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Omkring årsskiftet kommer der efter
planen anbefalinger fra et ekspertudvalg
til en ny, revideret havnelov. Udvalget
blev sidste år nedsat af transportminister
Ole Birk Olesen og består af eksperter
med både kommunale, økonomiske og
juridiske kompetencer og perspektiver på
de danske havne.
Vi i Aalborg Havn ønsker, at ændringerne vil betyde mere gennemskuelighed i
havneloven, som i dag er præget af en
kompleksitet, som mest af alt tjener til
at give jurister tandsmør på brødet.
Ekspertudvalgets opgave er at komme
med konkrete løsningsforslag, der kan
fremtidssikre den danske havnesektor.
Løsningerne skal lette branchens mulighed for konsolidering, mens der samtidig
skal findes nye modeller for ejerskabet
og finansiering af havnene.
Vi ser frem til resultatet - og vi håber, vi
snart kan arbejde videre ud fra en revideret og moderniseret havnelov. Vi har
efterhånden befundet os i en form for
vadested gennem nogen tid. Det er ikke
rimeligt for os - og det er ikke rimeligt
helt overordnet for den fri konkurrence.
Derfor håber vi naturligvis, at vi har læst
sol og vind rigtigt i forhold til, at de
konkrete anbefalinger til den reviderede
havnelov vil imødekomme vores ønsker
og vores appel om, at danske havne får
lige arbejdsvilkår, herunder lige rammevilkår i forhold til eksempelvis oprensning
og skibsrelaterede tjenesteydelser.
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Da muligheden for at vælge mellem at
blive kommunal selvstyrehavn og aktieselskabshavn bød sig, var det meningen,
at det blot var en midlertidig mulighed.
Men da der endnu ikke er lukket af for
den førstnævnte type ejerstruktur, så
fastholder flere danske havne stadig at
forblive organiseret som kommunale
selvstyrehavne, da det blandt andet giver
mulighed for fordelagtige lån baseret på
en kommunalgaranti. Der er for mange
havneledelser endnu ikke stærke nok incitamenter til at blive aktieselskabshavn.
Dermed er konkurrencen i øjeblikket
skævvredet mellem danske havne pga.
de forskellige ejerstrukturer: Det er den
gamle diskussion, men den er mere relevant at tage nu end nogensinde, mens vi
stadig kan præge, hvordan den lovmæssige fremtid for danske havne skal se ud.
Min holdning er, at vi hverken kan eller vil
fortsætte som hidtil, hvor majoriteten af
havne i Danmark har adgang til kommunale lånegarantier, mens aktieselskabshavne som Aalborg Havn selv skal skaffe
finansiering til eksempelvis udvidelser og
dermed udvikling til glæde for hele det
omkringliggende samfund. For os er markedskræfterne lakmusprøve for investeringerne - og det mener vi både gavner
os som effektiv organisation, men det
gavner også samfundet som helhed.
Vi - som aktieselskabshavn - ser denne
lakmusprøve som særdeles relevant og
nødvendig, da skatteborgernes penge
dermed ikke risikerer at blive brugt på at
dække investeringer, som markedet ikke
kan bære. Kan de kommunale selvstyrehavne eksempelvis ikke betale afdrag på
lån til udvidelser, så ryger havnen tilbage
i kommunens forvaltning - og regningen
ud til skatteborgerne.

Jeg tror, det er tilfældigt, at mange nordjyske havne udbygger netop nu før en
eventuel ændring af havneloven, men jeg
tror ikke, at det er en tilfældighed, at der
satses så massivt på at udbygge havnen
som infrastruktur: Det er en århundredgammel strategi, at mere infrastruktur
giver mulighed for mere gods, men jeg
mener ikke, at denne strategi har den
samme effekt i et videnssamfund, hvor
værdien ikke skabes på samme måde
som tidligere. Vi skal investere mere i
forretningsudvikling, dele- og netværksøkonomi, markedsudvikling, teknologi og
innovation, og vi skal tiltrække nye aktører til havnen, og så skal vi ikke mindst
optimere den eksisterende infrastruktur,
hvor kapacitetsudnyttelsen mange steder
er uhyggelig lav.
Jeg er glad for, at vi i Aalborg Havn A/S
har investeret 200 millioner over det
seneste år i materiel, udvidelser og generel innovation ud fra markedets behov og
uden risiko for skattekassen.
Jeg tror, det stiller os langt stærkere i
fremtiden: Vi er klædt på til en revideret
og moderniseret havnelov i hele organisationen. Mens vi venter på regeringens
udspil, så arbejder vi videre med at smøre og pleje den gigantiske vækstmotor
for landsdelen, som Aalborg Havn A/S er.
I dette nummer af Transport kan du
blandt andet læse om, hvordan vores
investering i godsbanen har bragt os ind
i den intermodale liga. Du kan også læse
om digitalisering, øget lagerkapacitet og
nye samarbejder i regi af Den Intelligente Havn - der også er Danmarks første
CO2-neutrale havn på grund af rettidige,
rentable investeringer i miljøtiltag.
God læselyst.
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Ny togforbindelse komprimerer
transportudgifterne
Marius Pedersen A/S transporterer nu
pap til Tyskland med DB Cargos faste
fullloads-forbindelse fra Aalborg Havn.
Den landsdækkende miljøvirksomhed
Marius Pedersen A/S har fundet en mere
bæredygtig og omkostningseffektiv måde
at få transporteret komprimerede baller
af pap til genanvendelse i Tyskland.
Virksomheden har lavet en samarbejdsaftale med DB Cargo, som i februar startede en forbindelse op fra Aalborg Havn
til over 5.000 europæiske stationer i

Europa. DB Cargo kører fra multiterminalen på Aalborg Havn to gange om ugen.
På en ugentlig afgang er der fast et antal store industrielle papballer fra Marius
Pedersen A/S med, som skal til genanvendelse på en tysk papirfabrik.
- Det er en glæde for os, at vi nu har
let adgang til det europæiske skinnenetværk fra Aalborg. Vi er jo en virksomhed,
der har meget fokus på det grønne
regnskab, og muligheden for at bruge
godsbanen sparer miljøet for en del
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CO2, siger Morten Petersen, regionschef
i Aalborg hos Marius Pedersen A/S.
Mere effektivt
Regionschefen fremhæver desuden, at
den nye transportløsning har optimeret
driften, fordi der ikke er så mange forskellige fragtmænd inde over opgaven
som tidligere, hvor papballerne blev kørt
til Tyskland på lastbiler.
- Fragtmændene læsser selv af og på,
vejer på brovægten og kører den korte
tur ned til godsbaneterminalen på Aalborg Havn. Det er langt mere effektivt
end tidligere, siger Morten Petersen.
Marius Pedersen A/S er ikke den eneste
virksomhed, der har fået øje på de nye
muligheder, som DB Cargo stiller til rådighed i Aalborg.
- Vi har efterhånden fået godt fat i det
nordjyske erhvervsliv i takt med, at vi får
fortalt om mulighederne for at få fragtet
gods på en effektiv, økonomisk og miljøvenlig måde. Vores kunder ser store
fordele ved, at der er meget fleksibilitet
ved vores to ugentlige afgange. Virksomhederne kan booke ned til 30 tons
ad gangen pr. sending. Wagonerne kan
vi distribuere ud til både hele Europa,
men også indenrigs i Danmark, helt ned
på wagonniveau. Kunderne kan f.eks.
fylde én wagon til Danmark og én til
Tyskland samme dag, hvorefter vi sørger
for at få dem videre igennem vores store
netværk til den ønskede slutdestination,
siger Dino Balesic, account manager i
DB Cargo Scandinavia A/S.
DB Cargo opererer med to typer godsbanetransport: Intermodal, hvor containere og trailere løftes direkte op på en

Dino Balesic fra jernbaneoperatøren DB Cargo glæder sig over, de nordjyske virksomheder
ser fordelene ved at transportere gods på skinner. Foto: Lars Horn

togvogn samt konventionel, hvor godset
lastes direkte i godsvognen. Begge
muligheder tilbydes fra Aalborg.
DB Cargos togforbindelse blev startet
op i februar 2017.

Om Marius Pedersen A/S
Marius Pedersen A/S er en landsdækkende miljøvirksomhed, og moderne
affaldsbehandling udgør den primære
aktivitet.
Hovedkontoret ligger på Fyn, men der
er afdelinger i hele landet. Aalborgafdelingen ligger på Korinthvej 103 i
Aalborg Øst.
Virksomhedens aktiviteter omfatter
indsamling, transport, sortering, afsætning og genvinding af affald og genanvendelige materialer. Derfor indgår
også omstillingen til cirkulær økonomi
som en vigtig brik i virksomhedens tilgang til kunderne.
Virksomheden har tilknyttet miljøkonsulenter, som rådgiver kunderne om
optimale affalds- og genanvendelsesløsninger og garanterer nærhed og hurtig
reaktionstid.
Marius Pedersen A/S har Danmarks
største udvalg af containere – fra store
til små.
Miljøvirksomheden har en stor, fleksibel
vognpark, som sikrer en høj grad af
driftssikkerhed
Marius Pedersen A/S giver sine kunder
adgang til online service, så de kan bestille tømning, mængdeanalyse mm. på
alle tider af døgnet.
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I øjeblikket er havnen i gang med at tage jordprøver. Senere skal der forbelastes, piloteres
- og i anden halvdel af 2018 rejser Harbour Storage sig på grunden på Langerak.

Du arbejder ud over
landegrænser
– gør din bank?

Klar til Harbour Storage
Første aktiviteter i forbindelse med at
rejse to store lagerhuse ved siden af
Carlsberg på Langerak er i fuld gang.
Stigende aktivitet inden for forskellige
brancher giver mangel på lagerplads i
Aalborg.
Det rådes der nu bod på: To lagerbygninger af hver 2.000 kvadratmeter er
klar til de første kunder efter sommerferien.
- Vi oplever en løbende efterspørgsel
på almindelige lagerfaciliteter, så det er

glædeligt snart at kunne tilbyde samlet
4.000 kvadratmeter til f.eks. palleteret
gods med let adgang til sø, vej og skinner, siger Jeppe Facer, account manager
i Aalborg Havn Logistik A/S.
I øjeblikket er man i fuld gang med geotekniske undersøgelser. I januar regner
Jeppe Faber med, at navnet på entreprenøren kommer på plads, og i løbet
af februar går de i jorden.
Harbour Storage er klar til brug i anden
halvdel af 2018.

Handel i andre lande kræver et finansielt setup,
der fungerer, når leverandøren bor i Shanghai, og kunderne
bor i Spanien. Eller omvendt.
I Jyske Bank får du en bank, der er stor nok til at have specialiseret
ekspertise i international handel, men ikke for store til stadig at sætte
personlige relationer og gensidig tillid højt.
Det får du i Jyske Bank:
• En specialiseret erhvervsrådgiver med ekspertise i international handel
• Adgang til bankens specialister i fx risk management, finansiering og
trade finance
• Sparring med vores eksportambassadør, John Pedersen,
om specialløsninger, fx fra Danmarks Eksportkredit
• En bank, der giver dig økonomisk og strategisk sparring
Erhvervscenter Aalborg
Toldbod Plads 1 ∙ Aalborg ∙ Tlf. 89 89 45 45
Mette Søgaard
Erhvervscenterdirektør
mette.soegaard@jyskebank.dk
Tlf. 89 89 45 91

Full-serviceleverandør inden
for el-teknik, mekanik og automation
Intego A/S

|

99 36 40 00 | intego.dk

$

John Pedersen
Senior Relationship Manager
jope@jyskebank.dk
Tlf. 89 89 45 60
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1.500 ton rør på
den nye multiterminal

Store, sorte rør, så langt øjet rækker.
Det er i øjeblikket ekstra fascinerende
at besøge den nye multiterminal - ikke
mindst oppe fra højderne, hvor man
har udsigt til 210 plastikrør med en diameter på 2,5 meter, en længde på 12
meter og en samlet vægt på 1.500 ton.
Herfra vil rørene gennem de kommende
måneder blive transporteret til Nordens
største virksomhed inden for upcycling
af plast, Aage Vestergaard Larsen A/S
i Mariager, hvor de skal oparbejdes til
kvalitetsgranulat.
- Der er stor efterspørgsel på plads på
den nye, brolagte multiterminal. Det
skyldes først og fremmest placeringen,
som er ved de dybeste kajer og op til
godsbanen, siger Michael Rosenkilde
Lind, account manager i Aalborg Havn
Logistik A/S, og tilføjer:
- Erhvervslivet efterspørger desuden
den fleksibilitet, vi kan give på multiterminalen, hvor det er muligt at leje
et større eller mindre område af det
15.000 kvadratmeter store område i
en variabel tidsperiode.

Rørene, der var flere hundrede meter
lange, blev trukket i land i Norwich
og herpå skåret op til de nuværende

Om Aage Vestergaard Larsen A/S
Aage Vestergaard Larsen A/S i
Mariager er Nordens største og mest
innovative virksomhed inden for regenerering af plast. Virksomhedens kernekompetence er at producere en plastråvare baseret på genanvendt plast.
Den teknologiske maskinpark kombineret med et veludstyret laboratorie
sikrer en konstant høj produktkvalitet.
Aage Vestergaard Larsen A/S’ speciale
er regenerering, kværning, finformaling og compoundering af plast.
Virksomheden arbejder med de gængse
termoplastiske typer som PP, PE, PS og
ABS over til de mere tekniske plasttyper
som PA, POM, PET og PBT.

Flot syn af rørene på den nye multiterminal, som venter på at blive kørt til Mariager
for at blive upcyclet. Dronefoto: Jacob Krogh

12 meter i længden af hensyn til
søtransporten til Aalborg Havn. Fra
Aalborg går turen til Mariager, hvor
virksomheden Aage Vestergaard Larsen
A/S styrer håndtering og transport.
Aalborg Havn var ikke nødvendigvis
den mest oplagte destination i forhold
til håndtering af de mange rør. Alligevel var der ikke tvivl.
- For os er det ekstremt vigtigt, at
vores samarbejdspartnere - ligesom os
- har høje ambitioner i forhold til miljø

- herunder cirkulær økonomi, og der
bliver gjort rigtig meget på den front
hos Aalborg Havn. Desuden er det vigtigt for mig at sige, vi har vi et exceptionelt godt samarbejde med Aalborg
Havn Logistik og Aalborg Stevedore
Company. Vi har en meget betryggende
dialog, og de er altid fleksible og klar
til at hjælpe, siger Gitte Buk Larsen,
marketingschef hos Aage Vestergaard
Larsen A/S.
Rørene transporteres løbende til Mariager frem til sommerferien i 2018.

Aage Vestergaard Larsen A/S vandt
i 2017 Plastprisen og havde besøg af
H.M. Dronning Margrethe. I 2016 fik
virksomheden Mariagerfjords Miljøpris.
Samson Materials Handling

Tel.: +45 7628 0102

Omdannes til granulat
Rørene var egentlig på vej til Algeriet
og blev trukket efter en stor slæbebåd,
men et containerskib forsøgte at tage
en genvej bagom slæbebåden ud for
Englands østkyst og beskadigede en
stor del af rørene, så de ikke kunne
bruges til det oprindelige formål.

www.port-trade.com

Erhvervslivet har taget den nye
multiterminal til sig. Senest er
210 plastrør blevet sejlet ind på
Aalborg Havn til oplagring, hvorfra
de taktvis og over de kommende
måneder transporteres til upcycling
i Mariager.
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Flere skal have 9220
på skoleskemaet
Stor succes med at tilbyde kommunens yngre borgere en cool skoledag
i Aalborg Øst.
Bydelsprojektet Cool East har stor succes
med at invitere Aalborg Kommunes folkeskoleelever til en dag med undervisning i
Aalborg Øst.

hvor der blandt andet var mulighed for at
lytte til grønlandsk musik og se rekvisitter.
Tredjeklasserne fra Gl. Hasseris Skole fik
lov til at være professionelle ishockeyspillere for en dag under kyndig vejledning af den tidligere professionelle bokser
Torben Keller, der nu er fysisk træner for
Aalborg Pirates.

Således har Herningvejen Skole netop
haft 400 elever gennem en temadag om
bydelen, og Gl. Hasseris Skole var på
besøg i september.

7. - 9.-klasse fra Herningvejen Skole fik
seks konkrete problemstillinger, som
knytter sig til virksomhederne i Cool East.

Med udgangspunkt i grønlandshandlen
havde de yngste klasser fra begge skoler
undervisning med medarbejdere fra Kofoeds Skole om det mægtige land mod nord,

- Vi planlægger forløbene på en måde, så
der både er noget teoretisk og praktisk,
noget sjovt og seriøst. Vi vil gerne vise,
at Aalborg Øst rummer det hele: Vigti-

Om Cool East
Cool East er et bydelsprojekt, der skal
øge stoltheden og glæden ved at bo, leve
og arbejde i Aalborg Øst, Nordjyllands
hurtigst voksende erhvervsområde.
Aalborg Havn er hovedsponsor i Cool
East, og herudover bakker følgende virksomheder op om netværket: Enggaard A/S,
Thomsen & Fals, Hustømrerne, Aalborg
Portland, Aalborg Stevedore Company,
Storm Advokatfirma samt Himmerland
Boligforening.
Cool East øger synligheden af Aalborg
Øst gennem en række konkrete events og
initiativer, og der arbejdes blandt andet
på at lave et større tilbagevendende

Indskolingsklasserne
fra Gl. Hasseris Skole
fik mulighed for at lytte
til grønlandsk musik
og røre ved rekvisitter.

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
Siden opstarten af Cool East i 2015 er det
blevet til en række konkrete initiativer og
events – blandt andet gennem Aalborg
Pirates, der eksempelvis har givet børn
en anderledes skoledag og en chance for
at møde nogle af byens sportshelte.
Cool East har sponsoreret store
gratiskoncerter med kendte kunstnere
i Gigantium.

ge erhvervsområder som Aalborg Havn,
forskning og undervisning i verdensklasse på AAU samt Gigantium, der tilbyder
en vifte af oplevelser inden for sport og
kultur, siger Thomas Bjuring, adm. direktør i Aalborg Pirates og fortsætter:
- Det er en stor fornøjelse for os at se så
mange elever fra hele kommunen her i Aalborg Øst. Én ting er jo, at vi fortæller om,
at Aalborg Øst er en vækstmotor for hele
kommunen. Noget andet er, at eleverne
selv får lov til at opleve det hele konkret.
Yde & nyde
I september var det Gl. Hasseris Skole,
der havde bydelen på skoleskemaet en
hel dag. De ældre elever var til workshop
i Gigantium, hvor de blandt andet lærte
om logistik og planlægning og lavede
bannere. Om aftenen var alle eleverne
og deres familier inviteret ind og se en
ishockeykamp med Pirates. Det blev en
uforglemmelig og udbytterig dag.
- Vi var den første skole, der var med i
projektet, og det blev en fantastisk dag.
Der var læring på flere niveauer for vores
elever. Vi havde en hel årgang ude i Gigantium, og vi sluttede dagen af med at
se en ishockeykamp, hvor rigtig mange
elever og deres forældre var med. Vi har

over 700 elever her på skolen, og vi vil
gerne samle dem om en fælles oplevelse, og det lykkedes i høj grad på dagen
i Cool East. På klasserne havde vi nogle
positive snakke om Aalborg Øst, hvilket
betyder rigtig meget for os og for bydelen, og vi ser frem til at samarbejde
om én eller flere af den slags skoledage
næste år, siger Michael Sørensen, skoleleder på Gl. Hasseris Skole.
Og der er store planer for skolesamarbejdet i regi af Cool East i fremtiden.
Tornhøjskolen og Mellervangskolen skal
på besøg i den nærmeste fremtid, og
derudover arbejdes der sammen med
kommunen på et samarbejde med skoler i Nørresundby, der skal tage afsæt i
Stigsborg-området.
- Vi har store forventninger til fremtiden, og det er os en glæde, at så
mange børn og unge får et indblik i alt
dét, som Aalborg Øst er og kan. På den
korte bane ser vi en masse glade børn
herude, der får ny viden. På den lange
bane håber vi, at vores skolesamarbejde
resulterer i, at flere får lyst til at bo, leve
og arbejde i Aalborg Øst i fremtiden og
bliver lige så stolte af området, som vi
er, siger Thomas Bjuring.

12

Fremtidens havn
er mere end gods
Aalborg Havnedag 2017 bød på et kig
i krystalkuglen om fremtidens danske
havne.
Stolerækkerne var godt besatte til dette
års konference om fremtidens havne i
CLS-bygningen, hvor blandt andet udviklingen af fremtidens havne, internationale tendenser og brede perspektiver
blev belyst.
Eksterne indlægsholderne var Hans Arne
Kristiansen, særlig rådgiver for Danske
Havne, Povl Dolleris Røjkjær Ungar, COO
Port & Terminal Operations, Copenhagen Malmö Port og Dr. P.W. de Langen,
ejer og ledende konsulent i Ports of Logistics Advisory og gæsteprofessor ved
CBS i København. Peter de Langen gav
et kvalificeret bud på forandringer og
fornyelse i fremtidens havne via cases
fra store europæiske havne og best practice inden for havneudvikling.
- Vi fik nogle rigtig gode inputs og paneldiskussioner, som vi tager med os.
Samtidig blev vi bekræftet i, at vi har
sat den rette kurs med strategien om
Den Intelligente Havn. Arbejdsmetoden
i fremtiden er at skabe synergi mellem
drift og innovation. Vi skal udvikle vores
kernekompetence, som er at flytte gods
fra A til B og leje arealer ud, men vi skal
samtidig styrke vores rolle som integrator i partnerskaber og samarbejder - vi
skal hele tiden nytænke forretningsmodellerne. Vi skal både være stærke på

logistik og samarbejde - og vi skal også
i fremtiden forøge omsætningen, mens
vi har et stabilt overskud, siger Claus
Holstein, adm. direktør i Aalborg Havn.
Ud af boksen
Opgaven som netværksskaber og integrator er netop at have et overordnet
view på hele forretningen. Aalborg Havn
skal ikke selv have alle de dybe, specialiserede kompetencer, som en moderne
havn skal tilbyde kunderne. Aalborg
Havn skal have helikopterblikket på hele
erhvervsområdet, stå for samarbejdet
med myndigheder og AAU og vide, hvad
dels havnens virksomheder har brug for
i henhold til sammenlagt at drive Aalborg Havn frem og dels imødekomme
samt forudsige kundernes fremtidige
behov.
Som et konkret eksempel blev kaffebarkæden Starbucks i verdens lufthavne
nævnt: Lufthavnens administration har
- og skal ikke have - en specialiseret viden om latte macchiato, men lufthavnen
skal vide, det er en service, kunderne
forventer - og herefter indgå et samarbejde med en specialiseret virksomhed
til økonomisk fordel for begge parter.
- Vi skal øge selve fokusset på havnens
økosystem mellem de over 100 virksomheder og løfte det gennem for eksempel
øget digitalisering, forskningssamarbejde, industrielle symbioser og andre
miljøgavnlige tiltag. Beslutningerne
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skal tages med blikket rettet mod langsigtede mål, som er beskrevet i vores
2050-strategi, siger Claus Holstein.
Mindsettet om at tænke tingene ind i
et bredere perspektiv blev bekræftet af
Povl Dolleris Røjkjær Ungar, COO Port
& Terminal Operations, Copenhagen
Malmö Port. Han fortalte, hvordan samarbejdet mellem Malmö og København,
der blev startet op i forbindelse med
Øresundsbroens indvielse, først virkede
utænkeligt i en så konkurrencepræget
branche, men senere har det givet begge havne mulighed for i højere grad at
dyrke specialiserede områder til gavn for
begge. Samarbejdet er gået så godt, at
de overvejer at udvide det til at inkludere flere havne.
Højere gennemsigtighed
Dagen bød desuden på en præsentation af Aalborg Havneplan 2050 ved
ejendomschef i Aalborg Havn Logistik A/S,
Jørgen Frandsen, samt et oplæg om
fremtidsvisioner af bestyrelsesformand
i Aalborg Havn A/S, Thomas Kastrup
Larsen.

Dagen blev afsluttet med en paneldebat, hvor danske havnes forskellige
ejerstrukturer samt den kommende revidering af havneloven især blev drøftet
(foreligger i første kvartal af 2018).
- Som havneloven er i dag, er den guld
værd for juristerne, da den er åben for
fortolkning og generelt svær at arbejde
med, som Hans Arne Kristiansen, særlig
rådgiver for Danske Havne, påpegede.
Også hos ledelsen i Aalborg Havn ser
man frem til mere gennemsigtighed.
- Den nye havnelov er naturligvis højt
på vores dagsorden, og vi håber, den i
højere grad vil sikre lige konkurrence,
mere markedsstyring og mindre regelstyring. Når den er på plads, så kan vi
for alvor tage arbejdstøjet på og skabe
endnu bedre rammer for Aalborg Havn
og hele vores erhvervsnetværk, slutter
Claus Holstein.

Der blev kigget fremad på
Aalborg Havnedag, og mange spændende
oplægsholdere gav tankegods til inspiration.
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Ny bulldozer skal
sætte ekstra ”skub” i
Nordjyllandsværket
Aalborg Havns medarbejdere på
havnen ved Nordjyllandsværket får
snart tilført flere muskler i form af
en ny og større bulldozer. Den nye
bulldozer skal bidrage til en mere effektiv og økonomisk kulhåndtering.
Da Aalborg Kommune overtog Nordjyllandsværket fra Vattenfall med
virkning fra 1. januar 2016, rykkede
Aalborg Havn A/S samtidig ind på
værkets havnefaciliteter, som man
erhvervede sig for 225 millioner kroner.
Siden dengang har Aalborg Havn, der
ved opkøbet overtog ti medarbejdere,
stået for værkets kulhåndtering. Her
er bulldozere et vigtigt redskab, og
snart ankommer en spritny af slagsen.
- Vi har bestilt en ny bulldozer, som
bliver leveret i starten af december.
Den nye maskine er kraftigere end
vores eksisterende, og den er derfor
mere effektiv og økonomisk. Faktisk
kan den skubbe ca. 1/3 mere end de
nuværende ved brug af den samme
mængde brændstof, forklarer teamleder Jacob Krogh.

Sådan ser den nye bulldozer ud,
som er af mærket Komatsu.

I dag har havnen to bulldozere ved
Nordjyllandsværket af mærket Catpillar,
mens den nye er en Komatsu.
Fra leverance til kraftværk
Når Nordjyllandsværket importerer kul,
bliver det leveret via fragtskibe, der
typisk har i omegnen af 20 -30.000
tons kul med ad gangen, og herfra står
Aalborg Havn så for kulhåndteringen.

Fra skibet bliver kullet fragtet via
transportbånd til det såkaldte tværbånd, som går på tværs af den store
kulplads, der har en kapacitet på helt
op til 700.000 tons.

askeindhold og for at optimere brændværdien. Nordjyllandsværket anvender
som udgangspunkt tre typer kul: russiske,
colombianske og norske. Dog er langt
størstedelen af de to førstnævnte slags.

- Tværbåndet fordeler kullet på kulpladsen efter kultype, og det er herefter, at bulldozerne kommer til sin ret.
Kulpladsen har tre huller, kaldet dozerhuller, som skal fodres med kul, og her
bruger vi bulldozerne til at skubbe og
fordele kullet i hullerne, så værket får
de kulblandinger, de efterspørger,
siger Jacob Krogh.

- Fra dozerhullerne transporteres
kullet via bånd til dagssiloerne ved
Blok 3. Herfra overgår kullet til Aalborg
Forsyning, fortæller Jacob Krogh.

Kullene skal blandes i de rette forhold,
blandt andet så man opnår det rigtige

Produktionen af el og fjernvarme til
Aalborg Kommune foregår i Blok 3, der
har en kapacitet på 410 MW el og 490
MJ/s fjernvarme. Blok 3 regnes for et
af verdens mest effektive kulfyrede
kraftværker.

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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Her finder du virksomhederne
på Aalborg Havn:

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.

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
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

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

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

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.: 2917 6908
info@logsam.dk
www.logsam.dk
JKS A/S
Tlf.: 9635 0750
aalborg@jks.dk
www.jks.dk
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

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

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

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

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

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

Fragtmænd

Nautico Diving Consult
Østre Alle 36 st. tv, 9000 Aalborg
Tlf.: 9879 0060
nautico@nautico.dk
www.nautico.dk
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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
Postbox 8050, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3145
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
Postbox 8100, 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
Shipping (DK) A/S - Aalborg
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
Schenker A/S
Mineralvej 21 C, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9813 0666, Fax: 9630 3913
www.schenker.dk
Strait Air Transport A/S
Gasværksvej 30A, 9000 Aalborg
Tlf.: 9933 4510, Fax: 9933 4511
straitaal@straitair.com
Uni-Way A/S
Mineralvej 31, 9100 Aalborg
Tlf.: 9630 1700, Fax: 9630 1717
uni-way@uni-way.com
www.uni-way.com
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ShipCargo ApS
Landdybet 10, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 7020 0890, Fax: 7020 3290
shipcargo@shipcargo.dk
www.shipcargo.dk
DHL Global Forwarding
(Denmark) A/S
Mineralvej 29, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3690 5200, Fax: 3690 5250
aalafr.dk@dhl.com
Leman
Vardevej 1, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9635 4100, Fax: 9815 1850
Blue Water Shipping A/S
Lavavej 15, 9220 Aalborg Øst
Postboks 8223
Tlf.: 7913 4750, Fax: 7913 4751
bwsaal@bws.dk
www.bws.dk
Scan Shipping A/S
Gasværksvej 30 A, 9000 Aalborg
Tlf.: 9933 4500, Fax: 9933 4501
aalborg@scan-shipping.com
www.scan-shipping.com
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
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
Bring Frigo A/S
Gasværksvej 48, 2. sal
9000 Aalborg,
Tlf.: 9635 6700, Fax.: 9635 6710,
www.bring.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
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
DB Cargo Scandinavia A/S
Spotorno Alle 12, 2630 Taastrup
Tlf.: +45 28925 5202
Dino.Balesic@deutschebahn.com

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

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

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

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

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

Velfærdstjeneste

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

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

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

Hotel

Trosseføring

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

Værft og reparation

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

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

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

Nordelektro A/S
Østerport 3, 9000 Aalborg
Tlf.: 9630 3888, Fax: 9811 4033
www.nordelektro.dk
Polaris Electronics A/S
Kærholt 1, 9210 Aalborg SØ
Tlf.: 9631 7900, Fax: 9631 7901
info@polaris-as.dk
www.polaris-as.dk
Bladt Industries A/S
Nørredybet 1, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9635 3700, Fax: 9635 3710
office@bladt.dk
www.bladt.dk

Mathis Værft		
Bådebyggervej 7, 9000 Aalborg
Tlf.: 9812 0550, Fax: 9812 8198
info@mathis-as.dk
www.mathis-as.dk
Nordjysk Marine Service
Bådehavnsvej 15, 9000 Aalborg
Tlf.: 9816 2206, Fax: 9816 8806
Hals Motorværksted
Færgevej 6, 9370 Hals
Tlf.: 9825 1330, Fax: 9875 0331
motor@mail.dk
www.halsmotor.dk
Rolls-Royce Marine A/S
Værftsvej 23, 9000 Aalborg
Tlf.: 9930 3600, Fax: 9930 3601
Alfa Laval Aalborg A/S
Gasværksvej 24, 9100 Aalborg
Tlf.: 9930 4300, Fax: 9816 8316
aal@aalborg-industries.dk
www.alfalaval.dk

AALBORG PORT LOGISTICS ER EN DEL AF SHIPCARGO LTD - www.aalborgportlogistics.dk

Godt nyt på havnen!

GENERELLE KOMPETENCER

Aalborg Port Logistics tilbyder en bred vifte af kompetencer med fokus på havnerelaterede aktiviteter.
Vi kan håndtere dine projekter - eller vi kan være de
kvalificerede hænder, som du lige står og mangler!
Ring 7020 3290 for et uforpligtende tilbud eller
send en mail på info@aalborgportlogistics.dk
MARITIME SERVICES

LAGER & LOGISTIK

MANPOWER
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Aalborg Havn

OVERBLIK

5. Erhvervspark

6
Nordjyllandsværket

6. Bulk

Oliehavnen

1
Nordhavnen

Stykgodskajen

3

4

7

7. Projektlast

6
Cruisekajen

Østhavnen

9
5

1. Multigods

2. Krydstogt

3. Stykgods

4. Flydende bulk

6
8

8. Container terminal

9

9. Godsbane terminal
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Store muligheder
med godsbanen
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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.

Her ses de lange stykker stål, som bringes med godsbanen ned til RALs skibe.

Fleksibel godsbanetransport til og
fra kajen på Aalborg Havn har åbnet
nye muligheder for store rederier og
entreprenører.

Godsbanen går helt ned til kajen, så der
kan lastes direkte fra tog til skib, hvilket
er med til at holde prisen nede i forhold
til andre transportformer.

Havneudvidelsen i Nuuk giver aktivitet
på Aalborg Havns godsbane.

- Vi benytter godsbanen i så vid udstrækning, vi kan. Det handler både
om, at det er mere økonomisk i mange
tilfælde, at det er mere miljøvenligt, og
at det er fleksibelt. Dertil er der en begrænsning i forhold til lastbiler, der max
må køre med 40 tons i Tyskland, siger
Esper Boel, Manager Agency & Projects
for Royal Arctic Line Danmark A/S.

Således er 35 meter lange stykker af
spunsvæg blevet fragtet via godbaneforbindelsen til Aalborg Havn, hvor de
lastes direkte på RALs skibe til Grønland.
Stålet skal bruges til søjler og fundament
til en bro i forbindelse med havneudvidelsen i Nuuk.
- Transport med lastbil af så lange stykker
stål er ikke muligt, og det ville blive langt
dyrere med skib, fordi stykkerne er leveret
løbende og i mindre kvanta, siger Vagn
Rahbek, projektindkøbschef i Per Aarsleff
A/S, der er entreprenør på projektet.
Økonomisk alternativ
Stålet kommer fra Luxembourg via den
største godstogsoperatør i Danmark, DB
Cargo, som har to ugentlige forbindelser til og fra Aalborg Havn og ud i hele
Europa.

Rederiet bruger også godsbanen, når
der skal fragtes primært containere til
og fra Grønlandshavnen eksempelvis
til og fra Høje Taastrup og Taulov, men
også fra Europa i øvrigt.

Bilspedition
søfragt
luftfragt
skiBsklarering
projektlast
lagerfaciliteter
tolddokumentation

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

Overnatning, møder,
kurser og konferencer

Velfærdsarbejde for
søfolk på Aalborg Havn

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

- Det er en glæde for os, at godsbanen
har bragt os i den multimodale liga,
og vi nu kan tilbyde kunderne endnu
flere muligheder, siger Rasmus Munk
Kolind, account manager, Aalborg Havn
Logistik A/S.
Klippevej 16 · 9220 Aalborg Øst · tlf. 4033 8706 · www.munck-asfalt.dk

26

Historisk aftale sikrer fremtiden
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for Stigsborg Havnefront

PFA Ejendomme og A. Enggaard har
vundet rettet til at indgå i et udviklingsselskab for Stigsborg Havnefront
sammen med Aalborg Kommune.
Stigsborg Havnefront er ét af landets
største og mest lovende, kystnære
byudviklingsområder, og omdannelsen
af det har afgørende betydning for
Aalborgs igangværende proces fra
industriby til moderne videns-, erhvervsog oplevelsesby.
Bedste bud
For at løse udviklingsopgaven bedst muligt har Aalborg Kommune derfor valgt
at stifte et arealudviklingsselskab og
budt kommercielle aktører indenfor som
majoritetsejere (51 procent). Dermed vil
private og offentlige kræfter sammen
løfte opgaven med at byudvikle det 49,4
hektar store Stigsborg-område, der tidligere har huset forskellige industrivirksomheder. Udviklingen vil tage årtier og
er inddelt i forskellige faser, men i fremtiden vil området lægge grund til en helt
ny bydel med 4.000 boliger og omkring
7.500 indbyggere.
Efter modtagelse af indikative bud
ultimo juni fra en række pensionsselskaber, entreprenører og developere
valgte Aalborg Kommune at fortsætte
salgsprocessen med tre bydere. Det
vindende bud blev valgt ud fra højeste
pris og de bedste vilkår og blev givet af
Danmarks største pensionsselskab PFA
og entreprenørkoncernen A. Enggaard.
Konsortiet vurderede jorden i etape 1 i

Luftfoto med Stigsborgs-området markeret.

Luftfoto med Stigsborgs-området markeret.

udviklingen af Stigsborg Havnefront til
en værdi af 187,5 millioner kroner. Derudover sørger konsortiet for kapitalisering af arealudviklingsselskabet med 50
millioner kroner. Med dette bud finansieres byggemodning og infrastruktur i
første etape, og Aalborg Kommune får
desuden et større tocifret millionbeløb,
der nu kan øremærkes projekter i og
omkring Stigsborg Havnefront.
- Det er en historisk handel og et lovende samarbejde om et gigantisk byudviklingsprojekt, som kommer til at præge
Aalborg de kommende tre årtier, siger
Claus Holstein, adm. direktør for Aalborg
Havn A/S.

Tre faser
Forinden havde byrådet i Aalborg i
marts 2017 godkendt udviklingsplanen for
området, som er opdelt i tre etaper.
Etape 1, også kaldet Parkkvarteret på 16,3
hektar, ligger centralt i området og vil
udgøre ca. 188.000 etagemeter, ca. 2.100
boliger og huse ca. 3.750 beboere. Denne
etape skal efter planen i gang allerede i
starten af 2018. Handlen på 187,5 millioner kroner omfatter udelukkende etape 1,
som forventes udviklet i løbet af de kommende ca. 7 - 10 år.
Herefter følger etape 2, Havnekvarteret på
i alt 10,8 hektar, som for en stor dels vedkommende er ejet af Aalborg Havn samt
etape 3, Strandkvarteret på 7,2 hektar.

Arealudviklingsselskabet har som en
del af aftalen betalt for forkøbsret til
varetagelse af byggemodningen, også
i etape 2 og 3.
Overdragelsen af Aalborg Havns arealer
afregnes på et senere tidspunkt til markedspris baseret på to valutarapporter.
Overdragelsen vil ske under hensyntagen til nuværende aktiviteter på
arealet og med udgangspunkt i indgåede aftaler.
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Aalborg Maritime Network
styrker Det Blå Nordjylland
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Det nye netværk har fået en god start.
- Der er ikke så stor tradition for netværkssamarbejde i vores branche i
Aalborg, men jeg kan høre på mange
af medlemmerne, at de får værdi ud af
at sparre på områder, hvor de ikke er i
direkte konkurrence med de andre medlemmer, siger Peter Møller, erhvervskonsulent i MARCOD.
- Vi har fået et meget bredere kendskab
til vores branchekollegaer i Aalborg. Det
giver for det første adgang til en interessant dialog, hvor relevante temaer
bliver sat på agendaen, men det har da
også resulteret i lidt ny-salg, udtaler
salgsdirektør Allan Lydersen, API Marine.

Der har været stor opbakning til det nye, maritime netværk og de mange
arrangementer, det står bag.

Flere og flere virksomheder deler
viden, sætter spot på udfordringer og
finder muligheder i branchen gennem
et nyt maritimt netværk.
Første år for Aalborg Maritime Network
er ved at være forbi, og der kan allerede
vinges af ved succes.
25 virksomheder inden for den maritime
branche i Aalborg med ca. 1.500 ansatte
har allerede meldt sig ind i netværket,
som er startet af BusinesAalborg,
MARCOD og Aalborg Havn i samarbejde.
Aalborg Maritime Network blev dannet
på grundlag af en dialog med cirka 20
relevante virksomheder, der erklærede sig interesserede. Samtidig beskrev

de, hvad de gerne ville have ud af et
netværkssamarbejde, og hvordan netværket kunne styrke først og fremmest
de maritime virksomheder i Aalborg og
omegn og herigennem Det Blå Danmark.
Aalborg Maritime Network blev herefter
materialiseret og fik en styregruppe, der
består af repræsentanter fra Aalborgs
maritime branche.
Sekretariatsfunktionen varetages af
MARCOD og BusinessAalborg, som
sammen har styrker både inden for
branchekendskab og kendskab til
Aalborgs virksomheder.

Målrettet arbejde
Virksomhederne i Aalborg Maritime Network har valgt forskellige fokuspunkter:
Branding & synlighed samt kendskab &
samarbejde.
I forhold til den første kategori samarbejder netværket om synlighed i
forbindelse med tiltrækning af arbejdskraft med f.eks. AAU, MARTEC, UCN og
AMU-Nordjylland. Netværket har dels
produceret en række videoklip af forskellige jobs i den maritime branche
og en medlemsvirksomhed, Wrist Ship
Supply, fortalte om den maritime branche under StudyAalborg-konferencen i
november, der er en konference for alle
kommunens 8. - 10. klasser.
- Karrieremulighederne i den maritime
branche er meget brede og det er vigtigt for os at udbrede kendskabet til
alle de muligheder, de maritime erhverv
i Aalborg og Nordjylland giver. En mari-

tim karriere er ikke kun at sejle et skib,
men også alle de støttefunktioner, som
hører hertil, såsom service på motorer
og kedler, digital udvikling af systemer
og madforsyninger til skibe, siger Peter
Møller fra MARCOD, som er facilitator
for netværket i Aalborg.
Under fokuspunktet Kendskab & samarbejde er der arrangeret forskellige netværksmøder. Aalborg Maritime Network
giver medlemmerne mulighed for at
melde sig ind i forskellige undergrupper
ud fra interessefelt.
- Vi har blandt andet en gruppe for
medlemmer med særlig interesse for
New Building (nybygning af skibe), og
dem har vi været på netværkstur med i
København, hvor vi besøgte UltraShip,
Maersk Procurement og HafniaTankers,
og hvor vores medlemmer blev klogere
på, hvordan de kan blive endnu stærkere som underleverandører, siger Peter
Møller.
- I undergruppen New Building sættes
der fokus på en række spændende temaer, som behandler, hvordan vi kan
gøre os mere attraktive i forhold til
nybygning projekter - denne dialog og
sparring med andre virksomheder er
vigtig for os som en mindre virksomhed,
siger salgsdirektør Allan Lydersen, API
Marine.
For de mange og de få
Aalborg Maritime Network veksler mellem at tilbyde arrangementer med vidensdeling, der vedrører dels de mange
og de få medlemmer.
Fortsættes side 30
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Sammen med AAU er der arrangeret
en række Maritime Afternoons, hvor de
maritime virksomheders vidensbehov
bliver matchet med forskningen hos
AAU, så konkurrenceevnen bliver styrket
fremadrettet.
Senest har der været Maritime Afternoon om effektelektronik, hvor netværkets
medlemmer og de øvrige maritime virksomheder i regionen blev opdateret på
den nyeste og mest innovative forskning
på området og muligheden for at indgå
i udviklingsprojekter.
- Konkurrencen i den maritime branche
er hård, og kvaliteten af produkterne er
rigtig vigtig. Heri spiller adgangen til den
nyeste forskning og kvalificeret arbejdskraft en naturlig rolle. På begge områder
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har vi nogle gode styrkepositioner i
Nordjylland, siger Peter Møller.
I efteråret har der også været et arrangement om den nye persondatalov med
HjulmandKaptain og LabTech Data samt
en digitaliseringskonference med Business Region North Denmark, som hed
”Fra buzzword til business”, og som havde et separat spor om digitaliseringstendenser i den maritime branche.
- Målet er at gøre hele branchen i vores
landsdel stærkere ved at stå sammen
om Det Blå Nordjylland, slutter Peter
Møller.

ONE-STOP-SHOPPING

Livsvigtige forsyninger tiL dig
overaLt i verden tiL rette tid og sted.

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

Læs meget mere om Aalborg Maritime
Network på http://www.aalborgmaritimenetwork.dk/

s h i p p i n g

- en del af
Arctic Group Koncernen

På med sikkerhedsselerne.

Befragtning
Logistik
kLarering
stevedoring

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.

Højt kvalificeret søtransport
Transport til tiden
Sikre, fleksible godstranspoter
fra havn til havn
www.shipcargo.dk

Klarering i Aalborg og
Nørresundby Havn

Landdybet 10 . DK-9220 Aalborg Øst
Telefon: (+45) 7020 0890
shipcargo@shipcargo.dk

w w w. s h i p c a r g o . d k

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

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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Andenpladsen gik til René Hoffmann for dette pletskud af Magellan, mens hun passerer Utzon Center.

Vinderbilledet blev taget af Helle Lynbech, som vandt et gavekort på 1.500 kroner til Musikkens
Hus i Aalborg.

Flot sæson fanget på kamera
Det har været en ganske særlig krydstogtsæson for Aalborg Havn, hvilket
den netop afsluttede fotokonkurrence
blandt nordjyske amatørfotografer
vidner om.
147 billeder af krydstogtskibe i Limfjorden blev det til under Aalborg Havns
fotokonkurrence, der løb fra 24. maj til
sæsonafslutningen 8. oktober i år.
Vinderen blev Helle Lynbech fra Hals for
sin kreative vinkel på et af krydstogtskibene fra Viking Ocean Cruises, mens
det blev reflekteret i vinduespartiet på
Aalborg Universitets afdeling ved havnefronten.
Dommerne bestod af de to pressefotografer Laura Guldhammer og Torben Hansen fra Nordjyske Medier, og deres begrundelse for udvælgelsen var følgende:

”Vinderbilledet var vi (dommere) - uafhængigt af hinanden - fuldstændig enige
om. Det er virkelig kreativt udført, gennemtænkt og en anden måde at løse
en fotoopgave på. Den er godt udført i
forhold til de mange lag, der er i billedet. For det første har vi selve Aalborg
Universitet med på billedet, som er en
stor del af Aalborg, dernæst skibet i refleksionen, som vi ikke er i tvivl om er et
krydstogtskib. Det gør billedet godt og
gennemtænkt. Det andet lag er dernæst
menneskene i billedet, der stadig viser
en størrelseskontrast. Billedet viser liv
og mennesker, og det er et billede, man
kan gå på opdagelse i, og vi er slet ikke i
tvivl om, hvor vi er henne. Til sidst giver
glasset næsten en bølgende effekt, hvilket associerer til det åbne hav - også en
detalje, vi er vilde med. Rigtig flot billede
og en klar vinder.”

André Granfeldt Bakken fik en tredjeplads ud af 147 indsendte fotos for Viking Star ud for Hals.
Anden- og tredjepræmien var brunch i Musikkens Spisehus med ledsager.

Fotogen sæson
Oplægget til deltagerne var, at deres
billeder skulle indfange historien om
Aalborg som krydstogtdestination,
hvilket sæsonen bød på mange unikke
muligheder for at gøre.

- Det var imponerende at se to store
skibe navigere tæt forbi hinanden i centralhavnen - og dobbeltanløbene blev
samtidig helt ikoniske med den succes,
Aalborg Havn oplever i forhold til at kunne
tiltrække rederier inden for cruise-turismen, siger Michael Rosenkilde Lind.

- 2017 har været en særlig sæson, der for
alvor har markeret Aalborg som en populær destination for krydstogtturisme,
siger Michael Rosenkilde Lind, account
manager i Aalborg Havn Logistik A/S.

En succes, der blev understreget 21. juli,
da krydstogtskibet Artania lagde vejen
forbi som nummer 100 anløb i Aalborg
Havns historie.

Den første milepæl blev sat 24. maj, da
der blev lavet det første dobbeltanløb
i Limfjorden nogensinde, nemlig ud for
Honnørkajen i Aalborg af krydstogtskibene Viking Sea og Viking Sky.

Sæsonen blev afsluttet 8. oktober,
da Magellan, som især betyder noget
for tidligere medarbejdere på Aalborg
Værft A/S, rejste fra Aalborg i fuld
efterårssol.

Senere på året, 22. august, var der
endnu et dobbeltanløb. Denne gang
med Viking Star og Magellan, som i sin
tid blev bygget på Aalborg Værft.

Anden- og tredjepladsen i fotokonkurrencen gik til henholdsvis René Hoffmann
og André Granfeldt Bakken.
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Datadeling
bliver mere
intelligent
En ny havneportal integrerer data
gennem forsyningskæderne og letter
hverdagens kommunikation mellem
havnen og dennes interessenter.
Der blændes i løbet af december op for
en ny havneportal, som gør livet lettere
for agenter, mæglere, trossefirmaer, havnekontoret og øvrige i forsyningskæden
under havneoperationer.
Den nye portal trækker data om anløb i
Aalborg Havn fra SafeSeaNet ned til den
nye havneportal.
Herefter kan havnens interessenter supplere med information om for eksempel
skibets ønske om kranservice. Informationer, som alle interessenter kan tilgå,
og som nu strømlines.
- Alle agenter/mæglere får samme indgangsvinkel til registrering af gods, bestilling af kraner, vand, el osv. Desuden
vil der være et styrket aftalegrundlag, da
anmodninger og bekræftelser er samlet
ét sted, siger Jesper Schou Madsen, controller i Aalborg Havn Logistik A/S.
Systemet sparer også tid, da for eksempel havnekontoret kan gå i dialog direkte
via hjemmesiden i stedet for som tidligere at skulle ringe eller maile.

En ny havneportal gør dokumentation mere effektiv. Foto: Lars Horn

- Portalen er et kommunikationsredskab
til havnesystemet med stor dataintegration mellem havnesystem og havneportal, siger Jesper Schou Madsen.
Alle informationer bliver samlet ét sted,
og det bliver muligt for eksempel at registrere et ønske om ferskvand eller strøm,
hvorefter havnekontoret enten godkender, afviser eller foreslår andet tidspunkt
for levering. Skibenes historik gemmes
også i den nye havneportal.
- Det vil gøre mange IT-operationer mere
effektive, fordi vi for eksempel undgår at
indtaste tingene to gange og udfylde en
masse dokumenter. Havneportalen gør
det muligt at samle og dele de data, som
vi hver især genererer, siger Jesper Schou
Madsen.

Bedre flow
Således vil strømliningen af data gøre
livet lettere både hos kunder, agenter,
mæglere og i Aalborg Havns daglige drift,
hos bogholderiet og andre interessenter.
- Der vil blive et bedre dokumentflow.
Fakturaer og debiteringslister vil også
ligge i systemet, så relevante parter har
et bedre overblik over deres aktiviteter,
siger Jesper Schou Madsen og fortsætter.
- Faktisk skulle det stort set blive lige
så let, som når man bestiller alle mulige
andre ydelser eller varer, f.eks. hos Elgiganten: Man bestiller, får en ordrebekræftelse og herefter en faktura - og det
hele foregår digitalt.
Den nye havneportal er også brugervenlig, hvis man for eksempel befinder sig

ude i marken og gerne vil tilgå skibsinformation eller nye ordrer.
- Når en arbejdsordre om eksempelvis
en kranservice er godkendt af havnekontoret, så kan kranføreren se den
på sin telefon. Når arbejdet er udført,
så kan han melde tilbage via telefonen
og derved genere dataene til fakturaen. Når fakturaen sendes, generes der
automatisk en linje på debiteringslisten
i havneportalen, og agenten/mægleren
får derved et overblik over, hvad det
enkelte anløb har generet af omkostninger for ham, siger Jesper Schou
Madsen.
Den nye havneportal er kodet i HTML5
og er derfor skalerbart til diverse platforme. Efter en prøveperiode vil havneportalen blive implementeret inden jul.
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Pontonbro fra Aalborg
til Diskobugten
broer har ligget uden for Arctic Groups
lagerhal på Grønlandshavnen, hvor de
er blevet gjort klar og pakket til rejsen
mod Diskobugten.
Ud over at være leverandør til industriog byggebranchen leverer virksomheden gennem salgsselskabet Arctic
Import bl.a. kolonialvarer til købmænd,
restauranter og skibe, og der findes
desuden et bredt produktsortiment af
fødevarer, forbrugsvarer og møbler til
offentlige og private virksomheder i
Grønland og på Færøerne og Island.
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Både til fritidsfangst
Pontonbroen er bestilt af Qaasuitsup
Kommune, og den skal bruges til at
fortøje fritidsbåde ved.
- Mange grønlændere har en mindre
fritidsbåd, som de bruger til at fiske
fra eller sejle mellem bygderne for at
gå på jagt, siger Thomas Hjort.
Elementerne til betonbroerne er købt af
forskellige leverandører i Arctic Groups
store netværk, som blandt andet tæller
andre virksomheder på Aalborg Havn.
- Vores hovedkontor ligger her, og vi
har et godt erhvervsnetværk på Aalborg
Havn, siger Thomas Hjort.
Materialerne, der nu pakkes og sejles til
Grønland af RAL, fylder omkring 600 m3.

BRAVIDA GIVER
BYGNINGER LIV
Bravida løser alle typer af installationsog serviceopgaver over hele landet.
Fra supersygehuse til sportsarenaer.
Fra boligbyggeri til broer. Vi er med til
at give bygninger og anlæg liv.
Læs mere på bravida.dk

BRAVIDA DANMARK A/S
LUNDEBORGVEJ 21
9220 AALBORG ØST
TLF.: 99 3344 5566

Arctic Group har senest etableret
forbindelser, der gør, at færøske forbrugere kan købe discount fra REMA
1000 i deres dagligvarebutikker.
- Vi leverer alt fra chokolade til store
byggeelementer, så vi har brug for og
værdsætter den fleksibilitet, der er på
Aalborg Havn. Her er der velvilje og
plads til at leje ekstra plads ad hoc,
siger Thomas Hjort, CEO i Arctic Import.
Elementer på vej til Diskobugten.

Uden for Arctic Groups lagerhal i
Grønlandshavnen er 123 elementer
til en pontonbro blevet samlet og
sejlet til Grønland.
Det har den seneste tid vakt en del
opsigt, at store elementer til ponton-

Arctic Import omsætter for cirka en
halv milliard og beskæftiger godt 200
mennesker i tre lande. Medarbejdene
tilbagelægger sammenlagt cirka
400.000 km om året for at komme
på besøg hos kunder i Grønland, på
Færøerne og på Island.

Et DRIFTSSIKKERT
parløb til lands og til vands

steel solutions

built for
the future

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.

www.bladt.dk

9630 3888
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Aalborg Havn inviterer til konference
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om erhvervsejendomme
naturligvis presset på mulighederne for
erhvervsejendomme. På konferencen
får man et overblik over forskellen på
den nye og den gamle planlov samt
konsekvenserne heraf, og derudover vil
vi komme ind på, hvordan vi fremover
kan arbejde med at sikre anvendelse af
ejendomme. Eksempelvis hvordan man
kan forsikre sig mod eventuelle støjgener, lugtgener osv., som ens virksomhed
genererer, forklarer Jeppe Faber.

Aalborg Havn afholder i 2018 igen erhvervsejendomskonference. Her er et billede fra
konferencen sidste år, hvor blandt andre Invest in Aalborg holdt oplæg.

Den 1. februar 2018 tager
Aalborg Havn og en række inviterede
oplægsholdere temperaturen på
de mest aktuelle emner inden for
erhvervsejendomsområdet.
Der stilles skarpt på nutiden og fremtiden for erhvervsejendomme i Aalborg
Kommune, når Aalborg Havn i starten af
det nye år byder velkommen til erhvervsejendomskonference i CLS-bygningen
på Langerak 15.
- Konferencen er målrettet alle inden for
ejendomsbranchen fra bruger til rådgivere. Vi har inviteret en række talere med
forskellig ekspertise og baggrund, så vi
kommer hele vejen rundt om de mange
emner, der er vigtige for erhvervsejendomsområdet anno 2018, fortæller Jeppe
Faber, account manager i ejendomme og
arealer, Aalborg Havn Logistik A/S.

Også energioptimering af og investeringer i erhvervsejendomme er blandt
konferencens emner, mens der ligeledes
vil være oplæg om fremtiden på Aalborg
Havn.

Til konferencen vil der blandt andet blive
sat fokus på den nye planlov, der trådte
i kraft tidligere i år.
- Aalborg er en kommune, hvor der er
fart på, og hvor der skyder nye boligbebyggelser op hele tiden, og det øger

Om erhvervsejendomskonferencen
Tidspunkt: 1. februar 2018 klokken 7:30
til cirka 11:30
Sted: I CLS-bygningen på Langerak 15,
9220 Aalborg Øst.
Oplæg: Der kommer seks oplægsholdere.
Emner: Konferencen vil sætte fokus på
erhvervsejendomme - herunder energioptimeringer, den nye planlov, fremtiden
på Aalborg Havn m.m.

- Hele programmet er ikke endeligt
fastlagt, men på dagen vil vi desuden
fortælle lidt nærmere om Aalborg Havns
udviklingsplan frem mod 2050, og hvad
den får af betydning for erhvervslivet.
Derudover er det også planen at sætte et
offentligt islæt på konferencen for at give
et indblik i kommunens planer inden for
området, siger Jeppe Faber og fortsætter:
- Konferencen skal gerne give deltagerne
en ”aha-oplevelse”. Det behøver ikke
nødvendigvis at være de samme oplæg
eller informationer, der udløser den oplevelse for alle, men det vigtigste er, at
deltagerne - om man er investor, virksomhedsejer eller noget helt tredje - går
hjem med nogle informationer og indsigter, som de kan bruge nu og i fremtiden.

KonferenceCenter

HOLD DIT NÆSTE MØDE
ELLER KONFERENCE TÆT PÅ
KAJKANTEN TIL VERDEN ..!
CLS Konferencecenter er et moderne
møde- og konferencecenter midt i
den pulserende erhvervspark og
transportcenter i Østhavnen. Unikke
faciliteter til workshops, kurser og
konferencer samt de møder, som
ingen andre behøver vide noget om.
Se meget mere om
lokaler og mødepakker
på logsam.dk

GRAT IS
PARKE
RING

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

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

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