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nye jobs i den private sektor, tiltrækker 
skattebetalende virksomheder og udvik-
ler kulturen og det gode liv i Nordjylland. 

Modellens budskab til os som ledelse er, 
at vi skal tackle flere problemer samlet, 
sætte os komplekse mål og arbejde med 
flere bundlinjer – en økonomisk, en grøn 
og en social. Vi skal som samfund på én 
og samme tid øge konkurrencedygtighe-
den og dermed indtjeningen i den private 
sektor, øge skattegrundlaget og dermed 
velfærden, skabe mere forskning og bed-
re uddannelser – og ultimativt skabe et 
godt (arbejds)liv. Problemerne, der skal 
løses, er ikke nødvendigvis nye. Men det 
er tilgangen og det fokus, vi nu lægger 
på at skabe flere jobs, tiltrække flere virk-
somheder og udvikle byen og kulturen.

Risikoledelse på flere niveauer 
Det moderne samfund, som havnen er 
en del af, beskrives som et risikosam-
fund. Tidligere var usikkerhed forbundet 
med fare, der kom udefra, f.eks. natur-
katastrofer. Det moderne samfund i dag 
er i stedet kendetegnet ved risiko, der er 
en konsekvens af de beslutninger, som 
vi løbende tager. I Aalborg Havn har vi 
besluttet at arbejde mere målrettet med 
risikostyring som følge af de øgede inve-
steringer og mål om vækst. Vi tager flere 
og større beslutninger, der efterfølgende 
og utilsigtet kan ramme os selv økono-
misk, miljømæssigt og sikkerhedsmæs-
sigt. Men mindst ligeså vigtigt er, at flere 
i vores omgivelser kan blive berørt af 
vores beslutninger. Dermed udgør hav-
nen potentielt en fare bredt set. 

Risikoledelse bliver derfor både gennem 
forretningsplan og anden planlægning at 
forsøge at håndtere risiko inden for de 
tolerancer – eller med et moderne ord  
– risikoappetit, som bestyrelsen har lagt 
som ramme for havnens vækst. Risiko- 
ledelse er også, at vi bliver bedre til at 

kommunikere med de interessenter, der 
bliver påvirket både positivt og negativt 
af vores beslutninger – og helst på for-
kant. Risiko kan ikke elimineres, hvis vi 
vil drive forretning. Enhver beslutning er 
en risiko. Også en beslutning om ikke at 
gøre noget er en risiko. Men risikoledel-
se er et ledelsesværktøj, der italesætter 
både fordele og ulemper ved de indsat-
ser, havnen gør. Havnen skal blive bed-
re til at turde tale om, at en havn i sin 
grundfunktion er risikabel og potentielt 
kan skade mennesker og miljø – men at 
vi har opbygget robuste systemer, der 
tager højde for udfordringen.

Mere viden – færre ulykker 
Personligt skal jeg som formand for 
Sikkerhedsudvalget i 2018 deltage i et 
udviklingsarbejde med henblik på den 
personrelaterede sikkerhed, hvor vi vil 
nedbringe antallet af små ulykker. Dette 
skal ske gennem et systematisk arbejde 
med at dokumentere og lære af de ulyk-
ker, der er tæt på at ske – men heldigvis 
ikke sker. Vi kalder dem nærved-ulykker, 
og hensigten er at opsamle data og 
trække viden ud af den type hændelser, 
så vi bliver bedre til at forebygge dem i 
fremtiden. Det er netop risikoledelse at 
italesætte risiko og bruge viden og data 
til at reducere skadevirkningerne ved en 
risikabel drift blandt store maskiner og 
anden personfarlig aktivitet. Løsningen 
er ikke at lade være med at drive havn 
– løsningen er at drive havn på en intel-
ligent måde og arbejde på at håndtere 
kendte risici, men også forudse, hvor det 
kan gå galt og sætte ind.

I dette nummer af TransPORT kan du 
læse meget mere om risikoledelse og 
vores seneste tiltag på den front. Lad os 
ønske hinanden et godt forår med livlig 
aktivitet på Aalborg Havn. 

God læselyst. 

Af Claus Holstein, adm. direktør  
i Aalborg Havn A/S

Bæredygtig forretningsudvikling kræver 
global bevidsthed. I Aalborg Havn- 
koncernen arbejder vi ud fra en strategi, 
som vi kalder Den Intelligente Havn. 
Strategien skal være med til at sætte nye 
pejlemærker for vores indsats i og om-
kring havnen i de kommende år. To af de 
områder, ledelsen har haft særligt fokus 
på i 2017 – og fortsat skal arbejde intenst 
med i 2018 – er CSR og risikoledelse. 

CSR i et bredt samfundsperspektiv 
Hos Aalborg Havn anskuer vi vores omgi-
velser ud fra en model, vi kalder Quadro 
Helix. Modellen inddeler samfundet i fire 
områder: Det private erhvervsliv, den of-
fentlige administration, uddannelsesinsti-
tutionerne og civilsamfundet. Hensigten 
med modellen er at give virksomheder mu-
lighed for at arbejde med sine interessenter 
inden for og på tværs af disse kategorier. 

I et globalt perspektiv agerer vi ud fra, 
at FN’s Global Compact og de 17 ver-
densmål er basale forudsætninger for en 
bæredygtig udvikling og måden at drive 
en moderne havn på. I et mere lokalt 
perspektiv er det et mål, at koncernen 
bidrager fokuseret til at løse komplekse 
problemer og udfordringer inden for 
både det private og det offentlige område 
på én gang – og med hjælp fra forsk-
nings-/uddannelsessektoren og det civile 
samfund. Vi skal som et eksempel have 
nedbragt arbejdsløsheden blandt nyud-
dannede akademikere i Region Nord-
jylland samtidig med, at vi skal gøre de 
nordjyske virksomheder bedre i stand til 
at konkurrere på det globale marked. Når 
vi løser problemerne, så skaber det både
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NYTÅRSKUR TIL DEN  
HELT STORE GULDPOKAL

Et andet fokuspunkt for det kommende 
år er gods på skinner. Jernbanetermi-
nal 2 blev indviet i 2017, og der har det 
meste af året været tog tre gange om 
ugen, dels fra Cembrits fabrikker i Polen 
og Tjekkiet og dels i forbindelse med DB 
Cargos to ugentlige afgange med gods 
fra forskellige virksomheder.

Miljø og turisme 
2017 var også skelsættende, da de am-
bitiøse mål om at blive Danmarks første 
CO2-neutrale havn blev nået. Derudover 
har havnen engageret sig i projektet 
Miljø++ sammen med Det Danske Center 
for Miljøvurdering under AAU, Aalborg 
Kommune og Erhvervsnetværk 9220. 
Projektet hjælper virksomheder med at 
blive bæredygtige og indgå i industrielle 
symbioser, også til glæde for bundlinjen.

2017 blev også året, hvor Aalborg Havn 
og Aalborg Kommune sammen forbed-
rede faciliteterne for de mange kryds-
togtrederier, der besøger byen. Blandt 
andet blev der etableret mulighed for at 
koble sig på Aalborgs offentlige spilde-
vandssystem. 

I det hele taget glædede bestyrelsesfor-
manden sig over endnu et rekordår for 
krydstogtturisme i Aalborg, der udmøn-
tede sig i 36 anløb, knap 32.000 gæster 
og godt 15.000 besætningsmedlemmer.

– Både som borgmester, bestyrelses-
formand og almindelig borger er det 
en stor fornøjelse at se de store, flotte 
skibe lægge til i Aalborg – og tre gange i 
2017 var der to i havnebassinet på én gang. 

Tilfreds havnedirektør 
Adm. direktør Claus Holstein kunne 
melde om en stigning på godsmængden 
på 6 procent i forhold til 2017. Aalborg 
Havn alene tegner sig for over 3 millio-
ner tons, og samlet set – altså inklusive 
Portland og Nordjyllandsværket – er 
godsmængden på over 5,5 millioner tons.

Havnedirektøren nævnte desuden store 
ambitioner for godsbanen i 2018 og 
glædede sig over, at aftalen med Danske 
Fragtmænd er blevet forlænget.

– Aftalen er et stort aktiv for os som 
virksomhed, men også for mange af 
havnens øvrige brugere, sagde han.

Mange nye aktiviteter i 2017 har styrket 
havnens position og konkurrencedyg-
tighed, og fremtiden tegner sig lys for 
Aalborg Havn. 

– Derfor har vi lagt et aggressivt budget 
for 2018 med fokus på at styrke top-
linjen. Det skal blandt andet lykkedes 
gennem Invest in Aalborg, og vi skal 
sammen med vores salgsorganisation 
og udviklingsafdeling skabe vækst sam-
men med de eksisterende kunder og 
samarbejdspartnere i postnummer 9220. 
Vi står stærkt som både logistikpartner, 
ejendomsformidler og som netværks-
partner, sagde Claus Holstein.

Havnedirektøren nævnte desuden, at den 
nye havnelov bliver et varmt emne i 2018.

– Og det skal ikke være en hemmelig-
hed, at jeg gerne ser, danske havne i 
højere grad liberaliseres, sagde han.

Han sluttede af med at takke både de 
nye og gamle bestyrelser, blandt andet 
lød en særlig tak til Henning G. Jensen, 
der efter 20 år bliver afløst på for-
mandsposten i Aalborg Havn Logistik  
af Lasse Frimand Jensen.

Han bød desuden velkommen til nye 
medarbejdere og gav afgående salgs-  
og marketingchef Ole Brøndum en  
personlig tak med på vejen for hans  
12 år på posten.

Årets medarbejder blev Leo Jensen, 
årets leder Palle Hollensen, årets  
specialist Lone Laursen, og Claus T.  
Hansen modtog AMU-prisen 2017.

Pirates-træner Brandon Reid og  
vinderpokalen fra pokalfinalen kastede  
ekstra glans over den traditionsrige 
nytårskur hos Aalborg Havn.

”Today we are all Pirates!”

Sådan lød det fra havnedirektør Claus 
Holstein fra talerstolen og ud over den 
fyldte kantine, inden han gav ordet vi-
dere til Brandon Reid, der fortalte om 
pokaltriumfen, viste den imponerende 
pokal frem og fortalte, hvordan det er at 
komme til Aalborg fra Canada med hele 
sin familie.

– Det er fantastisk at være i en by, der 
udvikler sig så meget, sagde han blandt 
andet, før han gav ordet videre til adm. 
direktør Claus Holstein og bestyrelses-
formand Thomas Kastrup-Larsen.

Bestyrelsesformanden glædede sig også 
over byens udvikling, der er gået stærkt, 
også i 2017, hvor det eksempelvis blev 
offentliggjort, at et arealudviklingssel-
skab er indgået i forbindelse med Stigs-
borg Havnefront: Et af landets største, 
bynære udviklingsområder, som blev ind-
viet med manér under DGI Landsstæv-

net. Selskabet består på den ene side af 
Aalborg Kommune og på den anden PFA 
Ejendomme og A. Enggaard. Aalborg 
Havn har indgået en optionsaftale med 
de nævnte parter om Hedegaards grund, 
når lejemålet ophører. Området vil blive 
solgt til markedspris og tegner til at blive 
en særdeles god forretning for havnen.

Havn som mulighedsmaskine 
Udviklingen på Aalborg Havn er ligeledes 
gået stærkt fremad til glæde for de over 
100 virksomheder, som har adresse her.

Thomas Kastrup-Larsen fremhævede i 
sin tale optimeringen af infrastrukturen 
ved den nye multiterminal, der er ud-
videt med 16.000 ekstra kvadratmeter. 
Desuden nævnte han containerfeder- 
trafikken, der gennem 2017 var et stabilt 
forretningsområde med positiv vækst-
kurve.

– Vi satser på at udvikle området yderli-
gere de kommende år, for vi ser et stort 
potentiale. Aalborg Containerterminal er 
Norddanmarks eneste containerterminal, 
og opgaven er, at så mange virksomheder 
som muligt støtter op under denne logi-
stikmulighed, sagde han blandt andet.

En tilfreds bestyrelsesformand og  
havnedirektør med ishockeypokalen.

Canadiske Pirates-træner Brandon Reid er  
sammen med familien faldet godt til i Aalborg  

- en stor pokal er en medvirkende årsag.
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FORSKNINGSSAMARBEJDE ACCELERERER  
 VIRKSOMHEDERS FORRETNING
Miljø++ hjælper virksomheder med  
at ressourceoptimere og blive stra-
tegisk bæredygtige til glæde for hele 
regionen.

Aalborg Havn er en vigtig inkubator for 
regionens virksomheder; for bæredygtig 
vækst og for jobskabelse. 

Strategien for fremtidens Aalborg Havn 
og for Erhvervsnetværk 9220 er derfor 
at anskue tingene bredt og skabe 
synergier mellem virksomhederne på 
Aalborg Havn og omegn. Dermed udvik-
ler Aalborg Havn sig til at være mere og 
andet end en traditionel landlord-havn. 

Aalborg Havn skal populært sagt  
medvirke til, at virksomhederne i 9220 
oplever, deres forretning accelererer 
gennem samarbejde.

– Aalborg Havn er en mulighedsmaskine, 
der også måler sig selv på, hvor mange 
koncepter, netværk og samarbejder, der 
udvikles for havnens virksomheder og 
for byen som helhed frem for blot at  
se på godsmængden. Den Intelligente 
Havn er et innovationssystem, hvor  
virksomheder sammen og hver for sig 
kan skabe overskud, fordi Aalborg Havn  
stiller de rigtige rammer og netværk til 
rådighed på rette tid, siger Claus Holstein, 
adm. direktør i Aalborg Havn A/S.

Som en del af strategien om Den Intel-
ligente Havn er projektet Miljø++ startet 
formelt op i januar 2017 i et samarbejde 
med Det Danske Center for Miljøvurde-
ring (DCEA) på Aalborg Universitet. I 
projektet arbejdes der ud fra en Quadro 
Helix-model, som indebærer et samar-
bejde mellem fire dele af samfundet: 

Det private erhvervsliv, den offentlige 
administration, uddannelsesinstitutio-
nerne og civilsamfundet.

Projekt Bæredygtige Synergier
Et af hovedformålene med Miljø++ er 
at skabe bæredygtige samarbejder 
blandt virksomhederne i område 9220. 
Dette tilstræbes blandt andet gennem 
et underprojekt til Miljø++, der hedder 
Bæredygtige Synergier. Det har til for-
mål at facilitere udviklingen af nye, 

grønne forretningsmodeller hos lokale 
virksomheder, der indgår i industrielle 
symbioser for at opnå højere energi- og 
ressourceeffektivitet og dermed konkur-
rencemæssige fordele. Dette sker i før-
ste omgang ved at kortlægge områdets 
ressourcer ved screening af ca. 50 virk-
somheder, hvoraf ca. 25 udvælges til at 
få en meget fordelagtig ”pakkeløsning” 
med foranalyser, matchmaking samt 
udarbejdelse af en businessplan for en 
potentiel bæredygtig symbiose. 

Bæredygtige Synergier, der ledes af 
Aalborg Universitet i et samarbejde med 
Aalborg Havn og House of Energy, er 
støttet af EU og skal fremme bæredygtig 
vækst i postnummer 9220. 

Fortsættes side 8

Den seneste bootcamp blev  
afholdt 1. december, 2017.  

Fotograf: Baghuset Pressefoto
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På med sikkerhedsselerne.

Landdybet 10   Bygning 83   DK-9220 Aalborg Øst   Tel: +45 99 30 34 00   www.asc-as.dk
.......................................................................................................................................

Din  fo re t rukne par tner  med over  100 å rs  e r fa r ing  på  Aa lborg  Havn Aalborg Stevedore 
Company A/S

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.      

Erhvervs-Ph.d. Lucia Mortensen, som 
også arbejder aktivt inden for rammer-
ne for Miljø++, har lavet en omfattende 
research i forhold til, hvilke forudsæt-
ninger for industrielle symbioser, der 
gør, at de opstår og lykkes. Via Miljø++ 
får virksomheder hjælp og støtte til at 
generere nye ideer og muligheder for 
miljøsamarbejde – og til at gå videre 
med idéen og undersøge de forskellige 
muligheder for idéen og samarbejdets 
udvikling.

– Der er store både økonomiske og 
miljømæssige fordele ved at indgå i 
industrielle symbioser, og min opgave 
er blandt andet at undersøge, hvordan 
virksomheder indgår succesfulde sam- 
arbejder. Studiet har vist, at de betyd-
ningsfulde faktorer blandt andet er  
regulering, finansiering, den tekniske 
infrastruktur samt de sociale og kul- 
turelle faktorer. Ud over disse sagsspe-
cifikke faktorer er de organisatoriske 
faktorer meget vigtige. Disse faktorer 
knytter sig for eksempel til organisati-
onerne, der tænker strategisk i symbi-
oser. De har en positiv, organisatorisk 
attitude mod miljørigtige løsninger. De 
er åbne for nye samarbejder og er villige 
til at åbne op for andre relationer og 
udveksling af viden. De har samtidig en 
interesse i udvikling af bæredygtige for-
retningsmodeller og anerkender beho-
vet for forandring og fleksibilitet, siger 
Lucia Mortensen.

Sense of community
Fælles for succesfulde, industrielle  
symbioser er, at der mellem parterne er 
en høj grad af tillid, åbenhed og vilje til 
at formulere og følge fælles visioner. 

– Men disse faktorer opstår og udspiller 
sig ikke nødvendigvis af sig selv. Min 

research peger på, at det er vigtigt at 
have en facilitator eller koordinator, der 
kan støtte udviklingen i den rigtige ret-
ning. Den rolle ligger på mange måde 
godt til Aalborg Havn, da vi på den ene 
side er udenforstående, men på den an-
den side har en dybt specialiseret viden 
og er medspiller inden for blandt andet 
myndigheder, miljø, logistik og samar-
bejde, siger Lucia Mortensen. 

Hun har set Aalborg Havns rolle som 
facilitator i følgende grundlæggende 
punkter: Opbygning af viden og kom-
petencer for industrielle symbioser og 
strategisk netværksdannelse ved at 
organisere forskellige netværksarrange-
menter, hvor drivet, viljen og lysten  
til nye samarbejder plejes. Dertil har 
havnen ofte en rolle med netværks- 
monitorering og endelig at sikre, at 
samarbejdet mellem de forskellige  
aktører kører videre efter, at den første 
kontakt er etableret.

– Vi skal være en inkubationsplatform, 
der ikke blot hjælper virksomheder med 
at finde sammen om bæredygtige sym-
bioser, men som også hjælper med at 
facilitere det videre samarbejde, blandt 
andet gennem støtte til at finde finan-
sieringsmuligheder. Miljø++ motiverer 
virksomhedernes drive, vilje og lyst til 
at gøre en forskel på deres egen måde 
samt at drive forretning på og i deres 
område OG sammen med andre, siger 
Lucia Mortensen.

Konkret har der i regi af Miljø++ indtil 
videre været afholdt tre bootcamps i 
samarbejde med DCEA. Formålet er, at 
virksomhederne, vidensinstitutioner-
ne og Aalborg Kommune får opbygget 
viden om hinandens virkelighed og får 
igangsat et strategisk miljøsamarbejde.

– Aalborg Havns aktive rolle i Erhvervs-
netværk 9220 og formidlingen af  
Miljø++ har givet en positiv effekt og 
medvirket positivt til Aalborg Havns 
evne til at være et knudepunkt og en 
partner, der forbinder folk, visioner og 
forretninger, siger Lucia Mortensen.

CLS Konference tilbyder dig 
moderne faciliteter, dedikeret til 
møder og konferencer med fra  
10 til 110 deltagere.   

KonferenceCenter

Se lokaler  
og mødepakker  

på logsam.dk

GRATIS  

PARKERING
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HAVNESIKRINGSPLANEN 
GODKENDES

Aalborg Havn har i 2017 udarbejdet en 
ny havnesikringsplan, og denne blev i 
november godkendt af Trafik-, Bygge- 
og Boligstyrelsen. 
 
Hvert femte år skal danske havne udar-
bejde nye sårbarhedsvurderinger og ny 
havnesikringsplan, og i løbet af 2017 fik 
Aalborg Havn godkendt begge. Sårbar-
hedsvurderingerne, der har til formål at 
identificere og vurdere havnens sårbar-
heder og trusler, blev godkendt i foråret 
2017.

Herefter startede arbejdet med den 
efterfølgende havnesikringsplan, hvis 
formål er at imødegå de identificerede 
sårbarheder og sikringstrusler. 

– Havnesikringsplanen udarbejdes på 
baggrund af konklusionerne fra sårbar-
hedsvurderingerne. Det er en meget 
detaljeret plan, som vi heldigvis har en 
del erfaring i at udarbejde, og derudover 
har vi tilkoblet konsulentvirksomheden 
MarCore, som har været med til at lave 
alle de foregående havnesikringsplaner, 
siger havnekaptajn hos Aalborg Havn 
Logistik A/S Claus Rosenbeck og  
fortsætter:

– Det er essentielt for os, at de proce-
durer og sikringstiltag, der indgår i  
planen, skal kunne fungere i det dag- 
lige, så relevant transport ind og ud ad 
havnen kan forløbe mere eller mindre 
gnidningsfrit. Samtidig skal vi selvfølge-

lig sikre os mod uvedkommende. 
Havnesikringsplanen blev godkendt  
i slutningen af november. 

Fokus på en enkel og læsevenlig plan
Havnesikringsplanen er en omfattende 
rapport, og det betyder, at planen let 
bliver uoverskuelig, forklarer Claus  
Rosenbeck. Derfor har man denne gang 
valgt at fokusere på at gøre planen 
mere enkel. 

– Vi ville gerne have en havnesikrings-
plan, der var mere læsevenlig, end den 
har været tidligere, så det er simpelt  
for alle relevante parter at tilgå den 
information, de skal bruge. Det gælder 
specielt vores medarbejdere og de  
samarbejdspartnere, som har specifikke 
opgaver i planen. Det skal være let at 
slå op i planen og finde netop det, der 
er relevant for en. 

Claus Rosenbeck fortæller desuden, at 
havnesikringsplanen er baseret på, at 
alle, der befinder sig inden for de sik-
rede faciliteter, har et ansvar for daglig 
sikring og adgangskontrol.

– De personer, der til dagligt er  
placeret inden for sikringsfaciliteterne, 
er en del af den daglige sikring. Det 
gælder både Aalborg Havns medarbej-
dere og virksomhederne på havnen. Det 
betyder eksempelvis, at man har pligt 
til at stoppe mistænkelige personer, der 
befinder sig inden for området. Et sam-
arbejde om sikringen er afgørende for, 
at vi stadig kan have en nem tilgængelig 
og effektiv havn uden tidskrævende 
kontrolinstanser, hvor det er både hur-
tigt og let at komme ind og ud for dem, 
der har et ærinde.

Havnekaptajn Claus Rosenbeck star i spidsen for  
havnesikringsplanen, der nu er godkendt. Foto: Lars Horn
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RISIKOLEDELSE BLIVER EN  
DEL AF HVERDAGEN PÅ HAVNEN
Aalborg Havns nye risikochef Anders 
Klitgaard gennemførte i januar  
træningssessioner for alle havnens 
medarbejdere i et nyt ledelsessystem, 
der skal strukturere Aalborg Havns 
håndtering af risici. Systemet, der 
ventes certificeret til sommer, er en 
afgørende del af havnens ambition 
om at implementere risikoledelse.

I sommeren 2017 tiltrådte den tidlige-
re leder af Aalborg Havn Nord, Anders 
Klitgaard, den nyoprettede stilling som 
risikochef for Aalborg Havn. Første store 
opgave var implementeringen af et nyt 
ledelsessystem, der lige nu testkøres af 
alle havnens ansatte.

– Formålet med det nye ledelsessystem 
er, at vi kommer til at arbejde strukture-

ret med risici i bred forstand. Det vil sige 
både økonomisk, sikkerhedsmæssigt, 
miljømæssigt osv. I systemet kan vores 
medarbejdere finde relevant informa-
tion om, hvad de skal gøre i specifikke 
situationer. Det kan eksempelvis være 
information om, hvilke dokumentations-
krav der er i forbindelse med en given 
opgave, forklarer Anders Klitgaard og 
fortsætter:

– Siden jeg tiltrådte som risikochef,  
har jeg arbejdet intenst med udviklingen 
af det nye system i samarbejde med en 
konsulent. Jeg har interviewet en stor 
andel af mine kollegaer fra alle Aalborg 
Havns forskellige afdelinger for at kort-
lægge deres arbejdsprocesser og de 
risici, som de processer er forbundet 
med. 

Anders Klitgaard er 
ved at implementere 
et ledelsessystem, der  
kortlægger risici.

Højt kvalificeret søtransport

Transport til tiden

Sikre, fleksible godstransporter  
fra havn til havn

Klarering i Aalborg og  
Nørresundby Havn

Østre Havnegade 18 st. tv. · 9000 Aalborg
Telefon: +45 98 77 55 77 

broker@nrsbshipping · www.nrsbshipping.dk

y o u r  m i s s i n g  l i n k  i n  s h i p p i n g

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

Befragtning
Logistik
kLarering
stevedoring

www.shipcargo.dk

Det forberedende arbejde blev færdig-
gjort ved årsskiftet, og herefter var  
næste opgave at introducere medar-
bejderne for systemet. Derfor afholdt 
Anders Klitgaard i slutningen af januar 
træning for alle havnens medarbejdere. 

Systemet skal i første omgang køre  
indtil uge 16, hvor Anders Klitgaard  
sammen med en konsulent og en miljø- 
koordinator holder intern audits. 

– Fremadrettet kommer vi løbende  
til at arbejde på at identificere nye  
mulige risici fordelt på tre niveauer:  
strategiske, operationelle og daglige. 
Derefter kigger vi på, hvad sandsynlig-
heden er for, at risikoen vil finde sted. 
Til sidst får den identificerede risiko  
en score alt efter, hvor stor risikoen er, 
siger Anders Klitgaard og fortsætter:

– For hver risiko laver vi en arbejds- 
gruppe med folk, der har specialviden 
inden for det specifikke område, og de 
får til opgave at lave forbedringstiltag, 
der skal minimere risikoen.

Anders Klitgaard fortæller suppleren- 
de, at det er vigtigt, at medarbejderne 
er opmærksomme på risici i daglig- 
dagen, og at de løbende indmelder  
potentielle nye risici til ham.

– Risikoledelse er et emne, der fylder 
mere og mere inden for ledelse, og  
det er mit indtryk, at vi i Aalborg Havn 
allerede er langt med fremme inden  
for tilgangen. 

Risikochefen forventer desuden, at  
det nye ledelsessystem bliver certifi- 
ceret allerede til sommer.
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Skærpede krav fra Beredskabsstyrel-
sen har resulteret i, at Aalborg Havn 
sammen med de øvrige lejere lige nu 
er i fuld gang med etableringen af 
en ny skumslukningscentral på olie-
havnen. Samtidig øger Aalborg Havn 
engagementet på oliehavnen via initi-
ativet IndsatsCenter Oliehavnen, hvor 
Aalborg Havn har formandsposten og 
den koordinerende rolle.

Ultimo 2018 forventes den nye og større 
skumslukningscentral at stå klar til at 
erstatte den nuværende. Især kapacite-
ten har fået et markant løft for at imø-
degå de stigende sikkerhedskrav, som 
havnen og olieselskaberne bliver mødt af. 

– Helt generelt skal centralen i dag kunne 
producere både mere vand og mere skum. 
Kravene er, at vores kapacitet skal kunne 
håndtere det, vi definerer som worst case 
for de forskellige terminaler. Med andre 
ord kigger man på, hvad der er det ab-
solut værste uheld, der kan forekomme, 
og derefter beregner man så, hvor meget 
vand eller skum det værste uheld ville 
kræve, forklarer teknisk chef i Aalborg 
Havn Logistik A/S Mette Schmidt. 

I forbindelse med de skærperede krav 
har Aalborg Havn desuden i de senere 
år styrket indsatsen på oliehavnen gen-
nem initiativet IndsatsCenter Oliehavnen 
(ICO). ICO er en sammenslutning af olie-
havnens forskellige aktører, hvor Aalborg 
Havn har påtaget sig formandsposten. 

– Vi har først og fremmest valgt at gå 
aktivt ind i ICO, fordi initiativet bidrager 
til at styrke sikkerheden på oliehavnen. 
Samtidigt er myndighedernes stigende 
krav til oliehavnens faciliteter og lejere 
medvirkende til, at der i dag er et stør-
re behov for en fælles indsats, der kan 
styrke kvaliteten af den løbende dialog 
mellem myndighederne og oliehavnens 
lejere, siger Mette Schmidt og fortsætter:

– En af de store fordele ved ICO er, at 
myndighederne i nogle tilfælde kun be-
høver at gå ét sted hen med deres hen-
vendelser i stedet for at skulle kontakte 
de enkelte terminaler enkeltvis, samt 
at vi kan koordinere indsats/tiltag til et 
fælles bedste. Alt i alt giver ICO et bedre 
samarbejde mellem både vores lejere 
indbyrdes, men også mellem lejerne og 
de forskellige instanser som eksempel-
vis Beredskabsstyrelsen, Miljøstyrelsen, 
Nordjyllands Beredskab samt offentlig-
heden generelt. 

ICO er ikke det eneste fælles tiltag blandt  
havnen og lejerne på oliehavnen. De 
forskellige terminaler stiller i dag med 
egne brandvagter, der alle har gennem- 
gået en fælles uddannelse, som er fast- 
lagt i samarbejde med beredskabscenteret 
og Nordjyllands Politi. Samtidig følger olie- 
havnens terminaler fælles sikkerheds-
regler, så deres procedurer ensartes.  

NY SKUMSLUK- 
NINGSCENTRAL  
PÅ VEJ TIL  
OLIEHAVNEN De tanke, der udgør Dan Gødnings 

udleveringsterminaler på Aalborg 
Havn, er blevet opgraderet og  
godkendt efter de højeste sikker-
hedsstandarder. 

For 10 år siden overtog Dan Gødning A/S 
firmaet JMO 2000, der var ejer af 11 
tanke fra det tidligere Shell A/S.
Dan Gødning installerede straks to 
tanke selv og efter yderligere et par år 
endnu en tank, så tankanlægget i dag 
omfatter 14 tanke med en total kapaci-
tet på ca. 44.000 m3.

Alle tanke har i 2016 og 2017 fået en 
omfattende opgradering, så de alle 
overholder det nye EEMUA 159 tankin-
spektionsregulativ (EEMUA: The Engi-
neering Equipment & Materials Users 
Association). 

Standarderne er højere, end miljøloven 
for tanke i Danmark tilskriver, og de 
bygger på 60 internationale, nationale

og regionale ingeniørvidenskabelige 
standarder, herunder ISO, IEC, CEN  
og BSI.

– EEMUAs standarder er ikke lovtekst, 
men bygger på data og erfaringer  
fra aktører i branchen over hele  
verden, siger Michael Kramer, der er 
tankansvarlig og miljøkoordinator hos 
Dan Gødning A/S.

Stor investering
Opgraderingen blev speedet op på 
grund af uheldet i Fredericia for nu 
to år siden, hvor en tank revnede på 
grund af en forkert svejsning i ti meters 
højde.

Ligeledes er der investeret i et meget 
omfattende EDB/Ifix-overvågnings- og 
produktionssystem, som er det mest 
anerkendte system, der findes inden 
for branchen.

DAN GØDNINGS TANKE 
OPGRADERET

Anlægget bliver et af de bedst sikrede anlæg i landet.
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Mette Schmidt  
forventer, at den  
nye, større skum-
slukningscentral står 
klar ultimo 2018.  
Foto: Lars Horn
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Din lokale fragtmand
Danske Fragtmænd

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

Vi har mere end 100 års erfaring i at være den lokale 
fragtmand. Bag vores firmanavn ligger samarbejdet 
mellem 42 selvstændige fragtmandsvirksomheder i hele 
landet. Det giver logistikløsninger, leveringskvalitet og 
service i verdensklasse, og gør Danske Fragtmænd til 
landets største nationale transportør af stykgods.

Overvågningen foretages både fra 
computere direkte på anlægget, på 
iPad hos driftslederen, på JMO 2000 
samt hos Dan Gødning i Fredericia.

– Hele overvågningssystemet er  
godkendt af forsikringsselskabet 
TopDanmark, der stiller store krav til 
sikkerhedssystemerne og tanksikker-
heden for overhovedet at ville forsikre 
tanklagre, siger Michael Kramer.

JMO 2000-tankanlægget omfatter 
også to benzin- og en dieseltank,  
der udlejes til Samtank. Samtank har  
Danmarks største brændstoftanklagre,  
der bl.a. leverer benzin til OK-tank- 
stationerne.

De udlejede tanke er også blevet op-
graderet med nye gasdetektorer, der 
registrerer de mindste dampe i luften 
ved tankanlægget.

Ligeledes er JMO 2000 medlem af 
ICO (IndsatsCenter Oliehavn Aalborg), 
som lige nu er ved at etablere en helt 
ny skumslukningscentral, der kræver 
en investering i omegnen af 20-22 
mio. kr.

I alt har og kommer JMO 2000 til at 
investere i niveauet 12-15 mio. i tank-
anlægget på havnen i Aalborg.

Når investeringen er færdiggjort i  
løbet af 2018, vil JMO 2000 være ét 
af de bedst sikrede tankanlæg i Dan-
mark.

Dan Gødning er Danmarks største  
producent af flydende gødning og har 
en markedsandel på ca. 15% af det 
totale danske gødningsmarked.
 

Du arbejder ud over  
landegrænser  
– gør din bank?

Handel i andre lande kræver et finansielt setup,  
der fungerer, når leverandøren bor i Shanghai, og kunderne  
bor i Spanien. Eller omvendt.

I Jyske Bank får du en bank, der er stor nok til at have specialiseret  
ekspertise i international handel, men ikke for store til stadig at sætte  
personlige relationer og gensidig tillid højt.

Det får du i Jyske Bank:

• En specialiseret erhvervsrådgiver med ekspertise i international handel

• Adgang til bankens specialister i fx risk management, finansiering og  
 trade finance   

• Sparring med vores eksportambassadør, John Pedersen,  
 om specialløsninger, fx fra Danmarks Eksportkredit 

• En bank, der giver dig økonomisk og strategisk sparring

$

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

John Pedersen
Senior Relationship Manager
jope@jyskebank.dk 
Tlf. 89 89 45 60 

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

Kærsholm Diamantboring ApS
Tlf.: 9831 1519
kaersholmdiamantboring.dk
ivan@kdia.dk

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

Bulkgods

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

Hedegaard Agro A/S
Nordre Havnegade 3
9400 Nørresundby
Tlf.: 9936 1700, Fax: 9936 1750 
info@hedegaard-agro.dk
www.hedegaard-agro.dk

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

Her finder du virksomhederne  
på Aalborg Havn: 
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Over 30 års erfaring i skræddersyede logistikløsninger  
til det lokale erhversliv i Nordjylland. 

Når det gælder transport og logistik  
– så lad vores erfaring blive din styrke

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

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

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

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

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

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

 

Fragtmænd

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 

Frysehuse

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

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 

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

Lodseri

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

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

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

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

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

Skibshandler

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

Service 

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

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

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

Fortsættes side 22
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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

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

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

Velfærdstjeneste

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

Hotel

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

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

Stevedore

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

ShipCargo Ltd. 
Landdybet 10, 9220 Aalborg Øst 
Tlf.: 7020 0890 
shipcargo@shipcargo.dk

Tankoplag 

Samtank A/S
Tunnelvej 4, 9000 Aalborg
Tlf.: 8613 6111, Fax: 8613 6566

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

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

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

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

Trosseføring

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

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

Vognmænd

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

Værft og reparation

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

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

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

MARITIME SERVICES LAGER & LOGISTIK MANPOWER

GENERELLE KOMPETENCER

Godt nyt på havnen!
Aalborg Port Logistics tilbyder en bred vifte af kom-
petencer 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

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

OVERBLIK

Nordhavnen

Cruisekajen

Oliehavnen

Stykgodskajen

Østhavnen

Nordjyllandsværket
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1. Multigods

3. Stykgods

2. Krydstogt

4. Flydende bulk

5. Erhvervspark 

6. Bulk

8. Containerterminal

9. Godsbaneterminal

7. Projektlast
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Renoveringen af Circle K’s tanke  
skrider planmæssigt frem, og der er 
allerede sket store forbedringer.

Der er sket rigtig meget i oliehavnen,  
siden daværende Statoil Fuel & Retail 
gik i gang med en omfattende renove-
ring af oliehavnen, der fører hele ter- 
minalen up to date, mens den stadig  
er fuldt ud operationel.

– Ikke kun i forhold til selve projektet 
er der sket meget. Firmaet har ændret 
navn fra Statoil Fuel & Retail til Circle 
K, og terminalen er blevet rebranded i 
form af, at de gamle Statoil-logoer er 
fjernet, og store Circle K-logoer er malet 
på to tanke. Dertil har administrations-
bygningen fået nye Circle K-skilte, siger 
Christian Bresemann Andreasen, Termi-
nal Manager ved Circle K.

Årsagen til, at der i sin tid blev afsat 
midler til projektet, var, at virksomhe-
den dels ville imødekomme de vilkår, 
myndighederne stiller for mennesker og 

miljø, dels var det virksomhedens eget 
ønske om ved samme lejlighed at op- 
datere til glæde for den konkrete drift. 
Circle K vurderer altså hele terminalen 
overordnet og ikke kun på baggrund af 
vilkår fra myndighederne. 

– Ud fra myndighedernes vurderinger 
valgte vi samtidig at opdatere termina-
len på mange andre områder, så den 
bliver teknisk og operationsmæssigt helt 
up to date, samtidig med at sikkerheden 
opdateres yderligere, siger Christian 
Bresemann Andreasen.

Sikkerhed i top
Fra starten af projektet har det været et 
internt krav, at terminalen skulle være i 
drift under hele renoveringen og ud- 
levere den samme mængde brændstof, 
som før renoveringen begyndte.

– Det er lykkedes rigtig godt, og det  
har kun været nødvendigt at lukke ter-
minalen få gange i mindre tidsrum, siger 
Christian Bresemann Andreasen.

Circle K har haft stort fokus på sikker-
heden fra starten af projektet sammen 
med Arkil, Bladt Industries, Strøm Han-
sen og MTS.

– Der har været et godt samarbejde  
og en forståelse omkring sikkerheden,  
og det har resulteret i, at der ikke har 
været nogle alvorlige ulykker, hverken 
personulykker eller miljøforureninger, 
siger Christian Bresemann Andreasen. 

Projektet er delt op i de faser, som  
projektet har gennemgået gennem de 
første to år. Projektet ventes afsluttet 
sidst i 2018. På kortet herunder er  
faserne markeret, og der følger en  
status på de forskellige områder.

RENOVERING AF  
OLIEHAVNEN GÅR LIGE  
EFTER BOGEN

STARK Kalaallit Nunaat A/S
Medlem af CSR Greenland

STARK Nuuk
Box 140 • 3900 Nuuk
Telefax 32 40 15
Telefon 38 37 70

STARK Qaqortoq
Box 339 • 3920 Qaqortoq
Telefax 64 18 15
Telefon 38 37 30

STARK Sisimiut
Box 469 • 3911 Sisimiut
Telefax 86 59 15
Telefon 38 37 40

STARK Aasiaat
Box 99 • 3950 Aasiaat
Telefax 89 19 15
Telefon 38 37 50

STARK Ilulissat
Box 507 • 3952 Ilulissat
Telefax 94 40 15
Telefon 38 37 60

STARK Tasiilaq
Box 1 • 3913 Tasiilaq
Telefon 38 38 10

STARK Grønland
Langerak 17 • 9220 Aalborg Ø

Telefax 98 18 62 10 • Telefon 82 52 23 00

STARK Tasiilaq

STARK Nuuk

STARK Aasiaat

STARK Ilulissat

STARK 
Qaqortoq

STARK Sisimiut

STARK Ilulissat

STARK Aasiaat

STARK Sisimiut

STARK Nuuk

STARK
Qaqortoq

STARK Tasiilaq

•  Området markeret med rødt er færdigt. 
Her er der støbt en tankgård i beton, 
kaldet STC (secondary tank contain-
ment). Der er monteret nye rør, nye 
pumper og nye ventiler.

•  Området markeret med lilla er færdigt. 
Her er der lavet nyt drænsystem i hele 
området for både regnvand og spilde-
vand. Desuden er der trukket nye rør ud 
til de forskellige tankgårde.

•  Området markeret med grøn er cirka 
85% færdigt. Her er der lavet tankgård, 
støbt i beton (STC), og de sidste rør 
mangler at blive monteret.

•  Området markeret med gult er lige star-
tet op. Her skal der laves tankgård af 
beton (STC) og monteres nye rør. Des-
uden skal der laves en del reparationer 
på tanken.

•  Blå og orange områder startes op i  
andet kvartal i år. Her skal der laves 
tankgård støbt i beton (STC), og der 
monteres nye rør, nye pumper og nye 
ventiler.



NY BULLDOZER  
MED RÅSTYRKE
Aalborg Havns medarbejdere på  
havnen ved Nordjyllandsværket har 
fået tilført flere muskler i form af en 
ny og større bulldozer. Den nye bull- 
dozer bidrager til en mere effektiv  
og økonomisk kulhåndtering - og du 
kan nyde synet af det gule muskelbundt  
her. 

Den spritnye Komatsu-bulldozer  
er kraftigere end de ældre bulldozere,  

og den er derfor langt mere effektiv og  
økonomisk. Faktisk kan den skubbe  

ca. 1/3 mere end de nuværende ved brug  
af den samme mængde brændstof.  

Foto Jacob Krogh

Fra dozerhullerne transporteres kullet via bånd 
til dagssiloerne ved Blok 3. Herfra overgår kul-
let til Aalborg Forsyning. 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.  
Foto Jacob Krogh
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STOR MILJØVIRKSOMHED  
RYKKER TIL AALBORG HAVN

Direktør Jørgen Rasmussen på Rørdalsvej, hvor virksomhedens aktiviteter samles. 

31

Jørgen Rasmussen Gruppen A/S  
flytter alle sine aktiviteter fra  
Støvring til Aalborg Havn.

Et nyt værksted på 600 kvadratmeter 
samt et kontorareal på 250 kvadratme-
ter skyder i øjeblikket op på Aalborg 
Havn.

Jørgen Rasmussen Gruppen A/S flytter 
nu alle sine aktiviteter til havnen, hvor 
virksomheden i forvejen ejer et 75.000 
kvadratmeter stort areal, hvoraf en del 
er lejet ud til virksomheden Akzo Nobels 
vejsaltlager.

At flytte domicilet fra Støvring til Aal-
borg er en del af en naturlig proces, da 
virksomheden i forvejen modtager og 
bearbejder slagger og bioaske lokalt, 
når skibene kommer ind til Aalborg fra 
for eksempel energiselskaber i Sverige 
og Norge.

– Der er store fordele i at få samlet alle 
vores aktiviteter på Aalborg Havn. Her 
er bedre transportmuligheder, og vi kan 
hurtigere tømme de indkomne skibe. 
Derudover er det en proces, som ruster 
os bedre til fremtiden i en branche, der 
er i voldsom vækst – for affald bliver i 
højere og højere grad anerkendt som en 

ressource, siger Jørgen Rasmussen, di-
rektør i Jørgen Rasmussen Gruppen A/S. 
Restprodukterne bearbejdes med spe-
cialbyggede mobile anlæg på havnen. 
Når slaggerne er renset for jern og me-
taller, kan de bruges som f.eks. bund- 
sikring ved anlæg af veje, bygninger, 
plansiloer og pladser.

– Genanvendelse af jern og metaller  
har stor klimanytte, fordi det er energi- 
krævende at udvinde disse materialer 
fra naturen, siger Jørgen Rasmussen.

Jørgen Rasmussen startede i 1984 fir- 
maet Miljø-Teknik. I dag tæller firma- 
et fem medarbejdere. Virksomhedens  
succes hviler på mange års erfaring  
og et stort netværk af topprofesionelle 
samarbejdspartnere inden for bl.a.  
entreprenørbranchen og offentlige  
affaldsbehandlere.

Om Jørgen Rasmussen  
Gruppen A/S 

Jørgen Rasmussen Gruppen er førende 
inden for slaggerbehandling og  
sortering af ikke-magnetisk metal fra 
forbrændingsslagger. Virksomheden 
har kunder i ind- og udland.

Jørgen Rasmussen Gruppen genan- 
vender 150.000 tons restprodukter 
årligt, blandt andet slagger/bioaske 
og andre restprodukter.

Jørgen Rasmussen Gruppen sorterer 
200.000 tons slagger om året.

Virksomheden er prækvalificeret via 
Sellihca som leverandør til forsynings-
sektoren.

Vi eksporterer et bredt produktsortiment
af fødevarer, forbrugsvarer og møbler til  
offentlige og private virksomheder i  
Grønland, på Færøerne og Island. 

EKSPERTER
I NORD



Der findes et væld af faggrupper på 
Aalborg Havn – og fremover får du  
mulighed for at lære dem at kende 
gennem det faste element i TransPORT, 
vi kalder ”Hvad laver de andre?”. Denne 
første gang er det med en jubilar. 

Navn: Frank Sørensen

Stilling: Kranformand gennem 40 år  
den 20. februar 2018.

Dagligdag på havnen: Aalborg Havn 
råder over tre store mobilkraner, tre 
last- og håndteringsmaskiner og to 
kulkraner på Nordjyllandsværket. Frank 
Sørensens ansvarsområde dækker  
kranerne og medfølgende mandskab, 
sikkerhed, vedligehold og reparation. 

Kranformanden har overblikket over 
anløb, der skal bruge kranservice, over 
serviceaftaler på kranerne, og han 
holder desuden møder med kranfolk, 
følger op, evaluerer og sørger for for-
bedringer, reparationer og vedligehold 
af kranerne. 

40 år med kraner: Frank Sørensen 
startede som kranfører på Aalborg 
Havn som 18-årig. Da han var i midten 
af tyverne, fik han et job som afløser  
i administrationen, til han som cirka  
30-årig fik titlen af kranformand.

Udviklingen på Aalborg Havn er  
igennem de 40 år gået stærkt.

– Da jeg startede, var skibene langt 
mindre, og tingene tog længere tid. 
Dengang betragtede vi en kran, der 
kunne løfte seks tons, som stor. I dag 
tager de 100 tons. Dertil gik nærmest 
alting ned i skibet som løs last, hvor 

Foto: Lars Horn
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HVAD LAVER DE ANDRE?
meget gods i dag pakkes i containere, 
siger Frank Sørensen.

Han nævner desuden, at skibene er  
blevet markant større, men at vanddyb-
den naturligvis sætter en begrænsning 
for, hvor store skibene i havnen kan 
blive i fremtiden.

– Engang lastede et almindeligt skib 
800 ton. I dag laster et almindeligt skib 
gerne 3 - 5.000 ton. Alt er gået op i stør-
relse, styrke og effektivitet. Jeg husker 
de første mobilkraner, vi købte for om-
kring 25 år siden, som naturkatastrofer.

De var skam store og fine, men ikke  
beregnet til at bruge. Der er heldigvis 
sket en udvikling siden.

En ny mobilkran koster i øvrigt fra  
14-15 mio. kr. og opefter, mens  

last- og håndteringsmaskiner koster  
fra fem millioner og opefter. Indkøb  
af den størrelse går i EU-licitation.

Frank Sørensen har frabedt sig  
en fejring af 40-års jubilæet.
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Aalborg Havns parkeringspladser for 
lastvogne bliver nu samlet og for- 
bedret – både til glæde for havnens 
generelle udvikling og for de enkelte 
vognmænd og chauffører.

Aalborg Havn er regionalt logistikknude-
punkt for transport via sø, skinner og 
vejnettet, og et incitament for vognmænd 
til at vælge Aalborg Havn fremfor andre 
havne er gode faciliteter og sikre parke-
ringsforhold. 

– Den nye trailerparkeringsplads vil være 
indhegnet og overvåget, så sikkerheden 
er i top. Desuden vil der være toilet for 
pladsens brugere, og kommer man sent 
til havnen med sit køle-/frysegods, har 
man selv mulighed for at koble det til 

strøm, siger Rasmus Munk Kolind, ac-
count manager i Aalborg Havn Logistik A/S.

Hidtil har parkeringsmulighederne for 
lastbiler været fordelt på flere adresser 
på Østhavnen, og nogle pladser med 
grus og uden indhegning. Men nu bliver 
pladserne samlet centralt og med helt 
optimale forhold. På sigt vil der endda 
være mulighed for yderligere udvikling 
i samarbejde med de forskellige termi-
naloperatører på havnen inden for con-
tainer- og jernbanesegmentet. 

Kun fordele
Derfor er havnen i øjeblikket ved at 
forbelaste et 8.160 kvadratmeter stort 
område, der ligger i nærheden af last-
vognscentret med tankanlæg og last-
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bilsværksted. Efter forbelastningsfasen 
lægges der fliser, og der sættes hegn og 
kameraovervågning op omkring pladsen. 
Centraliseringen giver samtidig plads til 
udvikling af de områder, hvor der hidtil 
har været trailerparkering.

– Det har udelukkende fordele at  
centralisere og optimere parkeringsfor-
holdene. Sikkerheden forbedres til  
glæde for eksempelvis forsikringsforhold 
for det gods, der er på bilerne, chauffø-
rerne får bedre faciliteter, og vi får  
mulighed for at udnytte nogle kajnære 
områder mere optimalt, siger Rasmus 
Munk Kolind og tilføjer, at det qua de 
nye services åbner op for nye muligheder 
for leasingselskaber, der kan lave deres 
forretning direkte på Aalborg Havn midt 
i et trafikknudepunkt, siger Rasmus 
Munk Kolind. 

Pladsen kan efter planen tages i brug  
1. august 2018. På kortet kan du se,  
hvor pladserne bliver samlet, og den  
nye plads er projekteret til at ligge.
 
Kontakt Rasmus Munk Kolind hos Aalborg 
Havn Logistik A/S på 29 20 72 06 eller 
rmk@aalborghavn.dk, hvis du har yder-
ligere spørgsmål.
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BRAVIDA GIVER 
BYGNINGER LIV
Bravida løser alle typer af installations- 
og 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

Nordelektro er din forlængede arm, når det 
kommer til installation, service og vedlige-
hold. 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

Et DRIFTSSIKKERT
parløb til lands og til vands

RING TIL OS PÅ
TLF. 9630 3888

TRAILERPARKERING 
SAMLES OG OPTIMERES 



Genvindingsvirksomheden H.J. Hansen 
og Aalborg Havn har forlænget aftalen 
om arealet på Vulkanvej, så den nu 
løber til 2029. I den anledning investe-
rer H.J. Hansen nu i en modernisering 
af arealet, der er centrum for alle 
virksomhedens aktiviteter i Nordjyl-
land. 

I slutningen af 2016 valgte genvindings-
virksomheden H.J. Hansen at lukke de-
res afdeling i Frederikshavn for i stedet 
at samle alle de nordjyske aktiviteter 
hos afdelingen på havnen i Aalborg, 
der nu dækker området mellem Skagen, 
Thisted og Randers Nord. 

Det har resulteret i, at volumen i Aalborg 
er steget med cirka 20 procent, og det 

er blandt årsagerne til, at H.J. Hansen 
nu investerer et større beløb i en  
række forbedringer og moderniseringer 
af pladsen på Vulkanvej. 

– Vi har netop forlænget aftalen med 
Aalborg Havn om vores areal, og i den 
sammenhæng iværksætter vi i løbet af 
2018 en række investeringer i pladsen. 
Det indebærer blandt andet investerin-
ger i bedre belægning og bedre materiel, 
forklarer driftschef Jes Andersen hos  
H.J. Hansen i Aalborg og fortsætter: 

– Vi har fra årsskiftet indført en ny stra-
tegi, der betyder, at vores forretningsfo-
kus nu i langt højere grad er rettet mod 
aftaler med store skrothandlere, grossi-
ster, industri og offentlige virksomheder 

frem for private. Det betyder blandt 
andet, at vi nu modtager samme type 
skrot i større sendinger, hvilket giver 
mindre arbejde i form af administration, 
håndtering og sortering. Derfor har det 
givet rigtig god mening, at centralisere 
de nordjyske aktiviteter i Aalborg. 

H.J. Hansen åbnede deres afdeling i Aal-
borg i 1996, og lejemålet på i dag godt 
21.000 kvadratmeter er nu forlænget til 
2029.

God placering
På årsbasis håndterer H.J. Hansen i 
Aalborg i omegnen af 55-60.000 tons 
skrot, og til den mængde følger en stor 
trafik – både på land og til vands. Derfor 
er afdelingernes placering afgørende for 
succes, forklarer Jes Andersen: 

– Gennemsnitligt kommer der cirka 
30 lastbiler med skrot til afdelingen i 
Aalborg dagligt, og her er det en stor 
fordel, at vi er beliggende på Østhavnen 
tæt på motorvejsnettet, så bilerne ikke 
skal ind gennem byen eksempelvis, for-
tæller han og uddyber:

– Desuden er fem af vores ni afdelinger 
på landsplan placeret på en havn. Det 
giver en række fordele transportmæs- 
sigt – både internt og med hensyn til 
eksport – blandt andet fordi vi eksporte-
rer langt størstedelen af det metalskrot, 
vi ”upcycler”, til østen. Hver tredje uge 
samler vi en sending på cirka 30.000 
tons shredderskrot fra vores forskellige  
afdelinger, der så udskibes fra Lindø- 
terminalen – hovedsageligt til Tyrkiet. 

Jes Andersen siger supplerende, at 
man modtager en stor mængde såkaldt 
shredder formateriale, der er en sam-
let betegnelse for metalholdigt skrot. 

Formaterialen udskibes fra Aalborg til 
Odense, hvor virksomhedens shredder- 
og raffineringsanlæg er placeret. Anlæg- 
get findeler og sorterer det ud i rene 
salgbare fragmenter. 

H.J. HANSEN  
STYRKER SIN  
POSITION  
PÅ HAVNEN
 

steel solutions
built for

the future

www.bladt.dk

Om H.J. Hansen:
Danskejet Odense-virksomhed med  
9 afdelinger på landsplan

Grundlagt i 1829

200 danske arbejdspladser

Omsætter årligt for 1,4 mia. kr.

Håndterer hvert år 1,5 millioner tons 
skrot

75 procent af virksomhedens transport 
af materialer sker af søvejen
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H.J. Hansen har forlænget sin aftale med 
Aalborg Havn, og i løbet af 2018 iværksættes 

en række investeringer.
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Frans O. Høyer er ny direktør i CLS, og 
han ser især frem til at udvikle syner-
gier mellem havnens virksomheder. 

En ny mand har sat sig i direktørstolen  
i Center for Logistik og Samarbejde 
(CLS), som er et datterselskab i Aalborg 
Havn-koncernen, men fungerer selv- 
stændig med armslængde til ejerne. 

Her skal han være med til at operationali-
sere strategien om Den Intelligente Havn.

– Jeg ser frem til at være med til at gene-
rere udvikling blandt vores virksomheder. 
I CLS kan vi tilbyde viden, hjælp til finan-
siering og netværk. Vi har et helikopter-
perspektiv på havnens virksomheder, 
som gør det muligt for os at identificere 
nye samarbejdsmuligheder eller projek-
ter, siger den nytiltrådte direktør.

CLS drives kommercielt ud fra ønsket om 
at vedligeholde den ansvarlige kapital, 
men eventuelt overskud vil blive genin-

vesteret i projekter eller vidensopbygning 
i CLS. Centeret skal med andre ord løbe 
rundt, men de primære succeskriterier er 
udvikling, vækst og arbejdspladser frem 
for økonomisk afkast af investeringerne.
Frans O. Høyer har de seneste år drevet 
egen konsulentvirksomhed, og før dét 
var han blandt andet ansat som direktør 
hos Dansk Skaldyrcenter, et succesfuldt 
klyngesamarbejde, som han desuden 
var med til at starte op. Han har været 
erhvervschef på Mors, marketingchef hos 
Alfa Laval, markedschef hos Lego samt 
erhvervs- og eksportkonsulent i Vejle 
Erhvervsråd.

– Jeg har erfaring med udvikling i for-
skellige brancher, og jeg ser frem til at 
være med til at udvikle og forbedre vo-
res virksomheder. En klar opgave er at 
identificere behov og opgaver, både i 

NY DIREKTØR 
MED STÆRKT 
NETVÆRK

de havnerelaterede virksomheder og  i 
de virksomheder, der ikke er direkte 
havnerelaterede, men er afhængige af 
virksomheder, der er. Vi skal have opti-
meret godsmængden, men vi skal også 
optimere på innovation og synergi, siger 
han og sætter ord på, hvilke områder 
han konkret ser samarbejdsmuligheder 
indenfor.

– Der kan skabes industrielle symbioser 
og deles viden omkring eksempelvis salg, 
miljø, logistik, råstoffer og viden. I CLS 
arbejder vi for positiv, gensidig afhæn-
gighed, hvor virksomheder kan spare 
ressourcer og blive mere effektive og 
konkurrencedygtige gennem samarbejde.
Frans O. Høyer vil i regi af CLS mere end 
skabe relationer lokalt til glæde for væk-
sten. Der skal ligeledes høstes viden og 
erfaring hos de øvrige danske havne og 
tage det med hjem. Dertil skal områder 
identificeres, hvor samarbejder med 

andre havne er hensigtsmæssigt.  
Jesper Raakjær, bestyrelsesformand i 
CLS, har med god grund store forvent-
ninger til den nye direktør og fremtiden 
generelt.

– Frans har solid erfaring med ledelse og 
udvikling af innovative, vidensbaserede 
organisationer. Og han har med stor suc-
ces bidraget til en positiv udvikling i en 
række virksomheder og styrket lokal og 
regional erhvervsudvikling. Vi er overbe-
viste om, at han er den helt rette mand 
til at styrke det spirende samarbejds- og 
vidensmiljø mellem danske havne - og bi-
drage til at accelerere væksten i Aalborg, 
Nordjylland og de danske havnesystemer 
generelt, siger Jesper Raakjær.

Frans O. Høyer tiltrådte 1. januar 2018. 
Han er uddannet cand. merc. i virksom-
hedsøkonomi, er 56 år gammel og bor i 
Aalborg.

HOLD DIT NÆSTE MØDE  
ELLER KONFERENCE TÆT PÅ 
KAJKANTEN TIL VERDEN ..!

CLS Konferencecenter er et  
moderne møde- og konference- 
center midt i den pulserende  
erhvervspark og transportcenter  
i Østhavnen. Unikke faciliteter,  
dedikeret til møder i alle stilarter  
fra 10 til 110 deltagere.

Se meget mere om  
lokaler og mødepakker  

på logsam.dk

GRATIS  PARKERING

KonferenceCenter
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Nedtur er vendt til gigantisk optur for 
BENOVA Ejendomme A/S, der opfører 
endnu et lager for at imødekomme 
efterspørgslen. 

12.000 kvadratmeter lagerplads udlejet 
og 2.000 yderligere under konstruktion.
Der er rift om de gode lagerfaciliteter 
på Aalborg Havn, eksempelvis de gam-
le Weber-haller, der er ejet af BENOVA 
Ejendomme A/S.

– Vi mærker optimisme i markedet, og 
det øger efterspørgslen på lagerfacilite-
ter som vores, der er nye, er opvarmede 
og har ramper, siger Michael Jensen, 
som sammen med Bent Nielsen ejer 
BENOVA Ejendomme A/S. 

Ejendomsselskabet blev oprindeligt 
etableret med det overordnede formål 
at opføre bygninger til eget brug, her- 
under Webers skandinaviske domicil i 
Aalborg samt BENOVA Logistik Center  
på havnen.

Fra nedtur til optur
BENOVA Ejendomme er ikke kommet 
sovende til sin succes. Ejendomsvirk-
somheden brugte tidligere hallerne som 
lager for sin egen virksomhed, Nordjysk 
Distributionscenter (NDC), der varetog 
distribution for Weber til Skandinavien 
og Mellemøsten.

Under finanskrisen valgte Weber imid-
lertid at flytte distributionen fra Aalborg 
til Køge, hvilket trak tæppet væk under 
NDC, der baserede hele forretningen på 
grillvirksomheden.

– Det så ikke for godt ud i en periode 
under finanskrisen, men det lykkedes  
os at tegne nogle mere kortvarige  
lejekontrakter med blandt andre  
Siemens og Danske Fragtmænd. Nu 
mærker vi til gengæld opsvinget og har 
haft muligheden for at vælge lejere,  
der tegner længerevarende kontrakter,  
siger Michael Jensen.

De kommende 5½ år vil PWT leje 8.000 
kvadratmeter lagerplads, mens Blue  
Water Shipping lejer de resterende 
4.000 samt den nye hal på 2.000  
kvadratmeter, der står klar 1. juli 2018.
 

Aalborg Havn har indgået en ny aftale 
om vedligehold af godsbanesporet.

Man skal gøre, hvad man er bedst til. 
Hos Aalborg Havn A/S er det logistik og 
samarbejde.

Derfor har der været en indbudt licita-
tionsrunde på drift og vedligehold af 
godsbanesporet, herunder afvanding, 
ukrudtsbekæmpelse og beskæring. Ud 
af fem tilbudsgivere vandt entreprenør-
virksomheden Forstas, som blandt andet 
også vedligeholder Banedanmarks spor.

Specialiseret viden
Aftalen om at lægge vedligeholdelsen af 
banen ud til en specialiseret virksomhed 
giver en besparelse for Aalborg Havn.

– Aftalen er i høj grad baseret på tillid 
til, at Forstas har en ekspertise og kan 
løse opgaven mere effektivt end havnen 
selv. Vi stiller blot krav til resultater og 
funktion, siger Mikkel Guldhammer, pro-
jektleder for Vej og Trafik i Aalborg Havn 
Logistik. 

Opgaven for Forstas er blandt andet 
beskæring omkring signalskilte, sikre af-
vandingen fungerer i grøfterne, friholde 
arealet under broerne, bekæmpe ukrudt 
på sporet og omkring det ud til seks 
meter, medmindre der er skel (hæk, 
prydhave mm.).

Aftalen løber i perioden 2018-2023.

 

RIFT OM WEBER-HALLERNE FORSTAS SKAL HOLDE  
SPORET RENT Michael Jensen  

mærker stor efterspørgsel  
på gode lagerhaller 

 på havnen.

Jernbanen og arealet omkring den skal  
vedligeholdes løbende. De næste fem år står  

en ekstern baneentreprenør for opgaven.
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Næste år er det 20 år siden, at verdens 
største kapsejlads for øvelsesskibe for 
første gang var på besøg i Aalborg, og 
det markeres ved, at de store skibe end-
nu engang sætter kursen mod Nordjyl-
lands største by. 

Det er femte gang i Tall Ships Races hi-
storie, at Aalborg er værtsby. Senest var 
i 2015, hvor det anslås, at hele 718.000 
gæster mødte op for at følge begiven-
heden. Sådan et fremmøde kombineret 
med de store og specielle skibe medfører 
naturligvis krav om omfattende forbe-
redelse, og derfor er arrangørerne med 
deltagelse af Aalborg Havn allerede nu i 
gang med de indledende skridt.

– Vi havde første møde tilbage i decem-
ber, og vi kommer i den kommende tid at 
koncentrere os om planlægning af hele

eventen. Her bidrager vi blandt andet 
med råd og vejledning vedrørende place-
ring af skibe, oprensning af havnebassi-
ner og indhentning af forskellige tilladel-
ser, forklarer havnekaptajn hos Aalborg 
Havn Logistik, Claus Rosenbeck, der også 
er med i styregruppen for eventet, som 
arrangeres af Aalborg Events. 

Oprensningen af sediment ved havne-
kajerne skal sikre, at der er plads til de 
mange skibe, der kommer på besøg, men 
processen er omkostningstung, og det 
kræver derfor nøje planlægning.

– Først og fremmest skal vi have fundet 
ud af, hvor skibene skal ligge, og her kan 
vi ikke blot følge planen fra 2015. For 
selvom det blot er få år siden, er der sket 
meget i Aalborg i perioden, hvor endnu 
flere nye bebyggelser er skudt op på hav-

nefronten både på Nørresundbysiden og 
på Aalborgsiden. Det betyder, at vi skal 
kigge efter flere nye steder, hvor der kan 
ligge skibe, siger Claus Rosenbeck.

Dermed kommer skibene denne gang til 
at fordele sig på et større område, der 
potentielt kan strække sig fra Østre Havn 
til Skudehavnen i vest. Claus Rosenbeck 
fortæller supplerende, at mængden af 
sediment, der skal renses op, varierer fra 
kaj til kaj, da nogle af skibene stikker væ-
sentlig dybere end andre. Mens Aalborg 
Havn står for planlægningen, overlades 
selve oprensningen til en privat aktør. 

Flere end 100 skal rekrutteres 
Når den indledende planlægning er på 
plads, går forberedelserne ind i næste 
fase. 

– Der skal blandt andet rekrutteres og 
uddannes over 100 forbindelsesofficerer, 
der skal være bindeled mellem skib, be-
sætning og selve arrangementet. Derud-
over skal der også indhentes tilladelser 
bl.a. til at lukke fjorden, mens der skal 
laves en alternativ rute ved Nordjyllands-
værket, så skibene med de høje master 
kan komme igennem, fortæller Claus  
Rosenbeck og afslutter:

– Dertil kommer bl.a. udbud på etablering 
af strøm og ferskvand, affaldshåndtering, 
sikring af nødvendigt beredskab, spon-
sorkontrakter osv. og i sidste ende plan-
lægning af hele logistikken, hvilket bliver 
vores opgave det næste år. 

Tall Ships Races afholdes d. 3. - 6. juli 
2019.
 

FORBEREDELSERNE  
TIL TALL SHIPS RACES  
ER SKUDT I GANG
Aalborg er igen i 2019 værtsby for det imponerende  
Tall Ships Races, og forberedelserne til det store event 
er nu i fuld gang. 

Der skal være styr på mange ting bag  
kulissen, før vi kan nyde finalen i det  

store Tall Ships Races. Foto: René Jeppesen
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BAalborg Havn A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg Øst

Én regning incl. ALT til den lille virksomhed, 
iværksætteren, satellitkontoret, eller ...

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

Kontakt Jeppe Faber på tlf. 2920 7203 eller 
e-mail jfa@aalborghavn.dk

CLS-huset

  Eget skrivebord og kontorstol

  Unikke møde-/konferencefaciliteter

  Fri internet - gratis el, vand og varme

  Gratis kaffe/te


