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Vi står Grønland
nærmest
Grønland spiller en helt særlig rolle for
Aalborg. Venskabet og samarbejdet startede helt tilbage i en tid, hvor ord som
networking og SWOT-analyser ikke var
på den forretningsmæssige dagsorden.
Det var til gengæld godt gammeldags
købmandsskab og kærlighed til Grønlands befolkning og storslåede natur
fra søfarere, eventyrere og ildsjæle.
Som dengang i 60’erne, hvor skipper
Ejnar Mikkelsen, der grundlagde Scoresbysund, kom til Danmark med et par
isbjørneunger: Københavns Zoo sagde
pænt nej tak, men i Aalborg ville vi gerne
have bjørneungerne…
Både bjørne og venskab voksede sig
store og stærke, og i dag er jeg stolt
over at være borgmester i dén danske
storby, hvor der bor flest grønlændere i
forhold til indbyggertallet, og hvor vi har
Grønlandshavnen og Grønlandskvarteret. Desuden er vi den danske by, hvor
erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne har den dybeste indsigt i arktiske
forhold.
Grønlandsorienteret by
”I er den by og den egn i Danmark, der
står os nærmest, og det skyldes ikke
kun tilstedeværelsen af Royal Arctic
Line, KNI og folk som Fjord Riisgaard og
andre gode mennesker. Nej, det er fordi
Aalborg er en helt igennem Grønlandsorienteret by, og det går igen både på
politikerside og i erhvervslivet,” sagde
den grønlandske førstemand Lars Emil
Johansen på en konference med titlen
”Grønland - mulighedernes land” i
Aalborg Industri- og Handelskammer
i 1996, citeret i Aalborg Stiftstidende
5. december.

Sådan er det stadig - blandt andet fordi
vi gør os umage i Aalborg og kender
betydningen af samarbejdet. Grønlandshandlen giver åbenlyst masser af direkte
beskæftigelse ved Aalborg Havn, og hertil kommer de afledte effekter. For ikke
alene har stort set alle varer, der ender
i Grønland, været forbi Aalborg. Hele 61
procent af alle varer, der sejles ud fra
Aalborg, kommer også fra virksomheder
her i området.
Gennem 42 år har vi stået for handlen
mellem Grønland og Danmark, og det
skal vi værne om og glæde os over hver
dag. For ligesom isbjørne, så skal også
loyale venskaber trods deres umiddelbare styrke hele tiden tilbydes de rette
udviklingsrammer. De skal næres, respekteres og ikke tages for givet. Derfor har
Aalborg Kommune altid gang i forskellige
konkrete initiativer, der styrker båndene
til Arktis.
Mange konkrete initiativer
For eksempel er ”Aalborg-dage i Nuuk”
et tilbagevendende arrangement, som
traditionelt set har haft fokus på det
sociale og kulturelle plan. I år blev der
også stillet skarpt på erhvervssamarbejdet, herunder konkrete fællesprojekter
og ikke mindst nye muligheder inden for
samarbejde, samhandel, eksport og fødevarer. Det har resulteret i en ny aftale
mellem Aalborg og Sermersooq (som
venskabsbyerne Nuuk og Scoresbysund
hører under), der gør de to kommuners
samarbejde endnu tættere inden for seks
områder, blandt andet erhverv og uddannelse. Praktisk betyder det, at grønlandske virksomheder frit kan benytte sig af
vores erhvervskonsulenters ekspertise,
hvis de skal i gang i Danmark. Desuden
er Sermersooq blevet en del af Norddanmarks EU-kontor.
Vi har også besluttet at oprette en fælles
investeringspulje mellem Aalborg Havn og

Sermersooq i forhold til at investere i fx
smart city og infrastruktur i Grønland. Vi
vil støtte en proces, der kan skabe udvikling og arbejdspladser både her og i
vores venskabskommune.
Og så ønsker vi i Aalborg at hjælpe især
grønlandske unge med at vælge en god
uddannelse, så de kan drive Grønland
videre og skabe sig en lys fremtid. Derfor arrangerede Det Grønlandske Hus
for tredje år i træk ”SeaShow”. Det er en
flydende uddannelses- og rekrutteringsmesse ombord på skibet Sarfaq Ittuk, der
i år kom forbi Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut,
Maniitsoq og Nuuk, hvor der var ”åbent
skib” for alle interesserede. Med SeaShow
kommer vi helt ud til unge grønlændere
og giver dem en mulighed for at komme
ombord og høre om deres mange forskellige uddannelses- og jobmuligheder i
Danmark.
I det daglige gør interesseorganisationen
Arctic Consensus et stort stykke arbejde
og er bindeled for mere og bedre samarbejde mellem Nordjylland og de arktiske
lande, herunder Grønland. Interesseorganisationen er et partnerskab mellem
Aalborg Havn, Region Nordjylland, Vækstforum og Aalborg Kommune.
I Aalborg Kommune værdsætter og
respekterer vi vores grønlandske relation
højt, og vi ved, at selv gammelt venskab
skal plejes i hverdagen. At et godt samarbejde skal udvikles og tilpasses til tiden
og behovene.

Thomas Kastrup-Larsen
Borgmester og
bestyrelsesformand
i Aalborg Havn A/S
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334 m2 ekstra kontor- og mødefaciliteter
– 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
· Containerhåndtering
· Lagerhotel

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

–

Aalborg Havns medarbejdere har
fået mere plads. Udvidelsen af kontorbygningen på Langerak stod færdig
i november, og de nye lokaler er nu
taget i brug.
Aalborg Havns kontorbygning på Langerak 19 har længe været udnyttet til det
yderste og i forbindelse med ansættelsen
af to nye medarbejdere i salgs- og marketingafdelingen og et stigende behov
for mødelokaler, er det for alvor blevet
aktuelt med en udvidelse. Aalborg Havn
indgik derfor tidligere på året en aftale om
opførelsen af en tilbygning ved siden af
den eksisterende, og i august gik byggeriet i gang.

· Toldbehandling
· Isnavigatører

luftfragt

Aalborg Havns tilbygning
giver flere mødelokaler og
bedre plads til medarbejdere.

www.ralog.dk

- Vi har i et stykke tid haft brug for bedre
plads til medarbejdere og flere lokaler til
udstillinger og afholdelse af møder og
arrangementer. Derudover har vi ønsket
at samle salgs- og marketingafdelingen
på ét sted, og alt det har vi nu fået med
udvidelsen, siger ejendomschef i Aalborg
Havn Jørgen Frandsen.
Energivenligt modulbyggeri
Tilbygningen på i alt 334 m2 i tre etager
er opført som en modulløsning med i alt
ni store moduler og en stor tagterrasse

med udsigt over pakhuse og skibe. En
11 meter lang og lys gangbro med glaspartier placeret på bygningernes 1. sal
forbinder de to bygninger. Modulerne er
opført som energivenligt byggeri i tråd
med havnens fokus på at energioptimere
og reducere energiforbruget i egne ejendomme og faciliteter.
- Tilbygningen er opført efter vores principper og mål på miljøområdet, og vi har
foretaget flere tiltag med henblik på at
spare så meget som muligt på energiforbruget. Vi har eksempelvis installeret
få radiatorer, skruet op for isoleringen på
både vægge, loft og i gulve og monteret
trelags- og energitermoruder, siger
Jørgen Frandsen.
Modulløsningen er leveret af BM Byggeindustri i Hobro og blev blandt andet valgt
ud fra Aalborg Havns ønske om at stå
klar med en tilbygning i løbet af kort tid.
Det er planen, at modulerne på et senere
tidspunkt skal skilles ad og genopstilles et
andet sted på havnearealet eller eksempelvis på Stigsborg Brygge, hvis havnens
lokalebehov kan løses på anden måde.
De nye lokaler blev indviet medio
november.
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Aalborg Havn går ind
i udviklingsprojekt for
Aalborg Øst
I september blev projektet CoolEast
søsat. Aalborg Havn er hovedsponsor
for projektet, der har til formål at gøre
Aalborg Øst til en attraktiv bydel.

området endnu bedre, fortæller Claus
Holstein, adm. direktør i Aalborg Havn.

Nordjyllands hurtigst voksende erhvervsområde. Sådan bliver Aalborg Øst ofte
refereret til, men nu skal der også fokus
på det sociale. Det skal det nye projekt
med navnet CoolEast sørge for. Projektets hovedsponsor er Aalborg Havn, der
bakkes op af en række lokale virksomheder, som ønsker at yde en særlig indsats
for bydelen Aalborg Øst og forene sport,
kultur og socialt arbejde.

Øget synlighed og flere arbejdspladser
Et af målene for projektet er at skabe
øget synlighed af området. Det skal gøres
gennem iværksættelsen af en række konkrete events og initiativer, og der arbejdes
blandt andet på at lave et større tilbagevendende arrangement, der kendetegner
bydelen, og som bringer mennesker sammen på kryds og tværs. Derudover skal
det sociale og kulturelle fokus på Aalborg
Øst også være med til at fastholde indbyggere og skabe flere arbejdspladser.

- Aalborg er et stort forsyningsområde
og hjem for mange virksomheder og
mennesker. Som en af de største virksomheder i bydelen og som bruger af
områdets ressourcer, er det vigtigt for
os at give noget tilbage til 9220 og gøre

- Vi håber, at en udvikling af Aalborg Øst
vil kunne fastholde flere universitetsstuderende efter endt uddannelse, således
området får flere faglærte jobs og kan
generere endnu større vækst, siger Claus
Holstein og fortsætter:

Den første aktivitet i CoolEast-projektet
blev afholdt den 9. oktober, hvor spillere
og administration fra Aalborg Pirates
bidrog til en anderledes skoledag på
Tornhøjskolen i Aalborg Øst. Piratesspillerne stod for opvarmning af eleverne,
uddeling af frugt og forfriskninger og
deltagelse i aktiviteter som længdespring,
gummistøvlekast, kartoffelløb og
ærteposeskydning.
Foto: Brian Christensen Photography.

Aalborg Havn og en række lokale virksomheder står bag CoolEast. Projektet blev
præsenteret på et pressemøde i september. Foto: Brian Christensen Photography.

- Samtidig har vi et ønske om at blive
mere synlige i nærområdet og komme
tættere på de mennesker, der bor herude.
Havnen er ikke altid særlig tilgængelig i fysisk forstand, men vi håber, at vi gennem
projektet kan blive mere synlige i folks
bevidsthed, og at vi får mulighed for at
komme i dialog med beboerne i området.
Han påpeger desuden, at CoolEast ikke har
til hensigt at konkurrere med andre gode
initiativer i Aalborg Øst, fx Trekanten. Tanken er derimod at støtte det nuværende
arbejde og bygge ekstra ben ovenpå.
Aktive i nærområdet
Aalborg Havn står i dag bag en lang
række initiativer i Aalborg, blandt andet Erhvervsnetværk 9220, som skaber
samarbejde mellem bydelens mange
virksomheder, og foreningen Aalborg
Waterfront, der står bag den maritime
folkefest Aalborg Regatta. Sidste år
iværksatte Aalborg Havn desuden et
samarbejdsprojekt med folkeskoler i
Aalborg Kommune, der giver elever i
udskolingen mulighed for at besøge
havnen og få større indsigt i havnedrift
og erhvervslivet.
Derudover samarbejder Aalborg Havn
tæt med Aalborg Universitet, både
når det kommer til at drive forskning,

eksempelvis i form af Center for Logistik
og Samarbejde, men også ved at støtte
initiativer som AAU-Racing, hvor ingeniørstuderende tester og udvikler deres
kompetencer inden for transport og
optimering af energi og effekt.
- Aalborg Havn har med årene fået en
stigende betydning - ikke bare i Aalborg,
men i hele regionen. Med vores markante rolle som vækstdriver for Nordjylland
føler vi os forpligtede til at fortsætte
vores bestræbelser på at tiltrække aktiviteter til glæde og gavn for borgerne
samt skabe vækst og arbejdspladser. Så
vi er glade for, at vi kan være med til at
støtte op om så mange gode projekter,
slutter Claus Holstein.
CoolEast blev præsenteret den 16. september 2015 i forbindelse med, at den
største sponsoraftale i Aalborg Pirates’
historie blev underskrevet. CoolEast er
den nye hovedsponsor i ishockeyklubben,
og mens Aalborg Havn sponserer projektet, er det Aalborg Pirates, der skal stå for
at facilitere og koordinere aktiviteterne i
CoolEast.
Foruden Aalborg Havn er Stofa, Rambøll,
Thomsen & Fall, Hustømrerne samt Himmerland Boligforening med i projektet.
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RDF er ikke-farligt brændbart
affald og oplagres i plasticemballerede bigballer.

30.000 tons tørt, sorteret affald
sejles ind på Aalborg Havn.

Energi på bigballer:

Engelsk restaffald lander i Aalborg
2015 ser ud til at slå alle rekorder for
import af engelsk affald til Danmark.
Hos Aalborg Havn, der er en af landets
største modtagere, er mængden i år
steget med over 100 procent.
Sorteret og tørt affald - også kaldet RDF
(residual waste fuel) - bliver i stigende
grad fragtet til Danmark, hvor det brændes og omdannes til billig elektricitet og
fjernvarme. Importen tog for alvor fart
i 2014, hvor hele 150.000 tons affald
hovedsagligt fra England blev sejlet ind
i de danske havne og kørt ud på energianlæggene. Processen kan lyde både dyr
og besværlig, men import af udenlandsk
affald betaler sig - endda rigtig godt:
- I England har man kun få affaldsenergianlæg, og alternativet vil derfor være
at deponere affaldet på lossepladserne,
hvilket hverken er klima- eller miljømæssigt fornuftigt. I Danmark kan vi ved at
importere og bruge affaldet mindske
afbrændingen af fx kul og gas, og det
er noget, der påvirker CO2-regnskabet
positivt, forklarer direktør i Dansk Affaldsforening Jacob Hartvig Simonsen.

Understøtter havneforretning
Aalborg Havn er en af landets største
modtagere af engelsk affald, og her har
man mærket en markant stigning i markedet. Bare siden sidste år er mængden
af affald, der kommer ind over havnekajen, steget med over 100 procent, og
man modtager helt op til 30.000 tons
på én gang.
- Håndtering af affald fra blandt
andet England er i stærk stigning og
giver et stort aktivitetsniveau og understøtter alle vores primære havnedriftsaktiviteter, siger havnekaptajn Claus
Rosenbeck og fortsætter: - Samtidig
medfører import af affald en betydelig
miljømæssig gevinst og giver billigere
el og varme til forbrugerne. Med andre
ord hilser vi det engelske affald velkomment.
Affaldet er pakket i baller, når de kommer ind på havnen i Aalborg. Herefter
fragtes ballerne med lastbil til de lokale
forbrændingsanlæg. Aalborg Havn forventer at tage imod endnu mere affald,
og der er allerede planlagt 10-15 anløb
frem mod foråret, hvor sæsonen for
anløb med affald slutter.

Samfundsøkonomisk gevinst
Også de danske forbrændingsanlæg, der
i perioder tørster efter mere affald, nyder
godt af importen:
- Samfundsøkonomisk er det en rigtig
god løsning. De danske affaldsmængder
til energiudnyttelse har i kriseårene været faldende, hvilket medførte overkapacitet på forbrændingsanlæggene. Derfor
har vi set stigende mængder affald fra

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

blandt andet England, og det vil givetvis
fortsætte de kommende år, siger Jacob
Hartvig Simonsen.
Beregninger foretaget af Dansk Affaldsforening viser, at man ved at importere
et ton affald kan spare omkring 400 kg
CO2-udledning. Samtidig er den økonomiske gevinst for samfundet i 2014
beregnet til ca. 200 mio. kr.

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
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GreenPort Congress
2015 sætter fokus på
miljøudfordringer
Den 7.-9. oktober blev GreenPort
Congress 2015 afholdt i København.
Her blev der sat fokus på at fremme
den bæredygtige miljøpraksis for
havnevirksomhederne.

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

Copenhagen Malmö Port var i år vært
for den europæiske miljøkonference for
havne, terminaler og operatører. Konferencen, som giver det maritime erhverv et
indblik i, hvad der rører sig i den globale
havneverden, har tidligere haft fokus på
operationel best practice, men som nyt
var programmet i år udvidet til også at
omhandle bedre udnyttelse af havnes kapacitet og effektivitet som en del af miljøregnskabet. Der blev desuden udvekslet
viden om, hvordan virksomhederne kan
fremme den bæredygtige miljøpraksis,
reducere CO2-udslippet og i højere grad
investere i grønne løsninger, som er afgørende for den fremtidige succes.
Miljøjura og havneret
Aalborg Havns samarbejdspartner på
miljøområdet advokatfirmaet HaugaardNielsen var repræsenteret på konferencen, og i den forbindelse delte advokat
Flemming Elbæk ud af sin viden om
havnes retsforhold i relation til offentligretlige regler. En lang række forhold
inden for eksempelvis planlægning og
naturbeskyttelse skal nemlig tages i betragtning, inden virksomheder og havne
etableres og udvides.

Advokat Flemming Elbæk.

- Det er vigtigt, at man tidligt er opmærksom på, hvordan omgivelserne er
reguleret, da det vil lette arbejdsgangen,
hvis man på forhånd er bekendt med
de rammer, der er sat. Det er særligt
kommune- og lokalplaner, de beskyttede Natura 2000-områder og strandbeskyttelseslinjen, som alle kan bremse
etableringen eller udvidelsen, hvis ikke
reglerne er fulgt eller tilladelserne indhentet, forklarede Flemming Elbæk.
Flemming Elbæk beskæftiger sig til dagligt med rådgivning af offentlige myndigheder og erhvervsvirksomheder inden
for miljø- og planretlige forhold. Han
rådgiver blandt andre Aalborg Havn i
forhold til de planretlige forhold i forbindelse med de igangværende planer for
udvidelse af havnearealer og produktion
i Aalborg.
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Mammoet Wind og
Aalborg Havn vil udvikle
Østhavnen

”Den Intelligente Havn”, der går ud på
at skabe synergi mellem drift og innovation og generere viden og udvikling
i erhvervslivet og samfundet generelt.
Aalborg Havn håber derfor også, at samarbejdet kan blive startskuddet til, at
endnu flere virksomheder går sammen
om at udnytte fælles ressourcer.

Som facilitator og ramme om andre
virksomheders erhvervsaktiviteter kan
vi hjælpe med at skabe partnerskaber
og nytænke forretningsmodeller og
samarbejdsformer til gavn for havnen,
omgivelserne, havnens virksomheder,
kunder og samarbejdspartnere - og alle
er velkommen, slutter Claus Holstein.

En nylig indgået samarbejdsaftale skal
tiltrække flere tunge industrier fra indog udland og skabe flere arbejdspladser
i Aalborg.

- Samarbejdsaftalen med Mammoet
Wind er historien om to virksomheder,
der går sammen om at optimere rammer
og løsninger, der skaber merværdi, viden
og udvikling. Det synes vi giver rigtig
god mening, og det vil vi gerne opfordre
andre virksomheder til at gøre.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår den
fysiske udbygning på Østhavnen igangsættes, men det forventes, at de første
resultater af samarbejdet foreligger
allerede næste år.

Hollandskejede Mammoet Wind har
gennem flere år leveret kran- og logistikydelser for virksomheder på Aalborg
Havn. Nu opruster løftevirksomheden og
Aalborg Havn samarbejdet med indgåelsen af en strategisk samarbejdsaftale,
der skal udvikle og styrke tilbuddene
inden for sværgodshåndtering på Østhavnen i Aalborg.
- Vi er rigtig stolte af samarbejdsaftalen,
der skal være med til at udvikle en mere
intelligent havn i Aalborg. Med Mammoet Winds internationale erfaring og
vores egen viden på det infrastrukturelle
område er forventningen, at vi sammen
kan udvikle nye processer og produkter,
som medfører en mere optimeret og effektiv havn, siger adm. direktør i Aalborg
Havn Claus Holstein.
Styrke tilbud til kunder
Fastholdelsen og tiltrækningen af nye
virksomheder skal blandt andet ske
gennem en udbygning af den fysiske
infrastruktur på Østhavnen. Aalborg
Havn er gået i gang med at se på, hvilke
krav Mammoet Wind og øvrige kunder
har til kontorfaciliteter, og på sigt kan

det også blive aktuelt med etablering af
lagerfaciliteter samt eventuel udbygning
af kajstrækninger. Derudover overvejer
Mammoet Wind i øjeblikket muligheden
for at udvikle et uddannelsesakademi
med fokus på vindmøllesektoren og
understøttelse af firmaets behov for
kompetenceudvikling.
- Den strategiske aftale handler om at
skabe værdi for vores nuværende kunder og samtidig udvide forretningen. Vi
skal ind at se på de ydelser, vi leverer i
dag, men også hvilke ydelser og hvilke
faciliteter, vi fremover skal tilbyde for at
kunne håndtere fremtidens sværgodsudfordringer. Det skal vi nu sammen med
havnen, Aalborg Universitet og vores
kunder til at undersøge, siger adm.
direktør i Mammoet Wind John Hartvig
Larsen.
Samarbejdet omfatter en række innovationsprojekter med Center for Logistik
og Institut for Økonomi og Ledelse på
Aalborg Universitet. Her vil der blandt
andet blive set nærmere på nye transportformer, og hvordan man kan få mere
af den stadigt stigende godsmængde
over kajkanten i stedet for på vejen.
Inviterer til samarbejde
Samarbejdsaftalen med Mammoet Wind
er i tråd med Aalborg Havns strategi

Mammoet Winds kraner på Aalborg Havn løfter i dag blandt
andet møllefundamenter fra Bladt Industries.
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Nu kommer skibene til Grønland
Fra stykgods til containershipping
Et eksempel på, hvordan de nye skibe
er skræddersyede er, at de har dynamic
positioning, som letter fortøjningen
under laste- og losseoperationer i de
små bygder. Derudover har de nye bygdeskibe hver en kran, der kan række ud
over stævnen de steder, hvor pladsen er
trang, og der tidligere blev brugt meget
tid på at vende skibet.

Her en 36-TEU, der svarer til de nye bygdeskibe, Ivalo Arctica og Minik Arctica. Foto: Lars Svankjær.

De topmoderne Royal Arctic Lineskibe bliver leveret drypvist fra
november 2015 og frem til slutningen
af marts næste år.
Sjældent har nye skibe været ventet med så
stor længsel. Men nu, to værftskonkurser,
syv år og 750 millioner kroner senere ser
det ud til at blive en realitet. Fra november
i år og frem til foråret 2016 stævner de fem
nye skibe ud fra værftet i Gdansk for at
indgå i flåden hos Royal Arctic Line.
Der er tale om to relativt små bygdeskibe, to kystskibe og endelig et atlantskib,
der primært sejler feedersejlads på den
grønlandske vestkyst og selvfølgelig mellem
Aalborg og Grønland. Atlant-skibet kommer
sandsynligvis også til at sejle chartersejladser til Antarktis. Et produkt, som efterhånden udbydes årligt hos Royal Arctic Line.
Alle tre skibstyper er specialbyggede,
hvilket er en del af forklaringen på, at
processen trak ud.

- Først og fremmest var vi så uheldige at
have lagt ordren hos to forskellige værfter,
der gik konkurs. Desuden var det nødvendigt at være endnu mere tålmodige
for os her hos Royal Arctic Line, fordi vi
ikke bare kunne henvende os til hvilket
som helst andet skibsværft med en pose
penge - ligegyldigt hvor stor den pose nu
engang var, siger Jens Boye, afdelingschef inden for skibsdrift ved Royal Arctic
Line, og uddyber:
- De fem nye Royal Arctic Line-skibe er
meget specielle og kan ikke bygges ud fra
en kendt skabelon, da de skal sejle i et
geografisk og klimamæssigt udfordrende
farvand. De skal være manøvredygtige
inde i de små bygder, hvor der ikke kan
lastes til kaj, og de skal være bygget ud
fra moderne, men samtidig konventionelle og gennemprøvede maskinteknologier.
Vigtigst af alt er driftssikkerhed, fordi skibene er en livlinje til fjerntliggende egne.
Men tredje gang er lykkens gang, og vi
glæder os til at se skibene i aktion.

Mest revolutionerende er det dog, at
håndteringen af kystfragten på selv de
mindste skibe nu vil basere sig på containere, hvor det tidligere var stykgods
og paller. På bygde- og containerskibene
bliver der plads til henholdsvis 36 og
108 tyvefodscontainere, men skibene
indrettes også til, at der kan stuffes og
strippes containere ombord i skibene de
steder, hvor det ikke er muligt eller nødvendigt at laste hele containere. Skibene
bliver så fleksible som muligt til de forhold, de skal operere under i nogle af de
små bygder. Det har især stor betydning
for transport af fødevarer.

De tre kommende skibsklasser
til Royal Arctic Line
Navnene på de nye bygdeskibe er Ivalo
Arctica og Minik Arctica (ca. 1.200 BT/
36 TEU/ længde 45 m o. a.) Kystskibene
kommer til at hedde Agnethe Arctica og
Jonathan Arctica (ca.3.200 BT/ 108 TEU/
længde 74,2 m o. a.) Atlantskibet hedder
Malik Arctica (ca. 10.294 BT/ 606 TEU/
længde 114,4 m o. a.).
Det nye atlantskib kommer til at anløbe
Grønlandshavnen i rotation med de ældre
skibe, Naja Arctica og Nuka Arctica. Arina
Arctica og formentlig også Irena Arctica vil
blive udfaset. Atlantskibene bruger en uge
på at sejle til Nuuk.
Royal Arctic Line besejler 15 grønlandske
havne og betjener 57 bygder. Ud over de
store atlantskibe har Royal Arctic Line
stykgodsskibet Pajuttat og de fire bygdeskibe Johanna Kristina, Aqqaluq Ittuq,
Angaju Ittuk, Anguteq Ittuk. Når de nye
skibe leveres, udfases disse skibe med undtagelse af Johanna Kristina.
Royal Arctic Line driver også passagerskibet Sarfaq Ittuk for datterselskabet
Arctic Umiaq Line, men dette indgår ikke
i godsforsyningen og er uafhængigt af
nybygningsprogrammet.

- Godshåndteringen med containere i
stedet for paller og stykgods kommer
ikke blot til at give kvantitative resultater. For især reefergods til og fra bygderne vil de nye skibes teknologi også
give kølekæden et gedigent kvalitetsløft,
fordi der er færre omladninger. Det her
er den hidtil største fornyelse i Grønlands
interne flådetrafik, og betydningen for
det grønlandske samfund kan ikke understreges nok, siger Jens Boye.
De to nye kystskibe under konstruktion på
Remontowa Shipbuilding. Foto: Lars Svankjær.
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Miljøsamarbejde:

Grønlandsk affald håndteres i Aalborg
Med etableringen af et mere organiseret modtagesystem har Reno-Nord
hjulpet de grønlandske kommuner på
vej til bedre affaldshåndtering.
De grønlandske faciliteter til håndtering
af farligt affald har gennem de seneste
år været under kraftig udvikling. I 1998
indledte det daværende I/S Mokana et
tættere samarbejde med de fire grønlandske kommuner og Kanukoka (De
Grønlandske Kommuners Landsforening),
og i 2001 indgik parterne den første
associerings- og samarbejdsaftale.
I dag er Mokana blevet til Reno-Nord
efter en fusion mellem selskaberne I/S
Mokana, I/S Reno-Nord og I/S Fælles
Forbrænding i november sidste år, men
samarbejdet med Grønland lever stadig
i bedste velgående.
Servicerer grønlandske kommuner
Konkret betyder aftalen, at Reno-Nord er
forpligtet til at håndtere alt farligt affald
fra Grønland. Det indebærer blandt andet
at indsamle affald, kontrollere det inden
videre forsendelse og til sidst afsætte det.
En af opgaverne er også at udvikle systemer for håndtering af affald. Derfor indledte Reno-Nord tilbage i 2006 et projekt
for Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuners miljøforvaltninger med
formålet at undersøge mulighederne for
etableringen af indsamlingssystemer i de
mellemstore og mindre byer og bygder.
Resultatet blev et sæt med to 20 fods
containere, som blev levereret til Uummannaq i 2008. Det ene sæt er sidenhen
blevet til otte sæt, der i dag fungerer

som modtagelses- og sorteringsstationer
rundt omkring i Grønland og bidrager til
en mere systematik håndtering af affald.
- Det er meget vigtigt, at alt farligt affald emballeres korrekt i rene og tætte
emballager. Derfor var det nødvendigt
med et fleksibelt system, hvor antallet
af udsorterede fraktioner kunne varieres
for at give mulighed for en bedre genanvendelse og i det hele taget en bedre
behandling af affaldet, fortæller Claus
Espersen, driftschef for genbrug og farligt affald i Reno-Nord.
Skibscontainerne, der er leveret af DC
Supply i Nørresundby, er indrettet, så det
er muligt at sortere farligt affald i mange
fraktioner, adskille elektronisk affald,
demontere farlige komponenter og tappe
miljøskadelige væsker fra eksempelvis
køle- og frysemøbler.

Farligt affald
Omfatter blandt andet klinisk risikoaffald, medicinrester, spraydåser, olieaffald,
pesticider, maling og tjæreholdigt træ
samt shredderaffald, som er det affald,
der fremkommer, når jern- og metalskrot
bliver neddelt.
Det farlige affald kommer fra alle typer
industrivirksomheder, autoværksteder,
virksomheder i sundhedssektoren, landbrug samt andre erhvervsvirksomheder.
Endvidere modtager Reno-Nord farligt
affald fra de kommunale genbrugspladser,
hvor alle private kan aflevere oliekemikalie- og malingsrester.

Reno-Nord har stået for at udvikle systemer for håndtering af affald i de mellemstore og
mindre byer og bygder i Grønland.

1000 tons om året
Affaldsmængderne, som sorteres og
pakkes på modtagestationerne, kan variere, men i gennemsnit bliver omkring
1.000 tons farligt affald, elektronikaffald
og genanvendeligt materiale årligt sendt
med Royal Arctic Lines’ skibe og sejlet
ind i Aalborg Havn. De fleste fraktioner
lander hos Reno-Nord på Langerak 21,
mens resten sendes til forskellige behandlere i ind- og udland.
Reno-Nord er garant for, at affaldet,
der primært består af spildolie, flyvaske,
blyakkumulatorer hovedsagligt fra skibe
samt jern og metaller, bortskaffes miljømæssigt forsvarligt - og til en fornuftigt
pris.
- Vi sørger for at finde nogle gode afsætningsmuligheder og prioriterer altid
at sende affaldet til genanvendelse
der, hvor det kan lade sig gøre. En del
af affaldet kan vi selv behandle, men
som regel ryger det ud til omkring 15
forskellige behandlere, som kan håndtere det specifikke affald, siger Claus
Espersen.

Uddanner grønlandsk personale
Når det miljøfarlige affald sendes til Danmark, skal det leve op til de krav, der stilles til farligt affald her i landet. Derfor har
Reno-Nord siden 2000 stået for at uddanne personalet på de grønlandske modtagestationer i håndtering og sortering af
farligt affald. Uddannelsen foregår gennem kurser, der afholdes to gange årligt.
- Grønland har over de seneste 10 år
gennemgået en positiv udvikling og
håndterer i dag affald stort set på samme
måde, som vi gør i Danmark og det øvrige Europa. Baseret vores mangeårige
erfaring uddanner vi personalet i at bruge
forskellige værktøjer og teknikker til at
håndtere affald mest hensigtsmæssigt.
Herudover afholder vi kurser om generelle miljøaspekter, betydningen af at
sortere affaldet og hvilken effekt, det
har på mennesker og dyreliv i Grønland,
fortæller Claus Espersen.
Kurserne afholdes i samarbejde med
Jern- og Metalskolen i Nuuk og varer fire
dage. Reno-Nord har i år afholdt tre kurser i byerne Maniitsoq, Nuuk og senest i
november i Tasiilaq på den grønlandske
østkyst.
Fortsættes side 18
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Mest i Nordjylland
Reno-Nord modtager årligt 22.000 tons
farligt affald, så de grønlandske opgaver
fylder selvsagt kun en lille del af den
samlede affaldshåndtering. Modtagecenterets primære formål er da også at
fungere som indsamlingsordning for de
fem nordjyske interessentkommuner
Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord,
Rebild og Aalborg og være beredskab
for modtagelse af alt farligt affald.

I november 2014 valgte kommunerne bag
de tre selskaber I/S Reno-Nord, I/S Fælles
Forbrænding og I/S Mokana at samle
kræfterne og de administrative funktioner i
et nyt selskab under navnet I/S Reno-Nord.
Virksomhedens kerneopgaver er modtagelse
og forbrænding af affald, produktion af el
(Aalborg) og varme (Hobro og Aalborg)
samt deponering af affald. Dertil kommer
indsamling og håndtering af farligt affald,
drift af et betonknuseanlæg samt drift af en
række specialordninger.
I/S Reno-Nord håndterer affald for over
300.000 nordjyder.

MRS

www.port-trade.com

e-Crane

Reno-Nord er miljøgodkendt til at modtage og brænde op til 18.500 tons farligt
affald årligt. Resten sendes til andre
behandlere.

T el .: +45 7628 0102

- Vi kender efterhånden hinanden rigtig
godt, og vi har stærkt samarbejde med
de grønlandske kommuner og personalet
på de modtagestationerne. Fx har vi lige
været til møde på Island med de grønlandske kommuner, hvor vi har præsenteret og set på nye metoder og tiltag, så vi
forventer, at det gode partnerskab varer
ved i mange år ind i fremtiden, slutter
Claus Espersen.
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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

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

Knud Hansen
Relationship Manager
knud-hansen
@jyskebank.dk
Tlf. 89 89 45 93
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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
Bring Frigo A/S
Gasværksvej 48, 2. sal
9000 Aalborg, Tlf.: 96356700
Fax.: 96356710, www.bring.dk

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

Hotel
Hotel Aalborg
Østerbro 27
Tlf.: 9812 1900
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

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

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

Hals Motorværksted
Færgevej 6, 9370 Hals
Tlf.: 9825 1330, Fax: 9875 0331
motor@mail.dk, www.halsmotor.dk

Aalborg Transport &
Spedition A/S
Mineralvej 31, 9220 Aalborg Øst
Tlf. 9630 3970
booking@aats-transport.dk

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

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

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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Alba og Balder til tjeneste
Trofaste medarbejdere kan man roligt
kalde Aalborg Havns servicefartøjer
Alba og Balder. De er der, når der er
brug for dem - og det er der jævnligt.

sikkerheden er i top. Det sker blandt
andet ved bugsering af skibe ved deres
ankomst for at sikre, at de kommer
sikkert ind i havnen.

I 1988 blev Alba bygget på Danyard i
Aalborg som værftets sidste nybygning.
Med 14 tons pæletræk og 1.100 hestekræfter har Alba gennem mange år
sørget for at bane vejen for fragtskibene, når ismasserne har hobet sig op
i Aalborg Havns bassiner.

Andre funktioner omfatter bjergning
af lystbåde, månedlige inspektioner
af bøjer og fyr og pejling fra Limfjordsbroen ud i Kattegat. Sidstnævnte er
hovedsagligt Albas opgave.

I 2013 kom lillebror Balder til, da Aalborg Havn valgte at udskifte den efterhånden nedslidte Busse, der hidtil
havde løst opgaver i Lystbådehavnen.
Balder, der kan trække fire tons, blev
bygget i 2007 og fungerede som fiskebåd indtil 2013, hvor Aalborg Havn
omdannede den til en arbejdsbåd, der
kunne overtage Busses arbejde i lavvandsbassinerne.
Mange opgaver
Alba og Balders overordnede og fornemmeste opgave er at sørge for, at

Grundet en dybgang på 1,60 meter
håndterer Balder en række opgaver
på lavt vand. Det indebærer foruden
servicering i Lystbådehavnen såkaldte
miljøprøver, hvor der hver sommer lægges muslinger ud i fjorden, som efterfølgende testes. Her hjælper Balder
med at rense og bjerge ruserne, hvilket
skal gøres hver 14. dag.
Alba og Balder deltager også, når der
afholdes større arrangementer i byen,
fx til dette års Tall Ships Races. Her stod
de blandt andet for at lave alternative
ruter, så skibene ikke ramte højspændingskabler, og lægge bøjer ud.

Balder håndterer opgaver i lavvandsbassinerne.

Ved åbningen af Musikkens Hus i 2014
stod Balder for at fortøje de to flydende
platforme på Limfjorden, hvorfra der blev
affyret fyrværkeri.
Pleje og bemanding
Der er dog også tidspunkter, hvor Alba
og Balder ligger stille. Det sker, når de
er i dok for at blive vedligeholdt. Der
er syn én gang om året, og hvert andet
år er de på land. Her tjekkes cylindere,
stempel og topstykke samt hovedlejer.
Reparationer foregår stort set altid fore-

Overnatning, møder,
kurser og konferencer

byggende, og man prøver hele tiden at
være på forkant - det er klassens krav.
De hyppige syn sikrer, at skibene altid
opfylder kravene og opretholder deres
gode stand.
Til hverdag passes Alba og Balder af
seks mand fra Aalborg Havn, heraf to
skippere, to maskinmestre og to styrmænd. Der er altid en af hver på vagt.
Begge fartøjer er bemandet døgnet
rundt 365 dage om året, så Alba og
Balder er altid klar til tjeneste.

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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Søfarende bliver
modtaget med smil
Som ny velfærdsmedarbejder hos
Seaman Aalborg hjælper Carsten
Schmidt med at skabe trivsel for de
mange søfarende, der kommer ind i
Aalborg Havn.
Seaman Aalborg, der er etableret af Hotel
Aalborg i samarbejde med Aalborg Havn
og Handelsflådens Velfærdsråd, har i godt
et år stået for at yde praktisk hjælp til søfolk, der besøger Aalborg. Servicen går dog
mere end 60 år tilbage, men ikke desto
mindre er den stadig vigtig for de søfarende. Det fortæller Carsten Schmidt, der er
ny velfærdsmedarbejder i Seaman Aalborg.
- Jeg oplever generelt, at der sættes stor
pris på den service, vi tilbyder vores gæster. Det er tydeligt at mærke på søfolkene, at der er et reelt behov for vores
arbejde, så det er fantastisk at få bekræftet, at vi gør en forskel og hjælper dem,
når de besøger Aalborg, siger han.
Mennesker er drivkraften
Carsten Schmidt overtog stillingen den 1.
oktober 2015, da Jens Schulz efter 28 år
på posten valgte at gå på pension. Som
velfærdsmedarbejder på havnen servicerer Carsten Schmidt dagligt de mange
sømænd, der kommer ind i Aalborg Havn.
Her møder han dem med et smil, spørger
om de mangler noget og giver dem en
frisk avis på deres hjemsprog. Derudover
forsyner han dem med taletids- og internetkort, så de kan komme i kontakt med
deres familie og venner.

- Mange af sømændene bruger det
meste af deres tid på havet, hvorefter
de i en kort periode er på land, inden
de påmønstrer igen, så for dem betyder
afbrækket på landjorden rigtig meget,
fortæller Carsten Schmidt, der tidligere
blandt andet har arbejdet som radiovært
på ANR og som pædagogisk rådgiver for
udsatte unge. Han tilføjer:

asc@ral.gl
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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.

- Det handler langt hen ad vejen om at
møde gæsterne i øjenhøjde og lytte til,
hvad de har brug for, når de kommer i
havn. Interessen for mennesker har altid
været stor, og jeg brænder for at hjælpe,
hvor jeg kan, slutter han.
Udover at hjælpe sømændene med at
komme i kontakt med omverdenen
koordinerer Carsten Schmidt også transport til og fra Hotel Aalborg, hvor søfolkene kan få sig et bad, en tur i sauna,
spille billard, bordtennis, se tv, låne
bøger og computere mv.

Bilspedition
søfragt
luftfragt
skiBsklarering
projektlast
lagerfaciliteter
tolddokumentation

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

Aalborg Stevedore Company
Det førende stevedorefirma på Aalborg Havn

Carsten Schmidt er født og opvokset i
Aalborg.

Vi har ekspertise og styrke til at håndtere alle slags laster
Carsten Schmidt er ofte den første
person, som de søfarende møder, når
de går på land i Aalborg.

Aalborg Stevedore Company

Stykgodsvej 3-5, 9000 Aalborg

99 30 34 01

asc@ral.gl
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Tryg transport med
Østbyens Gods

Professionelle løsninger
on- og offshore
•

Det nystartede vognmandsfirma med
adresse på Aalborg Havn trækker på
37 års erfaring i branchen og fokuserer
på samvittighedsfuld godstransport.
- Jeg tror, de fleste virksomheder har
prøvet at stå og spejde efter nogle varer,
der var forsinket. Det er møgirriterende
og spild af tid. Derfor er det også vigtigt,
at man - både som afsender og som
modtager - kan stole 100 procent på, at
man har hyret et godstransportfirma, der
har veluddannede chauffører, der håndterer godset samvittighedsfuldt. Og som
leverer til den aftalte tid.

Østbyens Gods varetager både faste
kørsler og ad hoc-opgaver. Og selv om
Østbyens Gods er ny på markedet, har
Per Frederiksen den fordel, at han er
kendt i branchen. Han er manden, der
startede først Svenstrup Budet og siden
Aalborg Godstransport.
- Østbyens Gods er ikke - og skal heller
ikke være - en kopi af mine tidligere virksomheder. Men erfaringerne har jeg taget
med mig, og så glæder jeg mig til at drive
en moderne godstransportvirksomhed
efter gammeldags principper som ordentlighed, ærlighed og pålidelighed.

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
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G 3
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45
+

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

Vognmand Per Frederiksen, Østbyens
Gods, er ikke i tvivl om, hvad han ønsker,
at hans nystartede virksomhed skal være
kendt for. Som nordjyde med 37 års erfaring med godstransport ved han også,
hvad han taler om.
- Jeg er på et marked, hvor mindre biler
med lift ikke hænger på træerne. Det er
her, jeg er startet, og kunderne har taget
godt imod os. Og så får Østbyens Gods
lov til at udvikle sig med mine kunders
behov, påpeger Per Frederiksen fra
hovedkontoret hos Center for Logistik
og Samarbejde på Langerak 15.

Vognmand Per Frederiksen, Østbyens Gods.
Foto: PF Anne Mette Welling.

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
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AKKC
PRÆSENTERER

Semino Rossi

Ørkenens Sønner

GREASE
Jan Gintberg
Bellamy Brothers

lukas graham
Aalborg Vinterrevy

De Nattergale

Tornerose
Snehvide på is

Four Jacks
og mange mange flere

Oplevelser
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

Pilotering blev færdiggjort i oktober.

Byggeriet af
Aalborg Lastvogncenter skrider frem
Det nye transportcenter på
Rørdalsvej forventes at være klar
til at servicere køretøjer til april.
Aalborg Lastvogncenter er navnet på
det nye servicecenter, der er iværksat af
Aalborg Havn i samarbejde med Topvask
i Støvring. Anlægget får to værkstedsbaner og en vaskebane og vil kunne
servicere alle typer lastbiler med både
kort- og langvarige reparationer og
lastvognvask af køretøjer op til modulvognsstørrelse.
Første spadestik blev taget i september,
og henover efteråret blev der foretaget
pilotering og fundering. I løbet af vinteren opføres vægge mv., og den sidste
fase, der omfatter indretning, igangsættes senest til foråret.
Anlægget får adresse på Rørdalsvej ved
siden af Danske Fragtmænd, som bliver
en af centrets primære kunder.

Med det nye center får chauffører bedre
mulighed for at udnytte eventuel ventetid på havnen.
Byggeriet var oprindeligt planlagt til at
stå færdigt den 1. februar 2016, men det
er sidenhen blevet rykket to måneder
frem til den 1. april 2016.

steel solutions

built for
the future

www.bladt.dk
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Aalborg Havn opkøber
Aalborg Stevedore Company
Aalborg Stevedore Company
har ca. 20 medarbejdere.

BILLETTER
KR. 65-130

Kalaallit Aalborgimiittut
Grønlændere i Aalborg
Grønland er sne, is, Siriuspatrulje, slædefart og Dronning
Margrethe i traditionel, grønlandsk klædedragt. Men
Grønland er også et sted midt i Aalborg. Her bor ca. 1300
borgere, der er født på Grønland. De er nordjyder med rod i
et land, der er 50 gange større end Danmark. Et land, Danmark har haft enorm indflydelse på – på godt og på ondt.
I denne forestilling på borgerscenen medvirker 7 modige
borgere med Grønland i blodet. Kom og hør dem fortælle,
hvad det for dem vil sige at være kalaallit aalborgimiittut
– grønlændere i Aalborg.

21.11. > 12.12.2015
aalborgteater.dk

Royal Arctic Logistics har valgt at
afhænde aktierne i Aalborg Stevedore
Company. Aalborg Havn har dermed
sikret sig det fulde ejerskab af
stevedorevirksomheden.
Aalborg Stevedore Company, der hidtil
har været ejet af Royal Arctic Logistics A/S
og Aalborg Havn, vil senest ved årsskiftet udelukkende høre ind under Aalborg
Havn. Det sker som følge af et ønske fra
Royal Arctic Logistics om at afhænde sin
aktieandel på 70 procent. I overensstemmelse med aktionæroverenskomsten
mellem de to ejere godkendte Aalborg
Havn i september købet og har dermed
fået det fulde ejerskab af stevedorevirksomheden, der udbyder lastning og
losning af alle typer gods, hovedsagligt
på Østhavnen i Aalborg.
Som eneejer er det Aalborg Havns ønske
at fastholde Aalborg Stevedore Company

som en væsentlig servicefunktion på
havnen:
- Vi vil fortsætte den positive udvikling,
som selskabet er i. Det skal blandt
andet ske gennem fastholdelse af et
højt viden- og uddannelsesniveau, der
sikrer kvalitet og sikkerhed i arbejdet
på Aalborg Havn, siger adm. direktør i
Aalborg Havn Claus Holstein og forsætter: - Aalborg Stevedore Company er en
vigtig samarbejdspartner for alle på og
omkring havnen. Det forhold ønsker vi
at styrke ved fortsat at imødekomme de
store krav til fleksibilitet og opgaver.
Royal Arctic Logistics’ beslutning om at
afhænde aktiverne i Aalborg Stevedore
Company sker i forlængelse af en nyligt
vedtaget strategi i moderselskabet
Royal Arctic Line A/S, der fremover vil
have fokus på kerneforretningen til, fra
og i Grønland.

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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Hav

- stærk på logistik og samarbejde

B

