværk. Ambitionen er at styrke
brodannelsen mellem den nordjyske
og landsdækkende agenda inden for
den maritime branche.
1. maj kunne det maritime innovationsnetværk Green Ship of the Future (GSF)
byde velkommen til sit nye medlem
– Aalborg Havn. Netværket, der har fokus på miljøvenlig og bæredygtig skibsfart, tæller en bred skare af medlemmer
med forskellige roller inden for den
maritime branche, men Aalborg Havn
bliver altså den første havn, der engagerer sig i samarbejdet.
Det glæder Aalborg Havns nye salgschef,
Kjartan Ross, der gennem de seneste år
har siddet som formand for styregruppen i netop Green Ship of the Future:
- Green Ship of the Future har længe
ønsket at få en havn med i netværket.
Havnen er jo skibenes bindeled til resten
af verden, og derfor er det en naturlig
og interessant spiller at have med på
banen, fortæller Kjartan Ross.
Aalborg Havn er i forvejen med i det
lokale maritime branchenetværk Aalborg
Maritime Network, og ifølge Kjartan Ross
er ønsket at knytte de to netværk tættere sammen.
– I Aalborg og i Nordjylland generelt har
vi rigtig mange virksomheder inden for
den maritime industri, og her er Aalborg
Maritime Network et rigtig godt net-
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– Teknologi er fortsat en vigtig del af
netværket, men strategi, forretningsmodeller og selve forretningen omkring
produktet fylder stadig mere. Eksempelvis bliver der både diskuteret og holdt
arrangementer om cirkulær økonomi,
mens vi også er gået i dybden med,
hvordan 3D-print kommer til at forandre
virksomheder, forklarer Kjartan Ross.
Kjartan Ross fortsætter som formand
for netværkets styregruppe og erstatter
samtidig Aalborg Havns udviklingschef
Jesper Raakjær i styregruppen for Aalborg Maritime Network.

værk, hvor virksomheder kan sparre med
hinanden. Vi tror dog på, at det vil gavne
netværket at have en ambassadør i et
landsdækkende netværk som Green Ship
of the Future, og det vil vi rigtig gerne
tage ansvaret for, siger Kjartan Ross og
fortsætter:
– I Aalborg Havn arbejder vi hårdt for
at skabe de bedste betingelser for, at
virksomhederne i Nordjylland kan vækste, og her giver GSF både viden og ikke
mindst en finger på pulsen i forhold
til de interessante ting, der hele tiden
sker inden for branchen. En nordjysk
virksomhed kan eksempelvis have en
udfordring, som ikke kan løses af en
nordjysk partner, men måske kan en
virksomhed på Fyn eller Sjælland hjælpe
og omvendt. Det er den slags synergier,
vi håber på at facilitere med vores medlemskab.
Green Ship of the Future var oprindeligt
et ingeniør- og teknikerbåret netværk,
der koncentrerede sig om den teknologiske udvikling inden for branchen, men
siden har netværket udviklet sig, og i
dag ser man udover skibet også på hele
logikstikkæden.

steel solutions

built for
the future

Om Green Ship of the Future:
Green Ship of the Future blev etableret i
2008 i forbindelse med COP15-topmødet
i København, hvor formålet var at vise,
hvad branchen formåede, og her præsenterede man blandt andet en showcase
i form af et miljøvenligt skib med flere
emissionsreducerende komponenter og
tiltag. Netværket sætter løbende nye
projekter i gang. Senest har man afsluttet projekterne RegionalECOfeeder og
3D print, mens man netop har skudt et
EU-projekt om cirkulær økonomi i gang.
Siden har Green Ship of the Future fungeret som en forening for en række parter
i det Blå Danmark, hvor fokus har været
på miljøvenlig og bæredygtig skibsfart.
I dag består foreningen af cirka 50 medlemmer, der både tæller rederier, universiteter, styrelser, leverandører, virksomheder og nu altså også Aalborg Havn.
Netværket fik i starten fondsstøtte, men
er i dag en fuldstændigt uafhængig
organisation, og dermed er det medlemmerne, der sætter dagsordenen.

www.bladt.dk

KonferenceCenter

T IS
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K
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CLS Konference tilbyder dig
moderne faciliteter, dedikeret til
møder og konferencer med fra
10 til 110 deltagere.
Se lokaler
og mødepakker
på logsam.dk
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Norsk og dansk vindmølleindustri samles i Aalborg
Fra den 8.-10. oktober er Aalborg
værtsby for den innovative konference Hackathon 2018, som har fokus på
offshore vindbranchen. Konferencen
indledes med et netværksarrangement,
der efterfølges af et to-dages hackathon, hvor deltagerne skal samarbejde om tre brancherelevante
problemstillinger.
Den danske og den norske offshore
vindindustri kan lære meget af hinanden. Det er præmissen forud for den
kommende vindkonference, der løber af
stablen i Aalborg fra den 8. til den 10.
oktober.
Her samles en række repræsentanter for
både den danske og norske vindmølleindustri blandt andet for at diskutere og
arbejde med perspektiverne i et tættere
samarbejde om vindenergi mellem landenes forskellige aktører. Det fortæller
Hans A. Pedersen, områdeansvarlig for
vindenergi i den danske energiklynge
House of Energy, som er medarrangør
af konferencen.

– Vores formål med konferencen er kort
og godt at skabe nogle relationer og
samarbejder på tværs af de to lande,
der kan lede til vækst for de danske
virksomheder i vindmølleindustrien.
Norge er på mange måder et nyt vindområde. Men nu er flere vindmølleparker
på vej, og der er gode muligheder for, at
de danske virksomheder kan få del i det
store vækstpotentiale, som er forbundet
med denne udvikling, siger Hans A.
Pedersen.
Bag eventet står – ud over House of
Energy – partnerne Offshoreenergy.dk,
Vindmølleindustrien, Norwegian Energy
Partner, Innovation Norway og Aalborg
Havn, og sidstnævnte glæder sig over,
at konferencen i år kommer til Aalborg.
– Det betyder jo, at der kommer nogle
rigtig spændende virksomheder og nøglepersoner inden for vindmølleindustrien til Aalborg, og det er meget positivt.
Her kommer vi i Aalborg Havn særligt til
at stå for arrangementet den 8. oktober,

der byder på både virksomhedsbesøg
og en netværksmiddag, hvor blandt
andre den norske ambassadør, Aud
Kolberg, og fabrikschef hos Siemens
Gamesa Aalborg, Henrik Hedegaard, vil
holde oplæg, fortæller account manager
i Aalborg Havn, Jeppe Faber.
Den efterfølgende dag starter den
to-dages hackathon, hvor deltagerne
kan se frem til at arbejde målrettet med
tre konkrete problemstillinger fra branchen. En af dem kommer til at omhandle flydende fundamenter.
– Norge har nogle udfordringer i forbindelse med offshore vindmøller. Vandet
ud for kysterne er meget dybt og med
klippebund, og forudsætningerne er derfor ganske anderledes end i Danmark.
Det betyder kort fortalt, at der er behov
for, at man monterer vindmøllerne på
flydende fundamenter, og dem kommer
vi derfor ind på til årets Hackathon, fortæller Hans A. Pedersen, og fortsætter:
– Nordmændene medbringer en del
viden om emnet og offshore-løsninger
generelt fra deres mangeårige erfaringer
fra olie- og gasudvinding, og det bliver
spændende at følge, hvordan de erfaringer kombineres med de nyeste løsninger inden for vindenergi.

Den anden problemstilling tager udgangspunkt i en anden udfordring, der
følger dét at operere offshore, nemlig
logistikken såvel på havnen som på
havet. At skulle sejle til alle opgaver, anvende specialfartøjer, vejrlig, transporttid, sikkerhed og planlægningen giver
store udfordringer for alle, der opererer
offshore, og medfører store omkostninger, tilføjer Hans A. Pedersen.
Den sidste problemstilling er endnu
ikke valgt, men formuleres af Siemens
Gamesa Renewable Energy.
Endeligt program kan findes på arrangørernes hjemmesider.

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

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

9

10

A A L B O R G H A V N - S TÆ R K P Å L O G I S T I K O G S A M A R B E J D E

HUSK DATOERNE
9-10. oktober: Hackathon

8. oktober: Sideevent med virksomhedsbesøg og netværksmiddag

HACKATHON 2018 – INNOVATIONSCAMP
Vær med, når den danske og norske offshore vindindustri tørner sammen i Aalborg i dette
efterår. Dagene vil både byde på netværksmøder og en workshop, der bliver afholdt som et
hackathon. Husk også at melde dig til sideeventet den 8. oktober og deltag i virksomhedsmøder inden for offshore-industrien samt en netværksmiddag, hvor du blandt andet vil
møde den norske ambassadør, Aud Kolberg, og andre hovedtalere.
READ MORE AT WWW.HOUSE-OF-ENERGY.DK/EVENTS/HACKATON

Fuld
fart på årets
EKSPERTER
Regatta
I NORDpå havnefronten
Vi eksporterer et bredt produktsortiment
af fødevarer, forbrugsvarer og møbler til
offentlige og private virksomheder i
Grønland, på Færøerne og Island.
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Nyt gods på
kajen redder
biogasanlæg
fra tørkekrise
Siden april har Aalborg havn modtaget en ny type gods, som blandt
andet skal hjælpe nordjyske biogasanlæg efter sommerens tørkeproblemer.
Godset består af et restprodukt fra
olivenolieproduktion, der kan erstatte landmændenes sparsomme halm
som brændsel til biogasanlæg.
Et helt nyt produkt er siden foråret
begyndt at komme ind over kajen på
Aalborg havn. Der er tale om et restprodukt fra olivenolieproduktion i Middelhavsområdet, og selve anvendelsen af
produktet er særdeles interessant for
virksomheder med biogasanlæg og termiske anlæg i Nordjylland.
Restproduktet – eller granulatet – består af tørret frugtkød fra oliven, hvor
alt olien er presset ud. Det bruges som
brændsel til biogasanlæg og termiske
anlæg, og det viser sig især at være en
stor fordel efter årets tørkeramte sommermåneder. De har nemlig resulteret
i en markant reducering af årets halmhøst, og dermed er det problematisk
for biogasanlæggene at få leveret den
fornødne mængde halm fra de nordjyske landmænd. I stedet kan granulatet
anvendes som brændsel, og det har dermed givet anlæggene og landmændene
en vej ud af kniben.

Efterspurgt vare
Produktet bliver leveret af den danske
virksomhed Combineering, der har specialiseret sig i at udvikle nye løsninger
for nyttiggørelse af industrielle restprodukter. På bare tre måneder er der allerede blevet læsset 27.000 tons granulat
ind over kajen i Aalborg.
Udover at produktet sikrer, at landmændene kan beholde deres sparsomme
halmhøst hjemme på gården og bruge
den til foder og strøelse, er granulatet
også forbundet med andre fordele:
– Alle de anlæg, der bruger halm som
brændsel, vil få et produktionsproblem,
fordi halmen er blevet en mangelvare – og det kan vi selvfølgelig afhjælpe
med det her produkt. Men derudover er
produktet i det store billede også med
til at bidrage til den danske CO2-neutralitet, idet granulatet som brændsel giver
CO2-neutralt metan, som bliver sendt
ud i det danske naturgasnet. Der er
med andre ord en stor miljømæssig fordel ved at anvende det, fortæller direktør for Combineering, Lars V. Jørgensen.
Combineering modtog det første skib
med olivenpillerne for godt et halvt år
siden, og siden da er det gået stærkt
med leverancer til biogasanlæg:
– Vi oplever stor efterspørgsel på varen,
og en betragtelig del af kunderne er
placeret i Nordjylland. Derfor er det
også strategisk smart for os at benytte
Aalborg havn og de faciliteter, de stiller
til rådighed, tilføjer Lars V. Jørgensen.
Combineering har desuden gjort brug af
Aalborg Havns tilbud om fjernlager for at
minimere transport- og logistikomkostninger.
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Certificeringen
af nyt ledelsessystem er i hus
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Det er et kvalitetsstempel af Aalborg
Havn, fortæller risikochef, Anders Klitgaard, der særligt har været ansvarlig
for kortlægningen af havnens risici.
Selve certificeringen foregik ved en
fire dages audit, der blev foretaget af
auditorganet DNV, som én gang om året
vil komme på kontrolbesøg.
– Derudover kommer vi også til at lave
intern audit, hvor vi vil undersøge, om
vi nu også følger de instruktioner og
retningslinjer, vi har udformet. Endvidere kommer vi til løbende at arbejde
yderligere med vores ledelsessystem.
Nu er det oppe at køre, og herfra
handler det så om optimeringstiltag.
Konkret fik vi nogle forbedringsforslag
fra DNV, som vi vil arbejde med at implementere i den kommende tid, siger
Anders Klitgaard.

Gennem det seneste år har Aalborg
Havn været i fuld gang med at implementere et spritnyt ledelsessystem.
Systemet er taget i brug, og inden
sommerferien blev det så certificeret
efter de højeste internationale standarder.
Aalborg Havn er nu den første havn, der
både er ISO-certificeret inden for miljø,
risiko, CSR og kvalitet. Det står klart,
efter Aalborg Havn i starten af juli fik
certificeret sit nye ledelsessystem.
Gennem det seneste år har Aalborg
Havn arbejdet på udviklingen og implementering af det nye ledelsessystem,
der blandt har til formål at kortlægge

og systematisere arbejdsprocesser, risici
m.m., og certificeringen blev da også
modtaget med tilfredshed.
– Certificeringen er kulminationen på
lang tids hårdt og grundigt arbejde, og
vi er meget tilfredse med, at den nu er
i hus.
ISO står for International Organization for Standardization og er
en international organisation med
hovedsæde i Geneve i Schweiz.
Organisationen har siden 1947 haft
til formål at udbrede globale kommercielle og industrielle standarder.

Vækst og ambitioner danner
baggrund for certificeringer
Hos Aalborg Havn har certificeringen
været en stor prioritet, hvor havnens
udvikling samt ambitioner for fremtiden
har spillet en stor rolle.
– Behovet er steget i takt med, at Aalborg Havn er blevet en større virksomhed med flere medarbejdere. Generelt
er virksomheden bare blevet mere
kompleks med mange forskellige processer og arbejdsgange, og det styrker
særligt behovet for kvalitetssikring, og
her har vi arbejdet med at kortlægge
og strømline vores interne processer
for netop at optimere vores arbejdsgange. Det kan man vinde rigtig meget
på internt, men også eksternt, for det
handler også om at sikre os, at det, vi
tilbyder vores kunder, nu også er det,

de efterspørger, siger Anders Klitgaard
og fortsætter:
– Derudover bliver disse certificeringer
taget utroligt seriøst i erhvervslivet, og
det er med andre ord et kvalitetsstempel af vores virksomhed og en garanti
for, at vi lever op til en række standarder og ikke mindst lovpligtige sikkerhedskrav. Det er meget vigtigt for en
række virksomheder, og certificeringen af Aalborg Havn kan således være
afgørende for, om de vælger at samarbejde med os frem for en anden havn,
afslutter han.

Om certificeringen af det nye
ledelsessystem.
Aalborg Havns ledelsessystem er nu
ISO-certificeret inden for Kvalitet
ISO 9001, Risiko ISO 31000, Miljø
ISO 14001 og CSR ISO 49001.
- Kvalitet: Har særligt fokus på
havnens arbejdsprocesser. Strømliner
arbejdsgange og definerer, hvad der
skal dokumenteres osv.
- Risiko: Aalborg Havn har lavet en omfattende kortlægning af havnens risici
på tre niveauer: strategiske, operationelle og daglige.
- CSR: Aalborg Havn er allerede
involveret i flere CSR-projekter som
eksempelvis Cool East. Allerede i dette
efterår vil havnen indkalde en række
relevante aktører for at lægge en plan
for, hvilke områder der skal arbejdes
med de kommende år.
Miljø: Miljø har været et centralt tema
for Aalborg Havn gennem flere år, og
derfor havde havnen i forvejen miljøcertifikatet.
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Lige ved hånden:
Det nye kort lanceres som følge af Aalborg Havns beslutning om at styrke indsatsen på sikkerhedsområdet. Det sker
for at understøtte og udvikle havnens
strategi om Den Intelligente Havn inden
for sikkerhed, arbejdsmiljøviden, interessentsamarbejde og arbejdsmiljøledelse.

Interaktivt kort over
havnen giver overblik over
nødberedskabsfaciliteter

Direkte fra mobilen kan havnens
aktører finde vej til den nærmeste
øjenskyller, hjertestarter, brandslukker
eller redningsstige. Det sker som et
led i Aalborg Havns skærpede indsats
på sikkerhedsområdet, som blev skudt
i gang ved en konference tilbage i maj.
Det skal være nemmere og hurtigere at
få overblikket over havnens faciliteter i
tilfælde af uheld og nødsituationer. Den
ambition har været udgangspunktet for
Aalborg Havns nye interaktive kort, der
skal synliggøre alle øjenskyllere, hjertestartere, brandslukkere og redningsstiger
på havnens områder.
Kortet kan nemt tilgås via telefonen, og
havnens aktører kan derfor altid finde
eksempelvis den nærmeste registrerede
hjertestarter, hvis behovet opstår.

– Tidligere var vi næsten udelukkende
prisgivet analoge løsninger og ikke-digitaliseret vidensdeling. Det er klart, at det
tog meget tid, og især i en nødsituation
er tiden jo netop dyrebar, så vi er rigtig
glade for, at det nye kort nu er oppe og
køre, siger fagansvarlig koncernjurist hos
Aalborg Havn, Tais T. Kløgtner.
Han siger uddybende, at kortet, der kan
findes på Aalborg Havns hjemmeside
under fanen Beredskab og Sikkerhed,
også med fordel kan benyttes forebyggende. Kortene suppleres nemlig af områdespecifikke oversigter over påkrævede
personlige værnemidler, som skal vejlede
brugeren om de gældende mindstekrav
på et konkret område.
– Det er altid en god idé at holde sig opdateret på eventuelle nye placeringer af

Kortet blev præsenteret første gang i forbindelse med en sikkerhedskonference,
der blev afholdt af Aalborg Havn tilbage
i maj, som skulle sætte fokus på værdien
af et godt og sikkert fælles arbejdsmiljø
på havnen.

hjertestartere, brandslukkere m.m. samt
kravene om personlige værnemidler. Det
er meningen, at virksomhederne på
havnen selv skal registrere deres faciliteter på kortet, og på den måde bliver det
et fælles ansvar, at vi har en tværgående
sikkerhedsplatform, der fungerer, fortsætter Tais T. Kløgtner.

– Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for både
den enkelte medarbejder, virksomhederne og ikke mindst for samfundet som
helhed. Det påvirker både den enkelte
medarbejders sundhed, virksomhedens
produktivitet og samfundets vækst. Det
hele hænger sammen, og et vellykket
overordnet samarbejde om arbejdsmiljø
skaber derfor værdi på mange niveauer,
fortæller Tais T. Kløgtner.
Tais T. Kløgtner siger supplerende, at
den skærpede indsats i fremtiden kan
føre til nye intelligente systemer af
samme støbning som de interaktive kort.

Full-serviceleverandør inden
for el-teknik, mekanik og automation
Intego A/S | 99 36 40 00 | intego.dk
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Her finder du virksomhederne
på Aalborg Havn:
Når det gælder transport og logistik
– så lad vores erfaring blive din styrke
Over 30 års erfaring i skræddersyede logistikløsninger
til det lokale erhversliv i Nordjylland.

e-Crane

Tel. : +4 5 76 28 0102

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

MRS

Genindvinding & miljø

Bulkgods

H. J. Hansen
Vulkanvej 13, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9632 1212, Fax: 9815 3683
hjh-aal@hjhansen.dk
www.hjhansen.dk

Aalborg Kornterminal ApS
Halsvej 139, 9310 Vodskov
Tlf.: 9825 7700, Fax: 9825 7710
inter@mail.tele.dk

Uniscrap
Mineralvej 23, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9812 1533, Fax: 9812 6618
info@uniscrap.dk
www.uniscrap.dk

www.port-trade.com
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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
Kærsholm Diamantboring ApS
Tlf.: 9831 1519
kaersholmdiamantboring.dk
ivan@kdia.dk
Geminor
Alsion 2, 6400 Sønderborg
Tlf.: 5121 0019
tim.andersen@geminor.dk
www.geminor.no

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

Hedegaard Agro A/S
Nordre Havnegade 3
9400 Nørresundby
Tlf.: 9936 1700, Fax: 9936 1750
info@hedegaard-agro.dk
www.hedegaard-agro.dk
Kroghs A/S
Klim Strandvej 284, 9690 Fjerritslev
Tlf.: 9822 5200, Fax: 9822 5737
kroghs@kroghs-as.dk
www.kroghs-as.dk
Dansk Natursten A/S
Tronholmen 28B, 8900 Randers
Tlf.: 8644 8577, Fax: 8644 8378
bl@dansknatursten.dk
www.dansknatursten.dk
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

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

Nordic Marine Oil A/S
Skibbrogade 3, 2. th, 9000 Aalborg
Tlf.: 9631 3910, Fax: 9631 3911
sales@nordicmarineoil.dk
www.nordicmarineoil.dk
NORbunker A/S
Østre Kanalgade 20, 9000 Aalborg
Tlf.: 7070 7748
Mobil: 9193 9325
www.NORbunker.dk
Unioil Supply A/S
Østre Havnegade 16
9000 Aalborg
Tlf.: +45 8882 8181
sales@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.: 2091 5400
info@logsam.dk
www.logsam.dk
Jutland Group
Tlf.: 2866 5024
erv@jutland.biz
www.jutland.biz
Fortsættes side 18
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MARCOD
Tlf.: 2332 0332
clc@marcod.dk
www.marcod.dk
Minsparringpartner.dk
Tlf.: 4037 2003 / Bent Friis
mail@minsparringpartner.dk
www.minsparringpartner.dk

Diverse
Blue Power Partners A/S
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7222 0208
information@bluepp.com
www.bluepowerpartners.com
Conlan ApS
Speditørvej 2A, 9000 Aalborg
Tlf.: 7240 6003, Fax: 9632 0022
info@conlan.dk
www.conlan.dk

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

Frysehuse

Lodseri

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

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

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

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

Grønland

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

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

KLU Materiel Nord A/S
Olievej 13, 9000 Aalborg
Tlf.: 7025 0006
klunord@klunord.dk
www.klunord.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
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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

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

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

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
Nordjyllands Beredskab
Thomas Boss Gade 6, 9000 Aalborg
Tlf.: 7011 5511, Fax: 9813 3988
sbs@aalborg.dk
Grønlands Selvstyre,
toldfunktionen
Vejdybet 16, 3. sal,
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3211
Fødevarestyrelsen
Nordjylland
Sofiedalsvej 90, 9200 Aalborg Øst
Tlf.: 7227 5000

Mæglere
Carl Elgaard Shipping
Mindet 4, 8000 Århus
Tlf.: 8612 1644, Fax: 8612 1890
ceship@ceship.dk
Hesselby Shipping
Langerak 5, 9900 Frederikshavn
Tlf.: 9843 8889, Fax: 9843 8882
shipping@hesselby.dk
ShipCargo ApS
Landdybet 10, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7020 0890, Fax: 7020 3290
shipcargo@shipcargo.dk
www.shipcargo.dk

Nørresundby Rederi & Shipping
af 2017 A/S
Østre Havnegade 18 st. tv.
9000 Aalborg
Tlf.: 9877 5577, Fax: 9877 5575
broker@nrsbshipping
www.nrsbshipping.dk

Skibshandler

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

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

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

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

Scan-Shipping A/S
Gasværksvej 30 A, 9000 Aalborg
Tlf.: 9933 4500, Fax: 9933 4501
aalborg@scan-shipping.com
www.scan-shipping.com
Schultz Shipping A/S
Landdybet 9, PO Box 8011
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9817 4100, Fax: 5951 1752
schultz@schultzshipping.dk
www. schultzshipping.dk
SDK Shipping
Stigborgsvej 60,
9400 Nørresundby
Tlf.: +45 9632 31 00
aalborg@shipping.dk

Rederi
Nørresundby Rederi & Shipping
af 2017 A/S
Østre Havnegade 18 st. tv.
9000 Aalborg
Tlf.: 9877 5577, Fax: 9877 5575
broker@nrsbshipping
www.nrsbshipping.dk
Royal Arctic Line A/S
Vejdybet 16, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3234, Fax: 9930 3065
www.ral.dk

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

Service

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
YOYO Global Freight ApS
Hedelund 6,9400 Nørresundby
Tlf.: 7262 3751
aal@yoyoglobal.com
www.yoyoglobal.com
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

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

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

TVG-Zimsen
Vejdybet 16, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9656 1525
log@tvg.is
LOG MAN ApS
(Logistics Management)
Østre Alle 6, 9530 Støvring
Tlf.: 7044 4407
hem@logman.dk
www.logman.dk

Jernbane

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

DB Cargo Scandinavia A/S
Spotorno Alle 12, 2630 Taastrup
Tlf.: +45 28925 5202
Thomas.vestergaard@deutschebahn.com

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

Captrain Denmark A/S
Jernbanegade 7a, 6330 Padborg
Tlf.: +45 2789 7680
post@captrain.dk

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

VTG Rail Europe GmbH
Fredericiagade 18 B, 9000 Aalborg
Tlf.: 6021 8009
ib.pallesen@vtg.com

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

Trosseføring

Værft og reparation

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

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

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

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

Stevedore
Aalborg Stevedore Company A/S
Landdybet 10, bygning 83
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3400
info@asc-as.dk
www.asc-as.dk
ShipCargo Ltd.
Landdybet 10, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7020 0890
shipcargo@shipcargo.dk

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

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

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

Vognmænd

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

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

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

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

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

Tri Trail Trucking ApS
Rørdalsvej 203, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9812 0633, Fax: 9810 1720
www.tritrail.dk
Aalborg Transport &
Spedition A/S
Speditørvej 1, 9000 Aalborg
Tlf.: 9630 3970
booking@aats-transport.dk

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

Aalborg
Vognmandsforretning A/S
Kystvejen 52, 9400 Nørresundby
Tlf.: 7025 3511
info@avas.dk
aalborgvognmandsforretning.dk

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
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Aalborg Havn

OVERBLIK

6
Nordjyllandsværket

5. Erhvervspark

Oliehavnen

1
Nordhavnen

Stykgodskajen

3

4
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6. Bulk

6
2

Cruisekajen

Østhavnen

9

6
7. Projektlast

5

1. Multigods

2. Krydstogt

3. Stykgods

4. Flydende bulk

8

9

8. Containerterminal

9. Godsbaneterminal

DDO© Copyright COWI
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Aalborg får Danmarks første
førerløse havnebus
En ny førerløs færge, der får rute
mellem Stigsborg Havnefront i
Nørresundby og Musikkens Hus
i Aalborg, skal i fremtiden sammenkoble byen og være en del af den
offentlige transport.
De næste godt to år bliver Limfjorden
testområde for Danmarks første førerløse havnebus, som skal sejle mellem
Stigsborg Havnefront og Musikkens Hus.
Det er en arbejdsgruppe bestående af
en række virksomheder og organisationer, herunder Aalborg Havn, der står
bag projektet. Fælles for dem alle er, at
de har store kompetencer inden for det
maritime område – lige fra forskning,
projektstyring og mandskab til udvikling
af intelligente systemer til autonom
færgedrift, navigation og skibssikkerhed.
Projektet blev officielt godkendt af
Søfartsstyrelsen i april, og denne sommer og godt to år frem vil man således
arbejde på at udvikle færgen, så Danmarks første førerløse havnebus efter
planen kan sættes i drift i Limfjorden
fra 2021:
– Vi er netop gået ind i fase to af projektet, som er testfasen. Her sejler en
konventionel færge med to besætningsmedlemmer om bord, som skal gennemteste ny teknologi. På den måde er der
styr på alt, når færgen i fremtiden skal
sejle autonomt, og går det som forventet, håber vi, at færgen i 2021 er klar
til at sejle med – i første omgang – 12
passagerer, fortæller projektkoordinator
Kurt Bennetsen.

Det er desuden planen, at fartøjet bliver
lavet skalerbart, så det i fremtiden kan
sejle med langt flere mennesker. På den
måde kan det også have et stort potentiale andre steder i både Danmark og
resten af verden, hvor der eksempelvis
er behov for, at man binder øsamfund
bedre sammen med fastlandet.
Sammenkobler byen
Færgen kommer således til at øge tilgængeligheden i Aalborg og bidrager
til, at man nemt og hurtigt kan komme
til og fra Stigsborg Havnefront, som
er Nørresundbys nye, attraktive bydel.
Over de næste 25-30 år bliver det
nemlig et område med op mod 4.000
boliger og 7.500 indbyggere:
– Der kommer til at ske rigtig meget på
Stigsborg Havnefront de næste mange
år, og her er planen, at Limfjorden
skal fungere som maritimt kraftcenter
og skabe god tilgængelighed både i
privat- og erhvervssammenhæng, fortsætter Kurt Bennetsen.

Færgens rute bliver mellem
Stigsborg Havnefront og
Musikkens Hus.

Musikkens Hus

Testperioden skal
bidrage til, at færgen
i fremtiden skal sejle
autonomt ifølge
projektkoordinator
Kurt Bennetsen.

Foreløbig tidsplan
I øjeblikket er det arbejdsgruppens
hensigt at stifte en erhvervsdrivende
fond. Derefter skal der skaffes yderligere
20-30 millioner kroner over de resterende tre år, som projektet er anslået til at
vare ifølge den foreløbige tidsplan:
2018: F
 orsøg med mindre, bemandet
færge
2019: Forsøg med mindre, førerløs
færge
2021: M
 indre, førerløs færge sættes
i drift

Stigsborg
Havnefront

2022: Større, førerløs færge sættes
i drift

Aalborg som Smart City
Den førerløse færge er desuden en del
af den maritime branches transformationsproces, hvor digitalisering og automatisering spiller en hastigt voksende
rolle. Aalborg vil nemlig ligge i den internationale top og således være en Smart
City med nytænkende og bæredygtig
byudvikling:
– En god sammensætning af kompetente virksomheder og organisationer
skal bidrage til, at Aalborg tager endnu
et skridt i den rigtige retning. Her skal
vi vise, at vi gennem et godt tværfagligt samarbejde kan sætte Aalborg på
verdenskortet inden for højteknologisk,
maritim udvikling og samtidig skabe en
løsning, som aalborgenserne får stor
glæde af, slutter Kurt Bennetsen.
Den førerløse færge skal også være et
stærkt bidrag til regeringens vækststrategi om at gøre Danmark til et maritimt
kraftcenter, der går forrest inden for
udviklingen af blandt andet teknologi,
materialer, digitalisering og autonomi på
området.

Om projektet:
Projektet bliver forankret i Center for
Logistik og Samarbejde, og derudover
omfatter aktørerne blandt andre Den
Selvejende Erhvervsdrivende Fond, Stigsborg Havnefront, Aalborg Havn, Mathis
Værft, Aalborg Universitet, Wärtsilä/
Lyngsoe Marine Systems, MARCOD, Martec, TUCO Group, Beredskab Nordjylland,
Aalborg Kommunes brovagt, advokatfirmaet HjulmandKaptajn, revisionsfirmaet
BDO, MYdefence, LB Solutions, Tall Ships
Aalborg Fonden og Logimatic.
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Munck Gruppen samler tre
selskaber på Aalborg havn
Den landsdækkende entreprenørkoncern Munck Gruppen har styrket
sin tilstedeværelse på Klippevej, hvor
man har haft asfaltfabrik siden opkøbet af Skanska-fabrikken i 2014. I dag
har koncernen samlet tre selskaber på
lokationen, og medarbejderantallet
er gået fra i underkanten af 20 ved
opkøbet til i dag cirka 70.

– Vi udnytter ressourcerne optimalt ved
at samle de tre selskaber herude. Vi havde pladsen til de mange nye ansigter, og
vi har desuden den fordel, at det meste
af selskabernes udstyr og materiel befinder sig ude ”i marken” det meste af året.
Derfor har det ikke krævet yderligere
investeringer i eksempelvis opbevaringsfaciliteter.

Munck Gruppen har gennem de seneste
fire år styrket deres position i Aalborg
markant. Entreprenør-koncernen, der i
dag tæller seks selskaber og cirka 1.500
ansatte, investerede tilbage i 2014 i
Skanskas asfaltfabrik på Klippevej, som
i dag hører til under selskabet Munck
Asfalt. Siden har man samlet flere aktiviteter på Aalborg havn.

Lars Hostrup fortæller supplerende, at det
nu er tid til at skabe yderligere synlighed
omkring Munck-navnet i Nordjylland.

To år senere flyttede et andet underselskab, Munck Forsyningsledninger, nemlig også ind på matriklen, mens Munck
Gruppen efterfølgende opkøbte LKF
Vejmarkering A/S på Gugvej og flyttede
aktiviteterne til Klippevej. Antallet af
medarbejdere med udgangspunkt i matriklen på Aalborg Havn er derfor steget
voldsomt fra 18 umiddelbart efter opkøbet af fabrikken i 2014 til op mod
70 medarbejdere i dag.
– Med opkøbene i Nordjylland har Munck
Gruppen for alvor etableret sig i det
nordjyske, og her er det klart, at Aalborg
Havn er en strategisk rigtig god placering
i kraft af de fordelagtige transportmuligheder både på land og til søs. Derudover
har området også de miljøgodkendelser,
som især er afgørende for at drive asfaltfabrikken, siger driftsleder Lars Hostrup
og fortsætter:

– Vi har selvfølgelig den fordel, er der er
mange, som kender vores asfaltfabrik fra
Skanska-tiden, men selve Munck-navnet
er ikke så kendt i Nordjylland, så det
prøver vi at sætte fokus på. Senest har vi
haft en stand på Hjørring Dyrskue for at
sælge noget asfalt til de nordjyske landmænd.

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.

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

Om Munck Gruppen:
Består i dag af seks selskaber:
Munck Asfalt, Munck Forsyningsledninger, Munck Havne & Anlæg, Munck Civil
Enegineering, Munck Islandi og Tarcopol
Sp. Z o.o.
Cirka 1.500 medarbejdere
Grundlagt i 1988

$

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

27

28

A A L B O R G H A V N - S TÆ R K P Å L O G I S T I K O G S A M A R B E J D E

Udvidelse af Tranholmvej
skal forbedre trafik-flow
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Landskabsforvaltningen i Aalborg
Kommune. Det vil ikke mindst være,
når det nye sygehus åbner og dermed
generer trafik, der vil forplante sig
mod Aalborg havn.

Jakob Nilsen påpeger desuden, at alle
lyskryds dimensioneres, så de giver
tilgængelighed for modulvogntog med
henblik på også at imødekomme fremtidige transporttyper til området.
Projekt til 100 millioner kroner
Udvidelsesprojektet hører ikke til de
mindre, og selve omkostningerne løber
op i omkring 100 millioner kroner.
Alligevel ser Jakob Nielsen det som
en relativt ukompliceret opgave:
– Det er ikke et projekt af nogen
specielt kompliceret karakter, vi har
gang i her. Så selvom det er omfangsrigt,
forventer vi bestemt, at det er færdigt
til tiden, og den nye strækning kan forbedre afviklingen af trafikken allerede fra
slutningen af 2019, siger Jakob Nielsen.
Projektets anlægsarbejde begyndte
i starten af 2018.

Aalborg Kommune udvider nu hele
Tranholmvej i Aalborg Øst, som er en
del af forbindelsen til Aalborg Havn.
Vejen er samtidig adgangsvej til flere
omkringliggende virksomheder, og derfor skal den med to ekstra spor gøres
klar til fremtidige trafikmængder.
Trafikbelastningen på Tranholmvej er
i dag et stigende problem på grund
af trafikken til og fra havnen og de
store erhvervsvirksomheder i Aalborg
Øst. Samtidig med havnens udvikling
og udviklingen i Aalborg Øst generelt
forventes trafikken at stige yderligere
frem mod 2020.
Derfor har Aalborg Kommune valgt at
udvide hele Tranholmvej til en firesporet vej. Desuden anlægges en dobbeltrettet cykelsti i den østlige side af
vejen på strækningen fra Egensevej

og frem til Østhavnen. Det eksisterende lyskryds ved Humlebakken samt
rundkørslen ved Øster Uttrup Vej bliver
udvidet og ombygget, og der etableres
nye lyskryds ved Smedegårdsvej og
Svendborgvej. De øvrige sideveje til
Tranholmvej bliver etableret, så man
kun kan svinge højre ud på Tranholmvej. Alt sammen skulle gerne bidrage
til et bedre flow i trafikken – især på
de tidspunkter, hvor trafikbelastningen
er højest.
– Der er intet, der tyder på, at udviklingen af trafikmængden ikke fortsætter
de kommende år, og derfor er det hensigtsmæssigt at øge kapaciteten på de
veje, hvor vi ønsker trafikken. Både for
at imødekomme de udfordringer, der
allerede er nu, men også for at komme
de fremtidige i forkøbet, siger Jakob
Nielsen, der er ingeniør hos By- og

El

VVS

Ventilation

Sprinkler

BRAVIDA GIVER
BYGNINGER OG ANLÆG LIV

kWh

Energioptimering

Lundeborgvej 21 · 9220 Aalborg · Tlf. + 45 9933 4455 · aalborg@bravida.dk · www.bravida.dk
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Sikkerhed:

Gate A
omlægges
Området ved Gate A ind til Grønlandshavnen på Aalborg Havn bliver
bygget om, så sikkerheden for den
kørende trafik øges – især omkring
jernbaneoverskæringen. Desuden bliver kørselsforholdene for kraner og
større køretøjer generelt bedre.
Trafiksikkerheden omkring jernbaneoverskæringen ved Gate A har i flere år
givet anledning til udfordringer for den
kørende trafik på Aalborg havn. Området ved Gate A bliver derfor omlagt for
at komme potentielle påkørselsulykker
i forkøbet:
– Netop fordi anlægget har udgjort en
trafikal sikkerhedsrisiko, har vi fået
udarbejdet en såkaldt trafiksikkerhedsmæssig revision på stedet. Det har vi
gjort for at være sikre på, at ombygningen af anlægget resulterer i ordentlige trafikale forhold og tager hensyn
til de forskellige køretøjer, som bruger
vejene, fortæller Mikkel Guldhammer,
der er projektleder og anlægsingeniør
hos Aalborg Havn.

Bedre oversigtsforhold
Det primære fokusområde er at forbedre oversigtsforhold for den kørende
trafik, så der ikke opstår farlige situationer ved krydsning af jernbaneoverskæringen. Derfor flytter man nu blandt
andet et stort trådhegn langs Langerak,
ligesom vejen til jernbaneoverskæringen rettes op:
– Ved at rykke hegnet tilbage og samtidig rette vejen op, så den går vinkelret
på Langerak, bliver det lettere at se sig
ordentligt for, når man kører til og fra
Gate A. Og især for de større køretøjer
som eksempelvis lastbiler er det nemmere at overskue oversigtsforholdene,
når svingradiussen bliver mindre, konkluderer Mikkel Guldhammer.
Kompliceret nedrivning
kræver planlægning
Med til omlægningen hører også en
nedrivning af den gamle portbygning
ved indkørslen til Gate A. Bygningen
havde sin berettigelse førhen, hvor
til- og frakørende køretøjer skulle registreres på stedet. I dag varetages denne opgave ved brug af diverse digitale
værktøjer og overvågningssystemer.
Men nedrivningen af portbygningen er
mere kompliceret end som så:
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– Portbygningen er en af de helt store
udfordringer i projektet. For den er et
knudepunkt for alt, der drejer sig om
kabler, strøm og internet til hele havnen. Derudover er havnens automatiske brandanlæg også placeret på det
sted og må derfor flyttes, siger Mikkel
Guldhammer og fortsætter:
– Men brandanlægget skal altid være i
drift og må ikke bare kobles fra. Med
andre ord skal vi altså have bygget et
nyt brandanlæg og koblet det til, før
det gamle kan kobles fra, og det kræver
en del planlægning.
Mikkel Guldhammer peger desuden på,
at området ved portbygningen generelt
set er et trafikalt knudepunkt på havnen, så det gælder om at gennemføre
hele omlægningen på en måde, så den
genererer trafikken mindst muligt.

Bredere vej til kraner
Som en del af projektet hører også,
at vejen gennem Gate A udvides til at
blive 14 meter bred:
– I dag er det ikke muligt for kranerne at
køre gennem Gate A, når de skal betjene
kajen, fordi vejen simpelthen er for smal.
Det laver vi om på nu, så kranerne kan
benytte vejen og dermed komme hurtigere frem, siger Mikkel Guldhammer.
Kranerne på havnen har en hastighedsbegrænsning på 3 km/t, og der er
derfor en væsentlig gevinst at hente i
transporttid ved at gøre vejen tilstrækkelig bred, så kranerne får en kortere
rute til og fra kajen.
Omlægningsprojektet starter først på
efteråret og forventes at stå færdigt
inden vinteren.

Danske Fragtmænd

Din lokale fragtmand
Vi har mere end 100 års erfaring i at være den lokale
fragtmand. Bag vores firmanavn ligger samarbejdet
mellem 42 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
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Stor maskinfabrik på vej:

Stor maskinfabrik på vej
Maskinfabrikken Fuglsangs Eftf. A/S
flytter alle aktiviteter fra Klarup
til Aalborg Havn. Det står klart, efter
virksomheden har købt en 28.000
kvadratmeter stor grund på Langerak.

A A L B O R G H A V N - S TÆ R K P Å L O G I S T I K O G S A M A R B E J D E

skaber, som er mere end dobbelt så stor
som vores nuværende. Vi tror på, at det
er et afgørende skridt for den fortsatte
udvikling af vores forretning.

efterhånden er den ordreproducerende
underleverandørvirksomhed vokset ud
af rammerne, fortæller adm. direktør
Lars Christiansen.

Maskinfabrikken Fuglsang har i dag
3.500 kvadratmeter fordelt på tre matrikler. Den nye fabrik bliver på 8.000
kvadratmeter.

Næste år starter opførslen af en spritny
maskinfabrik på Langerak i Aalborg Øst.
Her har Maskinfabrikken Fuglsang, der
beskæftiger mellem 60 og 80 medarbejdere, købt en grund på 28.000 kvadratmeter, hvorpå der skal opføres en
moderne maskinfabrik.

– Vi har gennem årene løbende udvidet
i Klarup, hvilket betyder, at vores forretning i dag er spredt over flere lokationer
på Nørremarksvej, og det giver nogle
ulemper blandt andet i forhold til den
interne transport. På den nye fabrik
samler vi det hele under ét tag, fortæller han og fortsætter:

Lars Christiansen fortæller, at overvejelserne om flytningen har stået på
gennem et par år efterhånden, og i den
periode har man også overvejet muligheden for at udvide på den nuværende
lokation.

Siden 1982 har virksomheden haft til
huse på Nørremarksvej i Klarup, men

– Derudover får vi en fabrik med nye og
moderne faciliteter og produktionsred-

– Vi kunne måske nok have udvidet her
i Klarup, men realiteten er, at Klarup er
ved at omdanne sig til en by med endnu

mere fokus på nye boliger. Vi bor i forvejen tæt på et boligområde, og det er
klart, at det giver nogle begrænsninger.
Desuden ville vi, hvis vi blev i Klarup,
stadig stå med samme logistiske udfordring med de spredte lokationer, siger
han og uddyber om årsagen til, at valget faldt på Aalborg havn:
– Aalborg havn er et industriområde,
hvor vi ikke bliver mødt af de begrænsninger, der er forbundet med at bo i et
bymiljø. Ydermere kommer lokationen
forhåbentlig også til at åbne nogle døre
til nye muligheder.
Opførslen af den nye fabrik igangsættes
som beskrevet næste år, og byggeriet
forventes færdigt allerede i slutningen
af 2019 eller i begyndelsen af 2020.

På med sikkerhedsselerne.
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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Vokseværk:

Kærsholm Diamantboring udvider massivt
Blot et år efter Kærsholm Diamantboring købte 5.000 kvadratmeter til
en knuseplads på Aalborg havn, er
virksomheden allerede vokset ud
af rammerne. Derfor har Kærsholm
Diamantboring investeret i yderligere
4.000 kvadratmeter, og ejer Ivan
Kristensen vil ikke udelukke, at man
allerede inden for få år vil udvide
endnu mere.
Kærsholm Diamantboring etablerede
så sent som sidste år en knuseplads
på Rørdalsvej, og den har været flittigt
brugt. Her knuser virksomheden beton,
asfalt og andet bygningsaffald med
henblik på genanvendelse, og det er
en ydelse, som er forbundet med stor
efterspørgsel.
Det kommer derfor heller ikke som en
overraskelse for ejer Ivan Kristensen,
at der allerede efter blot et år er behov
for mere plads.

– Der var helt klart nogle ting, der
pegede i den retning, allerede da vi
investerede i arealet sidste år, og det
har vist sig at holde stik. Der har været rigtig meget at lave, og gennem de
seneste måneder er det for alvor gået
stærkt, så det var på tide med flere
kvadratmeter, siger Ivan Kristensen.
I dialog med Aalborg Havn valgte Kærsholm Diamantboring derfor at udvide
det nuværende areal med 4.000 kvadratmeter, så Kærsholm Diamantboring
nu har hele 9.000 kvadratmeter på
havnen. Men det er ikke sikkert, at det
bliver ved med at være nok ifølge Ivan
Kristensen.
– Fortsætter udviklingen som det seneste år, får vi brug for 4.000 kvadratmeter allerede til næste år, forklarer Ivan
Kristensen. Kærsholm Diamantboring
ligger i dag i Storvordes industrikvarter,
hvor man både har administration og

værksted, men Ivan Kristensen overvejer lige nu, om det vil give mening
at flytte hele forretningen til Aalborg
havn.
– Det var ikke muligt at etablere knuseplads ved vores nuværende lokation,
da der simpelthen er for mange restriktioner her. Derfor var overvejelsen,
om pladsen skulle etableres så tæt på
os som muligt eventuelt på en mark
uden for Storvorde, eller om vi skulle
gå efter et sted med noget mere trafik
og dermed en større synlighed, siger
Ivan Kristensen og fortsætter:
– Derfor faldt valget på Aalborg havn,
og kigger vi lidt ud i fremtiden, kunne
jeg godt forestille mig, at vi flytter hele
virksomheden herud. Der er flere fordele ved at samle aktiviteterne på én
lokation – både økonomiske og praktiske, så det kan sagtens blive aktuelt
inden for få år.
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Europas største indlandshavn skal inspirere til Aalborg Havnedag
Vicedirektør og professor i Duis
Port, Thomas Schlipköther, er blandt
oplægsholderne, når dørene slås
op til Aalborg Havnedag den 23. oktober. Her kan deltagerne se frem
til en dag, der blandt andet stiller
skarpt på Aalborgs funktion og
muligheder som Danmarks største
indlandshavn.
Aalborg Havn er ved at lægge sidste
hånd på programmet til dette års udgave af Aalborg Havnedag. Eventet,
der finder sted på Langerak 15 i regi af
Center for Logistik og Samarbejde, vil
i år sætte fokus på Aalborgs position
som Danmarks største indlandshavn.
Aalborg Havn er senest – som den
første danske havn – blevet medlem
af den europæiske sammenslutning af
indlandshavne, European Federation
of Inland Ports, og Aalborg Havnedag
skal derfor blandt andet bruges til at
synliggøre de mange muligheder, det
bringer at drive havnen som en indlandshavn.
– Det betyder rigtig meget for den
retning, som Aalborg Havn vil bevæge
sig i fremover, om vi anskuer os selv
som en almindelig havn eller en indlandshavn. En indlandshavn er mere
end blot en kaj og en kran. Indlandshavne skal betjene landsiden såvel
som vandsiden og være et moderne
logistikcenter og en kompetent partner
for erhvervslivet, siger udviklingschef i
Aalborg Havn, Jesper Raakjær, og fortsætter:

– Det vil sige, at vi – udover at forbinde
Aalborg og Norddanmark med verden
i kraft af vores centrale placering – skal
drive og udvikle en stor erhvervspark
og industripark med fokus på at
facilitere de bedste rammer for vækst
hos vores virksomheder. Derfor har vi
blandt andet inviteret Duis Port, som
er Europas største indlandshavn, til
at inspirere og sætte ord på de muligheder, der ligger og venter på os.
Det bliver vicedirektør og professor
Thomas Schilpköther, der kommer til
at repræsentere Duis Port til Aalborg
Havnedag.

Duis Port i Duisburg er den
største indlandshavn i Europa.

Børsen-journalist skal styre
slagets gang
Aalborg Havnedag vil igen i år være
todelt med et formiddagsprogram, der
særligt fokuserer på indlandshavne, og
et eftermiddagsprogram, som vil handle
mere om forskellige samarbejdsformer
og de muligheder, de fører med sig.
– Sammenspillet mellem Aalborgs
forskellige aktører – heriblandt erhvervslivet, universitetet, havnen og lufthavnen m.fl. – bliver afgørende for byens
mulighed for succes på erhvervsområdet. Viskal eksempelvis sammen
definere nogle styrkepositioner, som

vi vil satse på, i stedet for at skyde for
meget med spredehagl. Til gengæld skal
vi sørge for at være absolut førende
inden for netop de specifikke områder,
som vi vælger at satse på, siger Jesper
Raakjær.
Eftermiddagen vil også byde på en
præsentation af udvalgte cases, mens
blandt andre lektor Allan Næs Gjerding
fra Aalborg Universitet vil holde oplæg.
Eftermiddagen sluttes af med en paneldebat, der ligesom resten af dagen
vil blive modereret af den for mange
velkendte journalist Niels Lunde, der til
dagligt arbejder på Dagbladet Børsen.

Aalborg Havnedag starter med
morgenmad kl. 08:30 og afsluttes
med førnævnte paneldebat kl. 15:00
Paneldeltagerne bliver:
• D
 orte Stiggaard,
Innovationsdirektør,
AAU Innovation
• M
 ichael Thomsen,
Managing Director,
Aalborg Portland
• H
 enrik Hedegaard,
Fabrikschef, Siemens Gamesa
Renewable Energy
• L
 asse Frimand,
Bestyrelsesformand,
Aalborg Havn Logistik
• C
 atharina Vinther Engqvist,
Direktør, Invest in Aalborg
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Havnen vil tiltrække nye
miljøvirksomheder
Gennem årene har adskillige miljøvirksomheder med særligt fokus på
affaldshåndtering slået sig ned på
Aalborg havn, og det har skabt et
fundament, der med tiden kan gøre
havnen til et vækstcentrum inden

for genanvendelse. Det vurderer
udviklingschef Jesper Raakjær fra
Aalborg Havn, som nu vil arbejde
på at tiltrække nye typer af miljøvirksomheder til havnen.
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Miljøvirksomhederne trives på Aalborg
havn. I årenes løb er Aalborg Havn
lykkedes med at tiltrække stærke virksomheder inden for affaldshåndtering
som eksempelvis Marius Pedersen,
RGS Nordic og H.J. Hansen for blot at
nævne nogle få, og potentialet for
genanvendelse og nyttiggørelse af
affald er da også til at tage og føle på.
De nyeste tal fra Miljøstyrelsen viser,
at Danmark importerer 1,15 millioner
ton affald, hovedsageligt fra Storbritannien, Italien, Tyskland, Sverige og
Norge i nævnte rækkefølge, og det tal
kommer kun til at stige. Det vurderer
udviklingschef i Aalborg Havn, Jesper
Raakjær, der mener, at Aalborg Havn
står i en god position i forhold til at
blive en fremtrædende spiller inden for
den forholdsvis unge branche.
– Affaldshåndtering fylder mere og
mere i den politiske debat, hvor der
skal findes løsninger for den stigende
mængde affald i verden på både nationalt og internationalt plan. Derfor
er der også i disse år stort fokus på
begrebet cirkulær økonomi, der i bund
og grund handler om at genanvende
produkter uden at skabe spild med
både miljømæssige og økonomiske
gevinster til følge, siger Jesper Raakjær
og fortsætter:
– Vi har allerede en række dygtige
virksomheder, der særligt er stærke
inden for håndteringen af affald. Dermed står vi med et solidt fundament i
forhold til at bringe Aalborg med helt i
front inden for genvinding, men vi skal
forstå at udnytte det potentiale, vores
nuværende virksomheder bringer. Vi

skal med andre ord have de næste led
i fødekæden med, så vi blandt andet
får flere virksomheder med fokus på
videreforædling af affaldet.
Aalborg Havn har allerede afsat et
areal særligt til miljøvirksomheder, der
indsamler og forarbejder forskellige
typer af affald og restprodukter og
sælger det videre til genanvendelsesformål. Derudover er man i fuld gang
med at planlægge de næste skridt
inden for området.
– Det næste led af virksomheder inden
for genvinding har nogle andre behov,
end de virksomheder vi har på havnen lige nu. Det er vi meget bevidste
om, og derfor arbejder vi netop nu på
en strategi for, hvordan vi imødegår
de krav bedst muligt, forklarer Jesper
Raakjær.
Han siger afslutningsvis, at det særligt
er områder som energi og plastik, hvor
der på kort sigt er et stort potentiale
inden for genvindingsbranchen.

Miljøvirksomheder med
tilknytning til Aalborg Havn
tæller bl.a.:
Geminor • H.J. Hansen • Jysk Jordhåndtering
Jørgen Rasmussen Gruppen • Kingo Carlsen
Kærholm Diamantboring • RGS Nordic
Marius Pedersen • Combineering• Uniscrap
RENO-NORD • Aage Vestergaard Larsen
Aalborg Portland • Aalborg Recycling
Green Energy Supply • Melgaard Miljø
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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

Vi passer på dine personlige oplysninger!
Når du er modtager af TransPORT, er dit navn, kontaktoplysninger
og som regel også oplysninger om dit arbejdssted registreret hos os.
Det er vigtigt, at du har tillid til os, og derfor er det
essentielt for os at beskytte de oplysninger, vi har registreret
om dig. Vi træffer de relevante forholdsregler, der skal til for
at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse
med lovgivningen.Du kan læse mere herom i Aalborg Havnkoncernens privatlivspolitik på www.aalborghavn.dk.
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