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Konkurrencen blandt de store danske
havne vokser, og det er godt for vores
kunder og for samfundet, når vi bliver
mere effektive og kundevendte.
Det er vanskeligt at afgøre præcist,
hvad det er, der påvirker konkurrencesituationen.
Konkurrentanalysen er forskellig inden
for de forskellige segmenter og forretningsområder; flydende og fast bulk, projektlast, udlejning og forretningsservice.
I Aalborg Havn mærker vi for tiden øget
konkurrencen på vores containeroperation - og hvem konkurrerer vores containerterminal i Aalborg egentlig med?
I nærområdet er vores store konkurrent
Aarhus Havn, hvor APM terminals driver
en stor terminal. I lidt mindre omfang
kommer konkurrencen fra direkte kørsel
til Hamburg.
Lad det være sagt: Aarhus er en fantastisk by, og vi ønsker dem tillykke med
at være kulturhovedstad 2017. Vi beundrer byen for en evne til at udvikle sig
til en vidensby. Det er godt, at Aarhus
vinder terræn, idét Danmark som helhed
gerne skal være i førertrøjen netop i
den transformation fra industri- til
videnøkonomi.
Men når det kommer til at være en
logistikby, så tror vi i Aalborg Havn på,
at Aalborg er bedre indrettet og planlagt.
Lufthavnen i Aalborg er én af Danmarks
tre internationale lufthavne, og det giver
ikke mening at tro på, at der kommer
en fjerde lufthavn.

På samme måde ser vi på havneudvikling
i Aalborg: Der vil komme et lille antal store
havne - fire-fem stykker regner vi med.
Aalborg Havn vil være én af disse.
De store danske byer, der flytter deres
havn ud af bykernen i tide eller køber
havneareal i nabolaget, hvortil der kan
udflyttes gods og trafik, vil vokse og overleve. De store byer, der ikke flytter havnen
ud, dér vil trafiktrykket til og fra havnen
gennem byen ødelægge logistikken mellem havn- og motorvejssystem.
Her er det gode eksempel Aalborg Havn,
som er flyttet ud fra bykernen til et område ti kilometer øst for Aalborg Centrum.
Aalborg Havn har desuden fået tilsagn om
en firesporing af Tranholmvej i 2019. Dermed er fødelinjen til og fra motorvejen fra
Aalborg Havn Øst effektiviseret og trimmet til massiv vækst de næste 10-15 år.
Havnen vil skabe vækst i antallet af virksomheder i området og stigende mængder af gods af alle typer. Derfor er vi allerede ved at gøre klar til en udvidelse af
yderligere 2 x 100 hektar areal i sammenhæng med vores nuværende areal.
Vi måler i de første ni måneder af 2016
gennemsnitligt 11 minutters kørsel til og
fra havnen med lastbil til punkter 10 km
syd og nord for Aalborg. Den fantastiske
logistik med fire veje, der opkobler til motorvej, skal fastholdes, og de 11 minutter
kan godt sænkes et minut yderligere, når
Tranholmvej tages i brug.
Aarhus er på den lange bane ikke vores
konkurrent. Det tror vi ikke på af to årsager: Dét, vi ser allerede nu, er, at Aarhus by har en uhensigtsmæssig placering
af havnen for enden af byen, at logistik til
og fra havnen tager længere og længere
tid og skaber mere og mere trafikalt kaos.

Det er en stor udfordring, for vognmanden tæller ikke kun kilometer i sit
regnskab. For ham er tid meget kostbart.
Vi ser også, at Aarhus by flytter ned på
havnen. I de kommende år skal der gøres
plads på havnen til yderligere mange
tusinde beboere med biler. Beboere i dyre
bebyggelser på havnen er ikke meget
for havnedrift med lys og lyd 24 timer i
døgnet 365 dage om året.
Vi tror på, at slaget om containerterminalerne i Jylland vil have to vindere og én,
der betaler for gildet. Vi tror ikke på, at
Danmark på længere sigt er genstand for
linjetrafik direkte til de store havne rundt
om i verden. Vi tror på, at lokal betjening
af de store byer i Danmark med feederlinjer med høj frekvens til de virkelig
store havne på det europæiske kontinent,
eksempelvis Rotterdam, Hamburg og
Bremerhaven, er fremtiden. Kunderne
ønsker flere muligheder, mere service,
bedre frekvens, let til- og frakørsel og
grønne løsninger, og derfor vil en kunde
i Norddanmark elske, at der er et stort
udvalg af muligheder i Aalborg. Alternativt
kan der køres med lastbil fra Nordjylland
til Hamburg eller Rotterdam.
Om ti år er der i vores optik tre jyske
havne med mellem 100.000 og 200.000
TEU om året.

Claus Holstein
Adm. direktør i
Aalborg Havn A/S
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Gigantisk skinnenetværk til nordjyske
virksomheder
Nordjyske virksomheder bliver snart
koblet sammen med 5000 togstationer over hele Europa via godsbanen
i Aalborg Havn.
Aalborg Havn har netop underskrevet
en aftale med den tyske jernbaneoperatør DB Cargo om at være nordjysk
jernbanehub og drive en fast feederforbindelse fra Aalborg to gange om ugen
med start fra 2. februar 2017.
Dermed bliver der nu to operatører på
sporet, da det franskejede Captrain
siden 2015 har kørt tagplader fra Polen
og Tjekkiet via sporet for Cembrit.
Forskellen på de to operatører er, at
virksomheder, der bruger den nye
feederforbindelse, ikke behøver at have
gods nok til at fylde et helt tog selv.
Den nye aftale øger dermed fleksibiliteten, fordi virksomheder kan booke
plads ad hoc og ned til 25 tons ad
gangen, der bliver leveret dør til dør.
- Det er en fast forbindelse, der kører
uanset godsmængden. Man kan sammenligne det med pakkepost, hvor man
indleverer en pakke, der så ankommer
på en helt specifik adresse - her er
der bare tale om containere og vogne

med gods, siger Thomas Vestergaard,
regional salgschef i DB Cargo Danmark
Services A/S.
DB Cargo i Danmark har omkring 5000
stationer i sit skinnenetværk. Derudover tilbyder de omlastning til lastbiler
for de virksomheder, der ikke har eget
sidespor.
- Og det er der selvfølgelig mange
virksomheder, der ikke har, hvorfor vi
tilbyder så lang kørsel med tog som
muligt og laster om til gummihjul på en
måde, så prisen stadig er meget konkurrencedygtig, siger Thomas Vestergaard.
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løsning fra Aalborg, der er særdeles
fleksibel. Nu handler det bare om at
sprede budskabet blandt nordjyske
virksomheder om, at det faktisk kan
lade sig gøre at sende gods med bane,
også for mindre virksomheder, siger
Claus Holstein, adm. direktør i Aalborg
Havn A/S.
DB Cargo Danmark opererer med to
typer godsbanetransport: Intermodal,
hvor containere og trailere løftes direkte
op på en togvogn og konventionel,
hvor godset lastes direkte i godsvognen. Begge muligheder tilbydes fra
Aalborg.
Godsbanesporet har været under
renovering siden august 2016 blandt
andet i forbindelse med etableringen
af en vejbro på Egnsplanvej, men
sporet er atter fuldt operationelt fra
ultimo november 2016.

Økonomisk og miljøvenligt
I Aalborg Havn er der høje forventninger til den nye aftale, der giver små og
mellemstore virksomheder endnu flere
muligheder for at få fragtet gods både
indenrigs og til resten af Europa på en
rentabel, hurtig og miljøvenlig måde.
- Det er et vigtigt skridt i forhold til
hele vores strategi. Jernbanen er en
væsentlig del af pakken for os, for
fremtiden kræver transportløsninger,
der kan aflaste vejnettet og samtidig
være økonomiske og bedre for miljøet.
Det er derfor en stor glæde for os, at
erhvervslivet nu får en skinnetransport-

Snart for alle nordjyske virksomheder
mulighed for at sende gods ud
i Europa på en fleksibel måde.
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Hundrede
år på havnen

Hedegaard A/S sponsorerede det flotte fyrværkeri under regattaen i anledningen af jubilæet.

2016 er et stort år for Hedegaard A/S.
Det er nemlig hundredeåret som aktieselskab og som særdeles markant
virksomhed på havnen.
Stort fyrværkeri under Aalborg Regatta
2016 og stor medarbejderfest i såsædshallen, hvor hele eventyret begyndte.

Starten som et aktieselskab var i 1916,
hvor købmand Peder P. Hedegaard sammen med fem nordjyske grovvareselskaber dannede Aktieselskabet Peder
P. Hedegaard. Selskabet blev senere
børsnoteret og var det frem til 2008,
hvor det efter en budkrig blev opkøbt
af Dan Agro Holding A/S.

Det store jubilæum som aktieselskab er
blevet fejret på behørig vis hos Hedegaard A/S, og det er der god grund til.

Hovedkontoret har igennem alle årene været i Nørresundby ud til Aalborg
Havn.

Hedegaard A/S har udviklet sig støt
gennem 100 år og er Danmarks største
privatejede grovvarevirksomhed med
afdelinger fordelt over hele Jylland og
foderproduktion i Nørresundby og i
Kolding.

- Vores placering er ideel, da vi ligger
helt til kaj og dermed direkte adgang
til skibsvejen. Vi losser typisk varer ind
i vores fabrikskompleks eller direkte på
biler, siger Søren Rathcke, adm. direktør i Hedegaard A/S.

Godt samarbejde
Hedegaard A/S har i alt 14 helårsåbne
detailafdelinger, og herudover er der
fire afdelinger, som udelukkende benyttes i forbindelse med høst som lagre.
Hedegaard omsætter for ca. 2,6 mia. kr.
årligt, og der produceres og sælges årligt cirka 500.000 tons foderblandinger
- enten til svine-, fjerkræ- eller kvæg/
kalve-segmentet.
Med produktion af såsæd og foder i
Nørresundby er der stor aktivitet med
hyppige skibsankomster.
- Og her har vi et meget positivt samarbejde med Aalborg Havn og bruger
både faciliteter og services regelmæssigt, alt i alt et tæt og udviklende samarbejde, siger Søren Rathcke.

Det gode samarbejde er netop blevet
ekstra synligt, siden Hedegaard A/S og
Aalborg Havn sammen med Jyske Bank,
Det Obelske Familiefond, Aalborg Kommune, Flügger A/S og Tech College er
gået sammen om et 1200 kvadratmeter
stort kunstværk på Hedegaards silo.
Murmaleriet er af kunstner Søren Elgaard, og det er Danmarks - og måske
endda Nordeuropas største murmaleri.
- Sammen med Hedegaard og andre
gode kræfter vil vi fortsat styrke udviklingen af Aalborg. Vi værdsætter samarbejdet højt og ønsker tillykke med
jubilæet, siger Ole Brøndum, salgs- og
marketingchef i Aalborg Havn A/S.
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Snart kommer
Aalborgs havnefront
ind i landets stuer

Aalborg Havn A/S og Aalborg Kommune
har sammen med Musikkens Hus arbejdet hårdt for at få juleshowet til byen
for allerførste gang i historien, og her
glæder man sig til at høre Timm Vladimir
byde velkommen fra Aalborg til alle
landets seere.

Timm Vladimir skal føre publikum gennem aftenen i salen, og Maria Motzfeldt
er vært, når vi under showet tager på
besøg i Grønland.
Aftenen byder på overraskelser, historier fra Grønland og masser af musik. Det
grønlandske kor Ikinngutigiit, som betyder ”vennerne” på dansk, Julie Berthelsen og det grønlandske rockband Small

Aalborg Havn siger tak til
Kran 52 og alle kranførerne for
godt arbejde siden 1994.

Overnatning, møder,
kurser og konferencer

Time Giants giver hilsnerne et ekstra
skud stjernedrys og sender dem godt
af sted nordpå.
Julehilsen til Grønland har været en
fast tilbagevendende juletradition på
DR siden 1932. Først blev det sendt på
radio, og siden 1985 også på tv.

e-Crane

Velfærdsarbejde for
søfolk på Aalborg Havn

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

Dermed er det i år 85. gang, udsendelsen bliver sendt.
Showet blev optaget lørdag 3. december
2016 i Koncertsalen, og det bliver sendt
på DR1 i ugen op til jul.

MRS

Tel. : +45 7628 0102

Julehilsen til Grønland, der er ét af DR’s
ældste og mest traditionsrige programmer, skal i år sendes fra Musikkens Hus
i Aalborg til både danske og grønlandske seere.

- Det bliver helt sikkert en fantastisk
aften med masser af julestemning fra
Grønland til Aalborg og vice versa. Vi
i Aalborg har et helt særligt bånd til
Grønland og grønlænderne, som aftenen
også er med til at fejre og understrege,
siger Ole Brøndum, salgs- og marketingchef i Aalborg Havn A/S.

www.port-trade.com

Julehilsen til Grønland fra Aalborg
bliver vist på DR ugen op til jul,
og det bliver med masser af musik
og med Timm Vladimir og Maria
Motzfeldt ved roret.
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Lokale
sponsorer
betyder alt
Roer Anne Dsane Andersen vandt bronze ved OL i Rio og giver en del af æren
til sin første sponsor, Aalborg Havn.
Bronzemedaljen tindrer i solen, mens
Anne Dsane Andersen behændigt løfter
singlesculleren op på skulderen. Den
virker let som en fjer.
- Det er med en båd, som du har brugt
meget tid i, som med et par bukser,
man er vant til at have på. Der er én
eller anden rar genkendelse, så snart
jeg løfter den og mærker vægten, siger
roeren.
I sensommeren var hun på besøg i sin
første roklub, Ægir i Aalborg, hvor 60
medlemmer stolt tog imod medaljevinderen, der sammen med makkeren
Lærke Berg Rasmussen leverede en kraftpræstation ved deres OL-debut i sommer.
- Det er rart at være her og gense alle
de her dejlige mennesker. Måske lyder
det som en kliché, men det føles virkelig som at komme hjem, siger 23-årige
Anne Dsane Andersen, tydelig rørt over
den aalborgensiske opbakning, som har
fulgt hende siden starten.
Åbenlyst talent
Medaljen blev hentet i bådtypen toer
uden styrmand, men hele eventyret
startede i Aalborg Havn i en singlesculler sponseret af Aalborg Havn.

OL-medaljevinder Anne Dsane Andersen er tilbage ved Aalborg Havn, som hun
roede tynd i singlesculleren, som Aalborg Havn har sponsoreret.

- Sådan én koster fra 40.000 kroner
og opefter, så det er ikke noget, man
sådan bare lige kan købe. Men hvis
man gerne vil ro på et højt niveau, så
betyder adgangen til godt materiel det
hele - og her er det afgørende, at man
har sponsorere, ellers kan man ikke
konkurrere med de andre. Uden en lokal
sponsor var jeg aldrig kommet på landsholdet, siger roeren, der startede i Ægir
som 13-årig.

Her fandt man snart ud af, at hun
besad et helt særligt talent og fik
heldigvis et ja fra Aalborg Havn til at
sponsorere en singlesculler, hun kunne
træne i.

Anne Dsane Andersen er nu tilknyttet
roforeningen KVIK i København, hvor
hun bor. Hun ror ikke singlesculler
mere, men træner udelukkende på
vandet i toer uden styrmand med sin
makker.

Året efter var hun på landsholdet.
- Ja, der var krudt i rokarrieren, siger
hun glad.

Hun fik under besøget tildelt et livslangt æresmedlemsskab og ser frem til
snart at komme forbi Aalborg igen.
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Markant vækst på
feederruterne
på Aalborg Havn
Fra første til tredje kvartal er godsmængden på feederforbindelserne på
Aalborg Havn steget med 50 procent.
Vækst hos havnens over 100 virksomheder, to faste feederanløb om ugen,
nye carriers og generelle investeringer
i effektivisering giver en markant vækst
på 50 procent i godsmængden på
Aalborg Havn.
- Vi har investeret i udbygning og effektivisering af vores containerterminal.
Stordrift kommer det nordjyske erhvervsliv til gode i form af en bedre kapacitetsudnyttelse og mere konkurrencedygtige priser, og det er et væsentlig
fokusområde i vores bestræbelser på
at gøre havnen mere fleksibel, effektiv
og intelligent, siger Claus Holstein,
adm. direktør i Aalborg Havn A/S.

Der sendt 13.000 containere til og fra
Aalborg Havn med de to feederruter
til henholdsvis Rotterdam og Hamburg
siden årsskiftet. I 2015 var tallet for de
første tre kvartaler sammenlagt 8.500
containere.
Nye aftaler giver pote
Fra december 2015 indgik Aalborg
Havn A/S en aftale med det verdensomspændende franske rederi CMA CGM
om en ny feederrute, der hver uge giver
nordjyske virksomheder mulighed for
at connecte i Hamburg. Ruten har indtil
videre fungeret som own carrier, men for
ganske nyligt blev ruten åbnet kommercielt og overgik til rederiet Unifeeder.
Desuden er verdens største rederi,
Maersk Line, netop begyndt at sende
containere med feederruten mellem

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

OOCL sender indtil videre reefer-gods ud fra Aalborg Havn hver lørdag,
mens tørlasten kommer med senere.

Aalborg og Rotterdam, som drives af
verdens største feederrederi, X-press
Container Feeder. Dermed har nordjyske virksomheder siden midten af
september haft mulighed for at booke
og sende varer med Maersk til og fra
de oversøiske forbindelser i Rotterdam.
Flere andre af verdens største rederier
er allerede kunder på Aalborg-Rotterdam-ruten, blandt andet APL, OOCL
og Evergreen.
- Aalborg Havn er inde i en særdeles
positiv spiral, hvor flere virksomheder
får øje på de muligheder, vi stiller til

rådighed. Og jo flere virksomheder, der
bruger vores services, jo lettere kan vi
tiltrække rederier og lave generelle investeringer, der igen kan øge serviceniveauet og tiltrække endnu flere kunder,
siger Ole Brøndum, salgs- og marketingchef i Aalborg Havn A/S.
Eksporten fra Aalborg er især af
frost- og kølevarer, mens importen
hovedsagelig består af tørlast.
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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-ifgroup.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

Bunkering
Monjasa A/S
Strevelinsvej 34, 7000 Fredericia
Tlf.: 7026 0230
fredericia@monjasa.com
www.monjasa.com/contact/
denmark-fredericia

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
Kroghs A/S
Klim Strandvej 284, 9690 Fjerritslev
Tlf.: 9822 5200, Fax: 9822 5737
kroghs@kroghs-as.dk
www.kroghs-as.dk

JKS A/S
Tlf.: 9635 0750
www.jks.dk, aalborg@jks.dk
MARCOD
Tlf.: 2332 0332
www.marcod.dk, clc@marcod.dk
Minsparringpartner.dk
Tlf.: 4037 2003 / Bent Friis
www.minsparringpartner.dk
mail@minsparringpartner.dk

Diverse

Malik Supply Ltd
Skibbrogade 5, 3 tv, 9000 Aalborg
Tlf.: 9631 3900, Fax: 9631 3911
info@malik.dk, www.malik.dk

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

Unioil Supply A/S
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby
Tlf.: 8882 8181
trading@unioil-supply.com

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

CLS Huset

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

Langerak 15, 9220 Aalborg

Bulkgods

Grønlands Rejsebureau
Tlf.: 3313 1011
www.greenland-travel.dk
aalborg@greenland-travel.dk

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

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

BMC
Stykgodsvej 7, 9000 Aalborg
Tlf.: 9631 2800, Fax: 9631 2810
bmc@bmc-danmark.com
www.bmc-danmark.com
Aalborg Toldoplag A/S
Langerak 19, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 1500
aalborgtoldoplag@aalborghavn.dk
Loxam Aalborg
Olievej 7, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9810 3844, Fax: 9810 4844
aalborg@loxam.dk, www.loxam.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
Scan Soft Aps.
Vesterbro 27A, 9000 Aalborg
Tlf.: 7025 7600, Fax: 9816 0434
php@scan-soft.com
www.scan-soft.com
Moosdorf Hegn A/S
Olievej 5, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9815 9444
info@moosdorf.dk
www.moosdorf.dk
Odin Diving A/S
Virkelyst 27A, 9400 Nørresundby
Tlf.: 9815 3030
info@odindiving.dk
www.odindiving.dk

Fragtmænd
Danske Fragtmænd Aalborg 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

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

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

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

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

Stark Grønland
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 8252 2300, Fax: 9818 6210
www.stark.gl

Beredskabscenter Aalborg
Thomas Boss Gade 6, 9000 Aalborg
Tlf.: 7011 5511, Fax: 9813 3988
sbs@aalborg.dk

Pisiffik A/S
Lilledybet 6, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 8870 9250

Grønlands Selvstyre,
toldfunktionen
Postbox 8050, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9930 3145

Arctic Group A/S
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9632 1900, Fax: 9632 1910
www.arcticgroup.dk
Arctic Import A/S
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9632 1900, Fax: 9632 1910
www.arcticimport.dk

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

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

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

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

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

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

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

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
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
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Velfærdstjeneste

Trosseføring

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

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

Hotel

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

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

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

Vognmænd

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

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

ATS A/S
Ringvejen 30, 9510 Arden
Tlf.: 9856 1455, Fax: 9856 1767
www.ats-arden.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
Lundsøe Transport
& Spedition A/S
Jellingevej 5, 9230 Svenstrup J
Tlf.: +45 9686 1212
www.lundsoe.dk

Stevedore
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

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

Tri Trail Trucking ApS
Rørdalsvej 203, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9812 0633, Fax: 9810 1720
www.tritrail.dk
Aalborg Transport &
Spedition A/S
Mineralvej 31, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9630 3970
booking@aats-transport.dk
Atlantic Trucking
Langerak 17, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9656 1500, Fax: 9656 1515
fcl@atlantictrucking.dk
lcl@atlantictrucking.dk
www.atlantictrucking.dk

Værft og reparation

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

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

Bring Frigo A/S
Gasværksvej 48, 2. sal
9000 Aalborg, Tlf.: 96356700
Fax.: 96356710, www.bring.dk

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

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

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

Aalborg Marine Motor ApS
Bådebyggervej 11, 9000, Aalborg
Tlf.: 9631 0090, Fax: 9631 1091

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

Statoil Fuel & Retail A/S
Rørdalsvej 38, 9220 Aalborg Øst		
Tlf.: 9812 0638

DC-SUPPLY A/S
Virkelyst 8, 9400 Nørresundby
Tlf.: 7023 1380
Info@dc-supply.dk
www.dc-supply.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
Radar Marineservice
Nordmandshage 13, 9370 Hals
Tlf.: 9846 0037, Fax: 9632 1404
Hals Motorværksted
Færgevej 6, 9370 Hals
Tlf.: 9825 1330, Fax: 9875 0331
motor@mail.dk, www.halsmotor.dk
Rolls-Royce Marine A/S
Værftsvej 23, 9000 Aalborg
Tlf.: 9930 3600, Fax: 9930 3601
Alfa Laval Aalborg A/S
Gasværksvej 24, 9100 Aalborg
Tlf.: 9930 4300, Fax: 9816 8316
aal@aalborg-industries.dk
www.alfalaval.dk
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Stærkere netværk i Arktis
Aalborg Havn har finansieret forskning
om at skabe erhvervsfremmende
netværk i Arktis og den nordatlantiske
region. Det er der kommet flere
konkrete resultater ud af.
Erhvervsnetværk er ikke bare erhvervsnetværk, der fungerer effektivt efter én
universalopskrift.
Derfor ansatte Aalborg Havn i 2011 erhvervsPhD’eren Stine Bylin Bundgaard
til at forske i regi af Arctic Business
Network. Netværket har til opgave at
styrke indsatsen for nye erhvervsmuligheder, opsamling af viden og etablering

af nye forretningsrelationer i Arktis
og den nordatlantiske region.
- Som basishavn for Grønland har vi
ønsket at tage et stort ansvar for udvikling og vækst i den arktiske zone
samt udvikling af samarbejdsrelationerne mellem Grønland og Aalborg. Et
stærkt erhvervsnetværk på tværs af
geografi, brancher og sektorer er helt
essentielt for udviklingen. Derfor har vi
valgt at finansiere forskning, der understøtter Arctic Business Network og gør
os klogere på muligheder og begrænsninger, siger Claus Holstein, adm.
direktør i Aalborg Havn A/S.
Mangfoldighed som styrke
Arctic Business Network repræsenterer
en bred vifte af brancher - både dagligvareleverandører, byggebranchen,
logistik, rådgivningsvirksomheder, handels- og servicefag, kommunikation,
PR og markedsføring samt udbydere
af uddannelser og kurser. Der er både
private og offentlige aktører iblandt
medlemmerne.

steel solutions

built for
the future

www.bladt.dk

Og netop pluralismen i medlemsskarens
interesser kan vendes til en styrke, siger Stine Bylin Bundgaard, der som erhvervsPhD’er både er tilknyttet Aalborg
Havn og Institut for Læring og Filosofi
på AAU.
- Vi skal tage udgangspunkt i medlemmernes overordnede fællesinteresse i
at udvikle den arktiske zone og bidrage
med netværksarrangementer, der samler dem om det. Dernæst skal vi se og

Stine Bylin Bundgaard besøgte
Grønland seks gange under
sin erhvervsforskning.

anvende styrkerne i, at alle er forskellige og kan bidrage til hinanden med
en ny forståelse. Det gælder ikke blot
geografiske kulturforskelle på medlemmerne, men også for eksempel organisatoriske forskelle på den private
og offentlige sektor. Forståelsen af
forskellene, og hvordan alle kan bidrage
med noget unikt til at udvikle den
arktiske zone, er en bærende tanke.
Og så er det vigtigt at synliggøre succeser gennem netværket, siger hun.
Stine Bylin Bundgaard har desuden
undersøgt medlemmernes grad af motivation for at deltage i Arctic Business
Network for at blive klogere på, hvordan flere medlemmer aktiveres.
- I alle netværk er det sådan, at nogle
har et medlemskab, som mest af alt
fungerer som et visitkort, mens andre
er mere eller meget engagerede. Det er
ikke en stationær tilstand for medlemmerne. Det varierer i perioder, og man
kan via forskellige tiltag gøre gruppen af
”visitkortmedlemmerne” mere aktive ved
at kende deres ønsker bedre og dermed
målrette tilbuddene til dem, siger hun.
Konkrete resultater
Den nye forståelse for medlemmernes
interesser og særlige DNA har ført til
konkrete tiltag.

Arctic Education Network, et søsternetværk til Arctic Business Network, er ét
af dem.
- Arctic Education Network kan bidrage
med forskellige uddannelsesprojekter
på tværs af brancher, kulturer og sektorer, og vi har eksempelvis arbejdet
med praktikpladsordninger og uddannelsestiltag. Et konkret eksempel er
SeaShow i samarbejde med det Det
Grønlandske Hus, som er en flydende
uddannelsesmesse, der hvert andet år
går til Grønland. Meningen er naturligvis, at Grønland i højere grad skal
stå på egne ben og selv uddanne den
arbejdskraft, som der er så meget brug
for blandt andet hos netværkets medlemmer, siger Stine Bylin Bundgaard.
Et andet konkret behov, som hendes
forskning har været med til at afdække,
er nyhedsformidling fra medlem til
medlem inden for netværket.
Således findes der nu en nyhedsblog
på Arctic Business Networks hjemmeside.
Stine Bylin Bundgaard forsvarede
sin PhD 3.november 2016 ved CLS på
Aalborg Havn.
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Havnen samler Aalborg
Aalborg Havns CSR-strategi er mål
rettet projekter, der samler og
udvikler byen, blandt andet tværs
over fjorden.

Aalborg Havn A/S ejer 20 procent af området, men planen er at trække sig ud af
området, som udviklingen skrider frem,
og den rette investorer melder sig.

Tidligere blev Nørresundby og Aalborg
set som to meget forskellige dele af
Nordjylland, men de seneste år har de
to dele af byen fået meget mere til
fælles.

- I Aalborg Havn A/S ser vi det som en
vigtig del af vores CSR-strategi at skubbe
på den positive udvikling og samle de
to sider af havnefronten. Fremtiden ser
ekstremt spændende ud for Stigsborg
Havnefront som en ny del af Aalborg, og
man kunne sagtens forestille sig, at der
eksempelvis kommer til at gå vandbusser
mellem de to sider, siger Claus Holstein,
adm. direktør i Aalborg Havn A/S.

Dermed er det ikke længere så vigtigt,
hvilken side af Limfjorden du bor på,
for der kommer stadig flere ting til, der
binder os sammen: Kulturbroen i forbindelse med Jernbanebroen, Nordens
største murmaleri på Hedegaards silo i
Nørresundby med front mod Aalborg og
de mange, nye boliger, der skyder op på
begge sider af havnefronten. Aalborg
Havn har en stor aktie i, at de to sider
samles og udvikles.
Eksempelvis er Aalborg Havn medejer
af området og med i styregruppen bag
Nordjyllands største, nye byggeprojekt,
der ligger på Nørresundby-siden, nemlig
Stigsborg Havnefront.
Her vil et 55 hektar stort område med
omkring to kilometers lang havne- og
kyststrækning blive omdannet til et
større boligområde - en smart city - med
ejerboliger, lejeboliger, kontorvirksomheder, butikker, kulturelle aktiviteter
med mere.

Prioritering er nødvendig
Aalborg Havn har udvalgt tre geografiske
områder som mål for CSR-indsatsen:
9220 Aalborg Øst, 9000 Aalborg og
9400 Nørresundby.
I Aalborg Øst har havnen med andre
gode sponsorer etableret Cool East,
der har til formål at skabe mulighed for
kulturelle- og sportslige aktiviteter,
herunder Aalborg Pirates.
- Vi vil skabe samhørighed blandt beboerne og understøtte stoltheden ved
at leve, bo og arbejde i Aalborg Øst,
siger Claus Holstein.
I Aalborg centrum har Aalborg Havn
sammen med andre sponsorer etableret
Aalborg Waterfront, der har til formål
at støtte aktiviteter, der retter sig mod
fjord og kultur.
Fortsættes side 24
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Murmaleriet på Hedegaard A/S’ silo
er 1200 kvadratmeter stort og udføres
af elever fra Tech College. Motivet er
skabt af kunstner Søren Elgaard, og
Aalborg Havn er medsponsor.
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Med baggrund i Aalborgs maritime kultur og historie vil foreningen arbejde for
at skabe aktiviteter, der understøtter de
nye kulturelle institutioner og et større
fritidsliv på havnefronten. Foreningen
vil bidrage til at skabe et varieret liv ved
fjorden, der gør, at det bliver et sted,
hvor alle generationer mødes på alle
tider af året og på alle tider af døgnet.
Desuden støtter havnen et antal enkeltstående og mindre ressourcekrævende
aktiviteter.
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Det betyder, at mulighederne for økonomisk at deltage i øvrige spændende
projekter er begrænsede.
- Vi håber på forståelse for, at vi bliver
nødt til at fokusere for at kunne gøre en
forskel. Vi håber samtidig, at andre aktører i Aalborg kan bidrage til de mange
andre projekter, som vi desværre måtte
trække os ud af eller ikke kan deltage i
frem til 2019. Vi vil hellere støtte færre,
fokuserede CSR-tiltag frem for en
lang række mere eller mindre tilfældige
spredehagl, siger Claus Holstein.

Tilsammen udgør ovennævnte projekter
90% af den indsats, Aalborg Havn vil
levere på CSR-området frem til 2019.

Du arbejder ud over
landegrænser
– gør din bank?

$

Handel i andre lande kræver et finansielt setup,
der fungerer, når leverandøren bor i Shanghai, og kunderne
bor i Spanien. Eller omvendt.
I Jyske Bank får du en bank, der er stor nok til at have specialiseret
ekspertise i international handel, men ikke for store til stadig at sætte
personlige relationer og gensidig tillid højt.

Vi skaber løsninger

Hos Blue Water shipping finder du erfarne og kompetente specialister
Vi tilbyder integrerede transport- og logistikløsninger, der er tilpasset kundernes varer, marked
og behov. Vi leverer kvalitet og fleksibilitet i store og små transporter – uanset om opgaven er
lokal, regional eller international.

Bilspedition
søfragt
luftfragt
skiBsklarering
projektlast
lagerfaciliteter
tolddokumentation

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

Det får du i Jyske Bank:
• En specialiseret erhvervsrådgiver med ekspertise i international handel
• Adgang til bankens specialister i fx risk management, finansiering og
trade finance
• Sparring med vores eksportambassadør, John Pedersen,
om specialløsninger, fx fra Danmarks Eksportkredit
• En bank, der giver dig økonomisk og strategisk sparring
Erhvervscenter Aalborg
Toldbod Plads 1 ∙ Aalborg ∙ Tlf. 89 89 45 45
Mette Søgaard
Erhvervscenterdirektør
mette.soegaard@jyskebank.dk
Tlf. 89 89 45 91

John Pedersen
Senior Relationship Manager
jope@jyskebank.dk
Tlf. 89 89 45 60
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den nye skolereform. Understøttende
undervisning har blandt andet til formål
styrke koblingen mellem teori og praksis,
og netop derfor er et besøg hos Aalborg
Havn oplagt.

Michell
e, Katrin
e,
Nicoline
og Sop
hie
fra Ung
Aalborg
Uddann
elsesce
nter
besvare
spørgsm de alle 12
ål om A
alborg
Havn ko
rrekt, d
på skole a de var
besøg.

Skolebesøg øger
opmærksomheden om
den maritime karrierevej
Gennem de seneste to år har Aalborg
Havn jævnligt inviteret folkeskoleklasser på besøg. Formålet er at give
de unge en både lærerig og anderledes
skoledag, som vil åbne deres øjne for
havnens muligheder og betydning.
Folkeskoleeleverne indtager Aalborg
Havn.
Flere gange årligt er Aalborg Havn vært
for en skoledag langt væk fra det vante
klasselokale. Det første skolebesøg fandt
sted i oktober 2014, og initiativet lever
stadig i bedste velgående.

- Vi er rigtig tilfredse med vores skolebesøg. Vi ser det som en god måde, hvorpå
vi kan skabe opmærksomhed om, hvilke
muligheder en uddannelse inden for logistik og den maritime branche giver. Aalborg Havn er byens største vækstmotor,
og det er vigtigt, at vi synliggøre dette,
så vi også i fremtiden får nogle dygtige,
nyuddannede unge mennesker til vores
havn, siger Ole Brøndum.
Indsigt i erhvervslivet
Skolebesøgene blev etableret som en
reaktion på folkeskolens regler om understøttende undervisning, der fulgte med

- Vi synes, det er positivt, at folkeskolerne
nu i stigende grad giver eleverne indsigt
i erhvervslivet. Den indsigt er vigtig,
når de senere skal vælge videregående
uddannelse. Vi ønsker samtidig at give
de unge en forståelse for havnens betydning for beboerne i Aalborg og hele
Nordjylland. For at få mest muligt ud af
dagen beder vi derfor skoleklasserne
forberede sig ved blandt andet at se
videoer og besvare spørgsmål om havnen, fortæller Ole Brøndum.

Et DRIFTSSIKKERT
parløb til lands og til vands

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

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

9630 3888

Til forberedelse får skolerne tilsendt
undervisningsmateriale, hvor programmet for dagen også er vedhæftet.
En aktiv dag hos Aalborg Havn
Når skoleklassen gæster Aalborg Havn
får de en dag, der afviger markant fra
den traditionelle tavleundervisning.
Eleverne engageres fra start til slut med
konkurrencer og kreative opgaver.
Klassen ankommer typisk kl. 9:00, og
efter en kort introduktion modtager
de den første opgave - tip en 12’er. Her
bliver der oplistet 12 fagbegreber, som
de skal gætte betydningen af. De unge
får tre svarmuligheder til hvert begreb.
Dernæst venter der en rundvisning på
havnen, hvor eleverne løbende tager billeder. Disse anvendes, når de efterfølgende
får til opgave at udforme et slogan for
Aalborg Havn. Sloganet skal nemlig stilles
grafisk flot op. Der er præmie til dem, der
laver det flotteste og bedste slogan.

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

Vi kan El, VVS og Ventilation
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somheder vil i fremtiden søge mod
andre transportløsninger, der samtidig
er mere økonomiske og mere grønne.
Her i Aalborg kan vi derudover tilbyde
en samlet transportløsning mellem
godstog og for eksempel feederforbindelser til oversøiske ruter i Hamburg
og Rotterdam, siger han.

Godsbanen tilbage
for fuld styrke

Den franske godstransportør Captrain
står for banekørslerne, mens Danske
Fragtmænd håndterer godset, når det
kommer ind på Aalborg Havn.

Entreprenørvirksomheden
M.J. Eriksson lagde bentonit, en plastisk
lerart, der hærder op, og som skal danne
en fast bund til membranen.

Bilerne kommer til at køre over
stamsporet via en nyetableret vejbro.

Arbejdet på stamsporet er afsluttet
planmæssigt og er klar til at betjene
landsdelens erhvervsliv.
Nu kan Aalborg Havn atter tilbyde sine
kunder transport via godsbane.

- Vi ser frem til øget aktivitet med flere
ugentlige afgange. Vi får mange henvendelser fra virksomheder omkring
godsbanetransport, så vi ved, at interessen er der, siger Ole Brøndum, salgsog marketingchef i Aalborg Havn A/S.

Tilbage i sommeren 2015 blev stamsporet
åbnet, efter det var blevet gennemrenoveret, hvorefter Cembrit begyndte at
bruge det regelmæssigt til at få kørt gods
ind fra sine produktionsfabrikker i Polen
og Tjekkiet.

Vejbro er etableret
Sidste etape af arbejdet på 600 meter
stamspor indbefattede blandt andet
sænkning af stamsporet ned til - på det
dybeste punkt - 5,5 meter og etableringen
af en vejbro.

Fra august og frem til november i år måtte driften kortvarigt stoppes, da Aalborg
Kommune skulle etablere en sænkning af
sporet, som gør Egnsplanvej og stamsporet uafhængige af hinanden.

I Aalborg Havn A/S ser salgs- og marketingchefen frem til at kunne tilbyde
transportkunderne godsbanetransport
uden forbehold for en driftspause på
grund af renovering.

Resultatet gør trafikudviklingen omkring
det nye supersygehus bedre, mens
Aalborg Havn nu igen kan imødekomme
den efterspørgsel, der er på godsbanetransport fra flere kunder.

- Med Cembrit har vi allerede fået en rigtig god start, og jeg ser godsbanen som
en vigtig del af at vores strategi om
Den Intelligente Havn. Det europæiske
vejnet er allerede overbelastet, og virk-

ONE-STOP-SHOPPING

Fra februar starter DB Cargo ligeledes
op med en feederforbindelse fra Aalborg
med to afgange om ugen.
Der er afsat et tocifret millionbeløb
til renovering og vedligehold af godsbanen.

Livsvigtige forsyninger tiL dig

overaLt i verden tiL rette tid og sted.

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

- en del af
Arctic Group Koncernen
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Fælles sikkerhedsregler
på oliehavnen
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Det fælles, skriftlige sikkerhedsreglement indeholder blandt andet konkrete passager om, hvad der er tilladt
i forbindelse med losning/lastning, når
slangen er tilsluttet et skib, hvor der
er påkrævet en brandvagt.
Ny uddannelse
Desuden er der fastlagt en ny fælles
uddannelse af brandvagter i samarbejde med beredskabscenteret og
Nordjyllands Politi, så terminalens egne
ansatte for eftertiden kan varetage
denne opgave. Uddannelsen er planlagt
til allerede at kunne påbegyndes i 2016,
og forventningen er, at terminalerne
kan varetage brandvagt med opstart
først i det nye år.

- Alt i alt bliver det nye samarbejde
en gevinst for det fælles beredskab,
sikkerheden, de ansatte og olieselskaberne, siger Claus Rosenbeck.
Olietransport udgør omkring halvdelen af de samlede godsmængder
på Aalborg Havn.
Oliehavnen i Aalborg leverer blandt
andet benzin og diesel til tankanlæg i
hele det nordlige Jylland, og aktivitetsniveauet har været højt de seneste år.
Omkring 80 procent af aktiviteterne i
oliehavnen er losning af forbrugsolie,
men det afhænger meget af markedet
for spekulation og opkøb af olie i forhold til, hvor stor aktivitet der er ud
over forbrugsolien i oliehavnen.

Full-serviceleverandør inden
for el-teknik, mekanik og automation
Intego A/S
Nyt regelsæt skal sikre fælles
procedurer for selskaberne på
kajanlægget i oliehavnen.
Sikkerhedsreglerne for selskaberne
på oliehavnen har i sagens natur altid
været restriktive.
Nu er selskaberne også gået sammen
med Aalborg Havn om et fælles regelsæt omkring operationerne på kajen for
at sikre, at procedurerne ensartes, så

|

99 36 40 00

|

intego.dk

det er nemmere at koordinere et fælles
beredskab for hele oliehavnen.
- Vi i Aalborg Havn har nu nedskrevet
klare regler, der gælder for alle terminaler på kajområdet. Det gør det
nemmere at koordinere beredskabet på
tværs af alle selskaberne, så vi samtidig
i højere grad også kan hjælpe hinanden
fremadrettet, siger Claus Rosenbeck,
havnekaptajn i Aalborg Havn A/S.

Klippevej 16 · 9220 Aalborg Øst · tlf. 4033 8706 · www.munck-asfalt.dk
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Stor tilslutning til
Aalborg Havnedag
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.
Der var et flot fremmøde til Aalborg Havnedag 2016, der bød på konkrete cases
og masser af inspiration. Foto: Ramus Kolind

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

De omkring 80 deltagere fik masser
af indspark og inspiration fra
konkrete cases med sig fra Aalborg
Havnedag 2016.
Der var fyldt op på stolerækkerne i
CLS-bygningen, da Aalborg Havn bød
velkommen til den årlige Aalborg
Havnedag 2. november 2016.

Formiddagen blev brugt til at sætte
fokus på grænsefladen mellem det
gode byliv kontra havnedrift med røg,
støj, møg og tung trafik gennem konkrete cases med hver sine muligheder
og udfordringer.
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- Aalborg Havnedag 2016 var en god
blanding af paneldebatter, konkrete
cases og mere overordnede perspektiver på samspillet mellem havnedrift
og byliv, og jeg er sikker på, der blev
sat nogle nye tanker i gang, siger Ole
Brøndum, salgs- og marketingchef i
Aalborg Havn A/S.
Ole Thyssen
Professor, CBS

Om eftermiddagen fik deltagerne
blandt andet mulighed for at få input
om værdiledelse fra Ole Thyssen, der
er én af Danmarks ledende ledelseseksperter. Desuden blev temaet
trukket op på et idéplan gennem
tre inspirerende innovationscases
fra virkeligheden.

Der var ligeledes oplæg fra forskere
og ledere fra Aalborg Universitet,
Aarhus Havn, Københavns Kommune,
Spar Nord og Tryg.

Højt kvalificeret søtransport

DSTE
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Transport til tiden
Sikre, fleksible godstranspoter
fra havn til havn
Klarering i Aalborg og
Nørresundby Havn
Østre Havnegade 18 st. tv. · 9000 Aalborg
Telefon: +45 98 77 55 77
broker@nrsbshipping · www.nrsbshipping.dk

CLS Konference tilbyder dig
Aalborgs nyeste og mest moderne
faciliteter for møder og konferencer
med fra 10 til 100 deltagere.

logsam.dk

Foto: Anders Per Gajhede

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

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

Aalborg Stevedore
Company A/S

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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Havnen samler Aalborg
Aalborg Havns CSR-strategi er mål
rettet projekter, der samler og
udvikler byen, blandt andet tværs
over fjorden.

Aalborg Havn A/S ejer 20 procent af området, men planen er at trække sig ud af
området, som udviklingen skrider frem,
og den rette investorer melder sig.

Tidligere blev Nørresundby og Aalborg
set som to meget forskellige dele af
Nordjylland, men de seneste år har de
to dele af byen fået meget mere til
fælles.

- I Aalborg Havn A/S ser vi det som en
vigtig del af vores CSR-strategi at skubbe
på den positive udvikling og samle de
to sider af havnefronten. Fremtiden ser
ekstremt spændende ud for Stigsborg
Havnefront som en ny del af Aalborg, og
man kunne sagtens forestille sig, at der
eksempelvis kommer til at gå vandbusser
mellem de to sider, siger Claus Holstein,
adm. direktør i Aalborg Havn A/S.

Dermed er det ikke længere så vigtigt,
hvilken side af Limfjorden du bor på,
for der kommer stadig flere ting til, der
binder os sammen: Kulturbroen i forbindelse med Jernbanebroen, Nordens
største murmaleri på Hedegaards silo i
Nørresundby med front mod Aalborg og
de mange, nye boliger, der skyder op på
begge sider af havnefronten. Aalborg
Havn har en stor aktie i, at de to sider
samles og udvikles.
Eksempelvis er Aalborg Havn medejer
af området og med i styregruppen bag
Nordjyllands største, nye byggeprojekt,
der ligger på Nørresundby-siden, nemlig
Stigsborg Havnefront.
Her vil et 55 hektar stort område med
omkring to kilometers lang havne- og
kyststrækning blive omdannet til et
større boligområde - en smart city - med
ejerboliger, lejeboliger, kontorvirksomheder, butikker, kulturelle aktiviteter
med mere.

Prioritering er nødvendig
Aalborg Havn har udvalgt tre geografiske
områder som mål for CSR-indsatsen:
9220 Aalborg Øst, 9000 Aalborg og
9400 Nørresundby.
I Aalborg Øst har havnen med andre
gode sponsorer etableret Cool East,
der har til formål at skabe mulighed for
kulturelle- og sportslige aktiviteter,
herunder Aalborg Pirates.
- Vi vil skabe samhørighed blandt beboerne og understøtte stoltheden ved
at leve, bo og arbejde i Aalborg Øst,
siger Claus Holstein.
I Aalborg centrum har Aalborg Havn
sammen med andre sponsorer etableret
Aalborg Waterfront, der har til formål
at støtte aktiviteter, der retter sig mod
fjord og kultur.
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Murmaleriet på Hedegaard A/S’ silo
er 1200 kvadratmeter stort og udføres
af elever fra Tech College. Motivet er
skabt af kunstner Søren Elgaard, og
Aalborg Havn er medsponsor.

