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Nyt stevedoreselskab på Aarhus havn
Klar, parat, løft!
Lærlinge er en god investering
Verdensmål i Aarhus
En havne-krønike
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Nyt stevedoreselskab på Aarhus havn
Styrken i vores nye aftale ligger i de
synergier, som vil binde os tættere
sammen og fremtidssikre vores setup.

SDK Shipping A/S og Danish Agro A/S har gennem mange år samarbejdet om losning og lastning af skibe i Aarhus, og dette samarbejde har
udmøntet sig i, at de to virksomheder primo
juni har stiftet selskabet SDK Stevedore A/S.
Formålet med det nye selskab er at sikre
optimal håndtering af Danish Agros mange
produkter og stigende krav til fleksibel håndtering i Aarhus ved bedre at udnytte det samlede
potentiale i de to selskaber.
”Vi glæder os over den nye strategiske aftale,
som betyder, at vi sammen kommer til at være
mere fleksible. SDK Shipping og Danish Agro
har et tæt og tillidsfuldt samarbejde i dag, som
jeg ser frem til bliver endnu stærkere med den
nye aftale. Vi får nu mulighed for i fællesskab
at nedbringe omkostninger, udnytte materiel
bedre og optimere vores losninger og lastninger
på Aarhus havn”, siger Jens Toft, Logistikdirektør i Danish Agro.
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Både Danish Agro og SDK Shipping har havnefaciliteter på Aarhus havn. Ved at slå sig sammen vil begge virksomheder opnå synergier og
driftsfordele og styrke det engagement, som
de begge har været med til at bygge op.
”Vi er meget begejstrede over, at vi nu kan
bygge videre på det samarbejde, som vi i
mange år har haft med Danish Agro. Styrken
i vores nye aftale ligger i de synergier, som vil
binde os tættere sammen og fremtidssikre
vores setup.
Dermed får vi en mere lean virksomhed til stor
gavn for vores kunder. Danish Agro og SDK
Shipping har mange fælles værdier og en fælles
tilgang til måden at arbejde på, og vi ser meget
frem til at fortsætte som en samlet enhed
mod vores fælles mål og ambitioner”, siger Lars
Jespersen, CEO i SDK Shipping A/S.

Marselistunnel – hva’ nu?

Af Anne Zachariassen, COO / Chief Operating Officer
Infrastrukturen til og fra havnen i Aarhus
har alle dage haft stor bevågenhed fra både
brugerne og fra Aarhus Havn. I årtier (ja, det
er faktisk rigtigt nok) har vi talt om og ventet
på den nødvendige tunnel under Marselis
Boulevard, som nu er tættere på end nogensinde før. Politikere både på Christiansborg
og lokalt i Aarhus arbejder nu i fællesskab på
at få de sidste knaster ryddet af vejen. Og
tak for det!
Men selv når beslutningen er taget, går der
mange år endnu, før den første lastbil kan
køre igennem tunnelen. Først skal der gennemføres en omfattende miljøkonsekvensvurdering, og derefter er det forventeligt, at
selve anlægsarbejdet tager op imod 5 år.
Det er klart, at man ikke kan gennemføre så
stort et anlægsarbejde uden, at det påivrker
trafikken i perioder. MEN jeg vil opfordre til,
at der fra myndighedernes side er fuldt fokus
på den udfordring.

På Aarhus Havn har vi en tæt og løbende dialog
med Aarhus Kommune omkring projektet, og
det er godt. Vi glæder os især over, at Rådmand
for Teknik og Miljø Benyamin Simsek har
fastslået, at kommunen er klar til at investere
penge i fremkommeligheden, så trafikken
generes mindst muligt under anlægsarbejdet.

Jeg vil opfordre til, at samme fremgangsmåde bliver anvendt i forhold trafikplanlægningen under byggeriet af Marselistunnellen.
Mød brugerne, drøft løsningerne og lyt til
dem, der skal køre på vejene. Min erfaring er,
at det er langt bedre og billigere at lytte, før
beslutningerne træffes.

Jeg er overbevist om, at der under hele
byggeriet vil være behov for to spor i hver
retning til og fra Danmarks største erhvervshavn – gerne suppleret med en forlængelse
af Værkmestergade, der allerede er skitseret
som en mulig løsning.

Aarhus Havn vil gerne deltage og bidrage til
at sikre, at den gode dialog føres videre til
byggeriet af Marselis tunnelen, så vi om 10
år kan se tilbage og sige: ”Det blev jo faktisk
slet ikke så slemt (som frygtet).”

Når jeg sidder på mit kontor og ser ud ad
mit vindue fra Havnecenteret, kan jeg se
den nye, udvidede Østhavnsvej, hvor tung
trafik glider i samhørighed med personbiler
fra Molslinjens færger. Både op til og under
udvidelsen har vi løbende haft dialog med
brugerne af Østhavnsvej. Det har været med
til at sikre gode og optimale løsninger, samtidig med, at vi fik vi fik fanget problemer
undervejs i vejbyggeriet, så vi hurtig kunne
få dem løst.
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Jan Ravn Christensen, SF
byrådsmedlem

Byrådet taler om
Aarhus Havn

1. Hvad er den første tanke, du får, når nogen
siger Aarhus Havn?
Kraner – jeg er helt vild med kranerne, og den
måde de påvirker bybilledet på. Det er det
allerførste, jeg tænker på. Men der er rigtig
mange ting, der popper op. Jobskabelse og
vækst er også temaer, jeg instinktivt forbinder med Aarhus Havn, og endeligt vil jeg
fremhæve havnens acceleration i forhold til
at bidrage til den grønne omstilling. For få år
siden havde Aarhus Havn praktisk talt ingen
ambitioner på det grønne område – men det
har så sandelig forandret sig.
2. Hvilken rolle synes du, Aarhus Havn spiller i
forhold til Aarhus by?
Det kan være farligt at rangordne aktørers
vigtighed for Aarhus – nogen kan jo blive
skuffede, men jeg tager chancen. Efter min
opfattelse er det kun universitetet, der spiller en større selvstændig rolle end Aarhus
Havn for Aarhus. Havnen er med til at skabe
tusindvis af arbejdspladser i Aarhus. Herudover er hele havneområdet en væsentlig del
af Aarhus’ DNA sammen med vores grønne
områder og vartegn.
3. Hvordan ønsker du, at Aarhus Havn skal
udvikle sig i fremtiden?
Aarhus Havn skal fortsat udvikle sig og følge
med tiden. Det handler om at følge nye
teknologiske muligheder og spille en stærk
rolle i den grønne omstilling. For at sikre den
udvikling, og at havnen er konkurrencedygtig,
kræver det, at havnen udvides. Herudover
skal Aarhus Havn sikre et godt samarbejde
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med virksomhederne på havnen og have
udsyn til andre havne, der også er i front
teknologisk og klimamæssigt.
4. Hvad er dit primære politiske fokus i forhold til Aarhus Havn?
At havnen fortsat er generator for skabelsen
af tusindvis af arbejdspladser i Aarhus, og at
Aarhus Havn kommer i mål med de stærke
og ambitiøse ambitioner på klimaområdet.
Containertrafikken er i forvejen ret klimavenlig, og der er stærke initiativer på vej, der kan
sikre helt klimaneutral containertrafik. Så
rigtig mange forudsætninger er til stede for,
at Aarhus Havn kan være en central medspiller
i kommunens ambitioner på klimaområdet.
5. Hvis du helt selv kunne bestemme, hvad
ville du så beslutte i forhold til Aarhus Havn?
En helt konkret ting er, at jeg er meget stor
tilhænger af, at der skal etableres vindmøller på havneområdet. Så den del ville jeg da
gerne arbejde ihærdigt på. Herudover vil jeg
gerne sætte spot på, hvordan trafikken til og
fra havnen kan blive mere klimavenlig – det
er lidt paradoksalt med forurenende diesellastbiler frem og tilbage set i lyset af Aarhus
Havns ambitioner. Men i det store hele har
jeg ikke noget at klage over. Aarhus Havn gør
det godt og er kommet relativt godt igennem
krisen.

Mette Skautrup, Det konservative Folkeparti,
byrådsmedlem
1. Hvad er den første tanke, du får, når nogen
siger Aarhus Havn?
En vital del af infrastrukturerne, ikke bare i
Aarhus men i hele Danmark, der varetager
en ikke ubetydelig mængde container og
godstransport. En kritisk del af Danmarks
infrastruktur.
I den kuriøse ende popper sangen: ”Havnen”
med Oswald Helmut op, fordi den på en fin
måde beskriver det liv, som er på en havn.

4. Hvad er dit primære politiske fokus i forhold til Aarhus Havn?
At havnen udvikler sig i balance med byen.
Havnen er et aktiv for Aarhus. Det er en stor
arbejdsplads, som betyder meget for udviklingen af vores by.
5. Hvis du helt selv kunne bestemme, hvad
ville du så beslutte i forhold til Aarhus Havn?
En udvidelse, der matcher det behov, som
havnen og virksomhederne har behov for.
Hvor det er muligt for byens borgere at følge
livet på havnen; at mærke den puls, som er
der. Når jeg siger udbygning, så er det også
den længe ventede Marselistunnel.

AARHUS HAVN ER LANDETS STØRSTE
ERHVERVSHAVN OG HELE DANMARKS
HAVN. UDVIKLINGEN GÅR STÆRKT,
OMSÆTNINGEN STIGER OG KUNDERNE
EFTERSPØRGER MERE PLADS.
VI ER EN KOMMUNALT EJET
SELVSTYREHAVN. OG DERFOR ER DET
RELEVANT AT SPØRGE VORES EJERE –
BYRÅDET – OM DERES SYN PÅ HAVNEN.

2. Hvilken rolle synes du, Aarhus Havn spiller i
forhold til Aarhus by?
Det er en af byens store arbejdspladser.
Havnen åbner Aarhus ud mod verden, og den
afspejler den vækst, som ikke bare Aarhus
har, men som hele Østjylland har. Havnens
arbejdspladser har en direkte afledt effekt på
arbejdspladser uden for havnen.
3. Hvordan ønsker du, at Aarhus Havn skal
udvikle sig i fremtiden?
At søtransport ses som et godt alternativ
til vej- og jernbanetransport, at der sker en
omstilling til mere klimavenlige drivmidler,
og at Aarhus Havn er med helt fremme i den
omstilling.
Transport er en af de helt store udfordringer
i klimaregnskabet. Derfor skal der altid være
fokus på den mest bæredygtige løsning for
transport.
En havn der tænker og handler internationalt
og høster fordelene ved globaliseringen.
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Mahad Yussuf, Radikale Venstre
byrådsmedlem
1. Hvad er den første tanke, du får, når nogen
siger Aarhus havn?
Jeg vil instinktivt sige en havn i fremdrift, og
som er landets største containerhavn, hvor
der er tale om en professionel virksomhed,
som er Aarhus´ varemærke og port til omverdenen. Samtidig er det en havn, som har haft
stor succes med at klare de omskifteligheder,
der har været undervejs. Da jeg tidligere
valgte at tilbringe en hel dag sammen de
mennesker, der driver havnen, mødte jeg
mennesker, der brændte for deres erhverv.
2. Hvilken rolle synes du, Aarhus havn spiller i
forhold til Aarhus by?
Havnen spiller allerede en vigtig rolle, da den
skaber arbejdspladser til byens borgere. Jeg
synes, at indikatorerne er meget tydelige,
at Aarhus Havn og alle virksomhederne på
havnen spiller en væsentlig rolle for både beskæftigelsen, værditilvæksten og skatteprovenuet. Transporterhvervet er en uundværlig
del af en globaliseret verden. Derfor er det
også så afgørende, at vi alle sammen forstår
vigtigheden af en velfungerende infrastruktur og havn.
3. Hvordan ønsker du, at Aarhus havn skal
udvikle sig i fremtiden?
Jeg ønsker og håber, at Aarhus havn i
fremtiden skal cementere sin position som
Danmarks førende containerhavn samtidig
med, man bidrager til Aarhus´ mål om at
være CO2-neutral by inden 2030. Her er det
afgørende, at havnen bliver en mere bæredygtig havn. Et landstrømsanlæg er et godt
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eksempel på en bæredygtig løsning, som
havnen i fremtiden skal satse på. Så er det
også vigtigt, at havnen har en CSR-politik,
som forholder sig til de udfordringer, vi har
lokalt, nationalt og globalt.
4. Hvad er dit primære politiske fokus i forhold til Aarhus havn?
Mit politiske fokus er, at havnens infrastruktur fremtidssikres, således vi bevarer det
blomstrende erhvervsliv, som løber igennem
havnen hver eneste dag. Havnen skal styrke
sit internationale udsyn, som er med til at
skabe arbejdspladser ikke blot i Aarhus men
i hele Østjylland-regionen. Samtidig er det
vigtigt for mig, at vi har en bæredygtig havn,
som satser på grønne løsninger.
5. Hvis du helt selv kunne bestemme, hvad
ville du så beslutte i forhold til Aarhus havn?
Så vil jeg støtte havnen med en god infrastruktur, således den gode og positive udvikling af havnen fortsætter. Den udvikling kan
bedst bevares, hvis vi også sørger for at øge
havnekapaciteten løbende, og havneudvidelsen spiller en vigtig rolle. Jeg vil også sikre,
at Marselistunnellen realiseres, således den
tunge trafik kan afvikles nemmere.

We are dedicated to serving
our customers
Unifeeder A/S
Tangen 6
DK-8200 Aarhus N

+45 88 83 00 00
info@unifeeder.com
www.unifeeder.com
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Klar, parat, løft!
Foto: Jan Kejser
Det vil være at underdrive at kalde den en
dinosaur. Så vidt man ved vejede de største
af slagsen ca. 130 tons, mens Aarhus Havns
nye mobilkran vejer ca. 420 tons. Alligevel
synes sammenligningen med en dino at
have sin berettigelse, idet dinosauren er
kendt både for sin størrelse og for at være et
særdeles højt udviklet dyr.
Den nye mobilkran hedder helt korrekt:
”Sennebogen 895 E” og er produceret af
virksomheden Sennebogen på en kranfabrik
i Straubing ca. 140 km. nordøst for München.
Med andre ord er det tysk kram, når det er
bedst.
Kranen kan anvendes med alverdens forskelligt tilbehør og kan derfor bruges til mange
forskellige godstyper. Desuden har den en
højde og et udlæg, så den også kan betjene
de allerstørste bulkskibe, der anløber Aarhus
havn. Mobilkranen skal primært operere på
Omniterminanalen, men den kan i spisdsbelastningsperioder flyttes til Multiterminalen.
Af samme årsag er vejanlægget Skærvevej, Bahreinvej, Oliehavnsvej og Colomovej
mellem Omniterminalen og Multiterminalen
blevet opgraderet, så det er muligt at køre
med den ca. 14 meter brede kran på vejene
mellem terminalerne.
Når den skal operere langs Omniterminalens
kaj 501-509, vil den få strøm fra elnettet
(10kV), mens den bliver forsynet af to power
packs, når den ikke opererer langs Omniterminalens kajer.
Aarhus Havn har fået Sennebogen til at
fremstille kranen med fire specieldesignede
støttebensplader, der kan lægge ca. 90 pct.
af trykket på de eksisterende kranskinner
i Multiterminalen og resten af trykket ved

siden af kranskinnerne på hhv. hammeren
og kajgadebelægningen. Hver af de fire støtteplader måler ca. 2 x 4 meter. De eksisterende kajanlæg i Multiterminalen kunne ikke
have båret kranen under operation, hvis ikke
kranens vægt således bliver ledet ned på de
underliggende kranbjælker.
Selv om mobilkranen er en kæmpe, er den
særdeles mobil og fleksibel. Det skyldes, at
dens undervogn er udrustet med en såkaldt
mobilundervogn, hvilket vil sige, at alle
hjulbogier kan drejes, så kranen selv med sit
meget store grundareal (ca. 210m²) nemt
kan flyttes. Desuden kan den dreje meget
skarpt med en lille drejeradius og foretage
krabbekørsel i op til 50 grader. Det betyder,
at kranen fx kan flytte sig tættere på kajfronten og stadig holde parallelt med kajen.
Inden krandelene ankom til Aarhus med
mere end 20 lastvognstog, var delene blevet
besigtiget af Aarhus Havns medarbejdere
ved hele fire besøg hos Sennebogen i Tyskland, og ved det seneste blev der foretaget
en kvalitetskontrol med ikke mindre end
800 testpunkter. Bortset fra at Aarhus Havn
ikke var helt tilfreds med malerarbejdet i
første omgang, var der intet af udsætte på
kranens kvalitet efterfølgende.
Efter ankomsten til Aarhus skulle kranen
samles, hvilket har krævet både mandskab
og på et tidspunkt hele tre montagekraner
til at løfte den 150 tons tunge overdel på
plads. Overdelen skulle løftes op fra jorden
og svinges ind ovenpå underdelens tårn
(pylon) og påsættes med en nødagtighed
indenfor +/- 2mm. Risikoen var, at overdelens bolte ikke ramte hullerne i underdelens
krans - og ramte man ved siden af, ville
boltene være ødelagt.
Efterfølgende er der blevet monteret kontravægte; den yderste udlæggerarm og de

to nyudviklede dieselelektrisk power packs.
Power packsene kan som de første i Europa
opfylde den strenge miljøklasse Stage V,
som kan sammenlignes med Euro 6 miljøstandarden fra personbiler (dieselbiler).
Endelig er der fortaget en ”Site Acceptance
Test (SAT)”, der også inkluderer støjtest og
en 2x10 timers udholdenheds- og holdbarhedstest. Her stresstester man alle kranens
bevægelser over flere timer under intensivt
brug for at sikre, at kranen fungerer under
længere, hård belastning og opfylder Aarhus
Havns krav til performance og driftssikkerhed.
Men materiel alene gør ingen forandring.
Selv i 2021 skal der mennesker til, og Aarhus
Havns kranførere er i skrivende stund ved at
blive oplært i at køre med dino.
Mobilkranen forventes i drift i løbet af et
par uger.

FAKTABOKS:
• Længde ca. 17,5 meter (grundareal)
• Bredde ca. 14 meter (grundareal)
•	Udlægger rækkevidde 37,7m
(fra centrum af kranen)
•	Længden under flytning med sammenklappet udlægger ca. 40m
• Vægt ca. 420 tons
•	Tilbehør til kranen: 1 stk. 10m³ grab,
1 stk. 16m³ grab, 1 stk. krog til projektgods.
•	Kranen kan udstyres med meget andet
udstyr til specifikke løfteopgaver.
•	Kan tilsluttes elnettet eller køre på egne
power packs.
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Lærlinge er en god investering
At Aarhus Havn er et attraktivt sted at

Foto: Jan Kejser

komme i lære, bekræftes bl.a. af de mange

”Det kræver dygtige og erfarne medarbejdere at have lærlinge, og umiddelbart kan
det virke tidskrævende, men faktisk er det
en rigtig god investering.”

henvendelser fra skoler og uopfordrede
ansøgninger, der jævnligt kommer til
virksomheden.

Ordene kommer fra Dennis Fink, der er
afdelingsleder for Aarhus Havns ”Land
operations”.
Han fortæller, at Aarhus Havn i 2017 blev
godkendt til at have elektrikerlærlinge
og kranmekanikerlærlinge. I forvejen var
virksomheden godkendt til både kranførerlærlinge og administrative elever.
”Aktuelt har vi en kranførerlærling og en
elektrikerlærling, men vi har planer om
yderligere lærlinge i fremtiden. Og vi gør det
både, fordi vi ønsker at tage et samfundsmæssigt ansvar men absolut også, fordi
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Til venstre elektrikerlærling Sindri Olafsson
og til højre afdelingsleder Dennis Fink

det giver et ”friskt pust” til virksomheden,”
fortæller Dennis Fink, der oplever lærlingene
som både dygtige og nysgerrige.
De to nuværende lærlinge hos Aarhus Havn
er begge voksenlærlinge, hvilket betyder,
at de er over 25 år. Det har ifølge Dennis
Fink bestemt sine fordele, fordi de er mere
modne, når de begynder. Men Aarhus Havn
har dog ingen særlig præference i forhold til
alder, og forventningerne er da også, at de
kommende lærlinge sagtens kan være helt
unge, som måske mangler modenhed, men
til gengæld er nemmere at forme.
”Det vigtigste er slet ikke alderen men personligheden. Når man finder den rigtige person, er alder og baggrund mindre relevant,”
fastslår Dennis Fink. I hans optik bidrager
den rette lærling med opdateret viden, frisk
inspiration og gåpåmod.

I Aarhus Havns organisation bredte der sig på
et tidspunkt en skepsis i forhold til at ansætte lærlinge, fordi medarbejderne betragtede
det som en alt for tidskrævende opgave. Men
Dennis Fink mener, at den bekymring er væk
i dag, fordi medarbejderne har indset, at den
investerede tid kommer tifoldigt tilbage.
”Faktisk kræver det både dygtige og erfarne
medarbejdere, der kan lære fra sig og samtidig har viljen til at gøre det. Men sådan nogle
har vi mange af, og derfor er Aarhus Havn et
godt sted at være lærling i dag.”
At Aarhus Havn er et attraktivt sted at
komme i lære, bekræftes bl.a. af de mange
henvendelser fra skoler og uopfordrede ansøgninger, der jævnligt kommer til virksomheden.
”Når vi en stilling som lærling op, får vi rigtig
mange henvendelser. Og jeg tænker, at noget af det, der gør os attraktive er, at vi som
Danmarks største erhvervshavn har stort og
moderne maskineri, som de unge mennesker får lov at arbejde med lige fra dag ét,”
fortæller Dennis Fink.
Flere af Aarhus Havns fastansatte medarbejdere har været i lære i virksomheden og
har fået job umiddelbart efter eller er måske
vendt tilbage efter at have prøvet andre
arbejdspladser.
”Det er så godt at se mennesker vokse med
opgaven – det er en tilfredsstillelse for alle,
der bidrager til at uddanne lærlingen. Vi er en
arbejdsplads, der giver meget ansvar, og efter
nogle år som lærling her er man fagligt opdateret og flyvefærdig,” lyder det fra Dennis Fink.
Kranførerlærling Kristian Krogh
Kristian Krog tiltrådte som kranførerlærling
primo november 2020 og er således snart et
halvt år gammel i den rolle.
”Jeg synes, det er hammergodt at være her
hos Aarhus Havn, fordi jeg bliver prioriteret
i forhold til de arbejdsrelaterede opgaver,”
siger Kristian, når man spørger ham om,
hvad han synes om jobbet.
Han oplever, at han aldrig bliver glemt, og at
der bliver tænkt over, hvad han skal igennem

om jobbet, kan det siges med et enkelt ord.
”Fantastisk,” lyder det fra Sindri. Han lægger
især vægt på sine kollegaer og det gode
sammenhold, der er på arbejdspladsen.

Kranlærling Kristian Krog - der var på skole på dagen,
hvor fælles foto blev taget.

fagligt for at komme hele vejen rundt.
Kristian er glad for at være seks måneder
fremme i sin uddannelse, men han glæder
sig også til at blive færdiguddannet, fordi
han så kan bestemme lidt mere selv og måske i højere grad tilrettelægge sit arbejde.
”I bund og grund har jeg det godt og har
gode forhold. Der bliver tænkt på kranførerne, og man bliver lyttet til.”
Elektrikerlærling Sindri Olafsson
For syv måneder siden tiltrådte Sindri Olafsson som elektrikerlærling hos Aarhus Havn.
Hvis man spørger ham om, hvad han synes

Elektrikerlærling Sindri Olafsson

Når man spørger ham om, hvad der er det
vigtigste at fortælle om at være lærling hos
Aarhus Havn, lyder svaret:
”Man kommer til at arbejde med mange forskellige ting - lige fra lys på havneområdet
til reparations- og vedligeholdelsesopgaver
på havnens kraner,” fortæller Sindri.

VEJNING, KONTROL OG INSPEKTION
TIL SALG
124m2 kontor og
lager incl. brovægt
på Aarhus Havn
Kontakt EDC
tlf. 87 30 99 30

✔ Kalibreret brovejning og vægtattest
✔ Dokumentation af VGM vægten af
containere

✔ Inspektion af surring af vare i
forbindelse med afskibning

✔ Inspektion og prøvetagning

✔ Bunker survey, draft survey,
marine survey

✔ Skadesinspektion af vare ved
ankomst

✔ Tank opmåling / ullage af flydende
vare

✔ On-/off-hire inspektion af skibe

✔ Tally kontrol

En del af Baltic Control® Group
Kontakt os og hør mere
Multivej 12
Tlf: 86 13 37 66
8000 Aarhus C
info@vejebro.dk
www.vejebro.dk

11

Bliv kunde i
en bank som
kommer rundt
om hele din
økonomi
Gør det muligt

e
d
n
u
Bliv k a.dk/
e
d
r
o
n
på
e
d
n
u
k
ny
Aarhus C
Skt. Clemens Torv 2-6
70 33 33 33
nordea.dk

12

Genstart af krydstogt?
Foto: Jan Kejser
I flere år har krydstogtskibe på størrelse
med hele bygninger anløbet Aarhus havn og
fyldt bybilledet med glade turister.
Men coronapandemien tvang branchen til
at kaste anker, og siden efteråret 2019 har
Aarhus Havn ikke haft besøg af ét eneste
krydstogtskib.
Spørgsmålet er stadig, hvornår det næste
krydstogtskib lægger til kaj i Aarhus? I flere
omgange har myndighederne udstedt et såkaldt ilandsætningsforbud for de flydende
hoteller, og det seneste forbud gælder
frem til 14. juni i år. Men i skrivende stund
forventes det, at forbuddet forlænges yderligere, og at der således ikke umiddelbart er
udsigt til et krydstogtanløb i Aarhus i nær
fremtid.

Til gengæld ser det ud til, at der igen kommer gang i krydstogtferie-formen de kommende år. I hvert fald har 33 skibe meldt
deres ankomst til Aarhus i 2022, mens hele
65 skibe forventer at besøge den jyske
hovedstad i 2023. Det vil så i givet fald blive
et rekordår.

Men Aarhus Havn har alligevel valgt at
sende et landstrømsanlæg i EU-udbud
– dog med forbehold for at markedssituationen igen viser positive tendenser. De
indkomne tilbud bliver i øjeblikket vurderet,
og beslutningen forventes at blive taget i
løbet af efteråret.

Aarhus Havn har endnu ingen eksakte tal
for, hvor mange af de kommende krydstogtskibe, der kan tage landstrøm, mens de
ligger i havn, ligesom det også stadig er et
åbent spørgsmål, om krydstogtskibe om få
år vil sejle på fremtidens (endnu ukendte)
bæredygtige brændstof.

Hvis forbuddet fx ophæves per 1. august,
vil der dog stadig kunne nå at anløbe ca. 15
krydstogtskibe i 2021, da en række rederier
står klar til at anløbe Aarhus, når ilandsætningsforbuddet et ophæves.
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Aarhus Havn træner ghanesiske søfolk
”Vi har øget deres fokus på at arbejde
med faglighed, så operationelle
beslutninger også tages med afsæt i
viden og læring, ligesom de har fået et
øget fokus på vedligehold samt valg af
korrekt udstyr til brug operationelt,”..
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I samarbejde med Danpilot har Aarhus Havn i
de seneste to år gennemført et træningsforløb for ghanesiske slæbebådsførere fra GPHA
(Ghana Port and Harbour Authority). Under
træningsforløbet har der været fokus på
slæbebådsoperationer i Tema havn, herunder
træning, kommunikation og vedligeholdelse.
Ghanaprojektet tog sin begyndelse, da
Søfartsstyrelsen i 2017 spurgte Aarhus Havn,
om man ville deltage i et Danidaprojekt, som
går ud på at yde kompetenceudvikling til
maritime medarbejdere i Tema Havn tæt ved
Ghanas hovedstad Accra. Søfartsstyrelsen
valgte Aarhus Havn og Danpilot til i første

omgang at kompetenceudvikle de ghanesiske lodser (fase 1), og siden er opgaven udvidet til også at omfatte slæbebådsførerne
(fase 2).
Undervejs har repræsentanter fra Aarhus
Havn og Danpilot været i Ghana, ligesom både
lodser og slæbebådskaptajner fra Ghana har
været i Aarhus og fået træning ombord på
Aarhus Havns lods- og slæbebåde.
Parterne har her i foråret evalueret fase
2-forløbet virtuelt, idet coronapandemien
forhindrede, at man kunne mødes i Ghana,
som oprindeligt planlagt.

Ifølge lods Andreas Hermansson fra Aarhus
Havn er det lykkedes at sætte fokus på kommunikation, såvel organisatorisk som operationelt, mellem lodser og slæbebådsførere i Tema.
”Vi har fået skabt rammerne for afholdelse
af regelmæssige møder mellem slæbebådskaptajner og lodser. Vi har øget deres fokus
på at arbejde med faglighed, så operationelle
beslutninger også tages med afsæt i viden
og læring, ligesom de har fået et øget fokus
på vedligehold samt valg af korrekt udstyr
til brug operationelt,” fortæller Andreas Hermansson. Han mener også, at projektet har
skabt forståelse for vigtigheden af læring,
uddannelse og træning i en maritim verden,
der er under hastig forandring.
”Ovenstående er positivt og vil være med til
at styrke arbejdet med faglighed og sikkerhed i havnen. Dette vil forhåbentlig komme
alle til gode – herunder også danske interesser i området,” siger lods Andreas Hermansson fra Aarhus Havn.

Fakta
Det vestafrikanske land
Ghana og i særdeleshed Tema
Havn har i forvejen kendskab til
Danmark, idet APM Terminals i et joint
venture-samarbejde har investeret ca. 3,5
mia. kroner i en udvidelse af Tema havn.
Den eksisterende containerterminal i Tema
kunne håndtere 800.000 containere om
året, men udvidelsen vil give en ny samlet
kapacitet på 3,5 mio. containere. Materiellet i havnen er også relativt nyt, idet deres
slæbebåde kun er fire år gamle og i øvrigt
har større kapacitet end Aarhus Havns.
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Verdensmål i Aarhus
Foto: Jan Kejser
Aarhus Havn var med, da organisationen:
”Danmark for målene” stoppede sin karavane på Bispetorv i Aarhus den 4. juni. Her
fortalte en række virksomheder og organisationer om deres arbejde med bæredygtighed
og FNs 17 verdensmål.

v irksomheder,” fortæller Hanne Petersen.
Men også havnens tilgang til bæredygtighed var et interessant emne at drøfte med
borgerne.
”Vi har igennem de seneste år reduceret
vores CO 2-bidrag gennem forskellige tiltag,
men samtidig arbejder vi med biodiversitet både praktisk og forskningsmæssigt.

De besøgende i Aarhus Havns telt blev udfordret på deres viden, da de fik stukket en
tipskupon i hånden og blev opfordret til at
tippe 13 rigtige om Aarhus Havn. Gevinsten
var en rundtur på havnen både horisontalt
og vertikalt (besøg i en af verdens største
containerkraner), mens der også blev trukket lod om et insekthotel, der kan være med
til at øge biodivsiteten.

Det kom som en overraskelse for flere.
Og da vi fortalte om vores partnerskaber
med nogle af de helt store virksomheder
og organisationer, der forsøger at udvikle
fremtidens brændstof, kunne jeg godt
se, at det havde folk ikke forventet af en
havn,” siger Hanne Petersen.

I løbet af eftermiddagen gik Aarhus Havns
driftsdirektør på scenen og fortalte om
virksomhedens rejse. Fra dengang, hvor
bæredygtighed alene handlede om at skifte
til LED-belysning på havnearealerne til i dag,
hvor ambitionen er at blive CO2-netural i 2030
og blive Østersøens mest bæredygtige havn.

”Danmark for målene” har påtaget sig at
udbrede kendskabet til FNs 17 verdensmål i
Danmark. Aarhus Havn støtter projektet ved
at deltage i den karavane, som ”Danmark for
målene” sender rundt til hele 48 byer i landet.
Arrangementet i Aarhus, var en oplevelse
for både deltagerne og for Aarhus Havns
medarbejdere, der kun sjældent har mulighed for at drøfte bæredygtighed med byens
borgere.
Bæredygtighedskoordinator Hanne Petersen
fra Aarhus Havn fortæller, at mange borgere
var både overraskede og positive over, at
Aarhus Havn arbejder så intenst med bæredygtighed.
”Det var tydeligt at høre, at mange borgere
slet ikke tænker på, hvad Aarhus Havn er
for en størrelse. Man tænker måske, at
det blot er et sted, hvor der sejler skibe ind
og ud af havnen, og kun få er klar over, at
det er et stort erhvervsområde med 150
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En havne-krønike
”En skønne dag i starten af 1950’erne be-

Tekst og foto: Jette Christiansen

sluttede han sig for at blive landfast, og

Egentlig var det en tilfældighed, der gjorde,
at Doris Hindenberger i dag arbejder i Havne
centret på Aarhus havn. Alligevel virker
det alt andet end tilfældigt, at hun på et
tidspunkt skulle få sin faste gang på havnen
i Aarhus.

han fik en stilling som rigger med ansvar
for et værksted på Flydedokken,”...

Doris Hindenberger kommer nemlig fra en familie, hvor det at arbejde på havnen har været
normen, og fra sine slægtninge har hun fået
havnen, havet og havnemiljøet i blodet.

Her lavede han tovværk og splejsede metal
til brug i fortøjninger, indtil han gik på pension i slutningen af 1970’erne.
Med lidt god vilje kan man lægge yderligere
en generation til omend ikke på havnen,
men dog i det maritime. En oldefar var fisker
i Hou, og derfor er også hendes mormor
vokset op i havnemiljøet. Det kan have
medvirket til, at mormoren selv valgte en
arbejdsplads med relation til havnen. Her
serverede hun på værtshuset Skipperhuset,
som lå ud mod havnen på Havnegade.
“De var begge tilknyttet havnen, og der
kom mange søfolk i min mors hjem. Som jeg
har forstået det, var det et ret hårdt miljø
dengang.”
Næste generation i hendes maritime aner
kom sejlende hertil fra Tyskland.
“Min far, Karl Heinz Hindenberger, kom fra
Saarbrücken i Saarland. I 1961, da han var
18 år, lagde hans skib til i Aarhus. Min mor
har nok rendt rundt hernede, og så mødte
hun denne smukke mand. Og han var meget
smuk,” smiler hun.
Et par år senere blev de gift, og efter yderligere et par år kom Doris til verden. Hun blev
døbt med faderens efternavn, hvilket senere
blev ændret, men for to år siden tog hun sit
dåbsnavn, også for at ære ham.

Det hele begyndte med hendes morfar,
Vagn Petersen.
“Tilbage i 1940’erne var han matros og
sejlede på en rute mellem København og
Aarhus. En skønne dag i starten af 1950’erne
besluttede han sig for at blive landfast, og
han fik en stilling som rigger med ansvar
for et værksted på Flydedokken,” fortæller
Doris Hindenberger.
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De første år i Aarhus arbejdede den unge tysker sammen med sin svigerfar på Flydedokken. I 1970 skiftede han job og blev i stedet
bådsmand ved Aarhus Havn, hvor han blandt
andet sejlede lodsbåden og fortøjede skibe.
Der var han til sin død i 1994.
“Her er stadig flere ansatte, som arbejdede
sammen med min far. De har fortalt, at
han var en meget dygtig sømand. Han blev

desuden taget godt imod og drillet på den
gode måde. Jeg har hørt, at nogle af havnearbejderne stadig husker hans accent og selv
bruger hans udtale af blandt andet tallet tre,
som han udtalte som ‘dreier’, når de taler på
walkietalkien.”
Både Doris Hindenbergers mor og far arbejdede således i eller omkring havnen, men
ikke nok med det, de havde også hver en
lystbåd, der lå ved fiskerihavnen. Ture ned til
bådene, ud på havet, historier fra området
hørte med til hendes opvækst.
Det var dog først i september sidste år, at
hun fik sin faste gang her i form af en stilling som køkkenmedhjælper i Havnecentret.
Hun hørte, at der var en ledig plads og vidste
straks med sig selv, at den ville hun gerne
have.

“Jeg har altid været tiltrukket af havet og
af havnen, de store skibe og suset fra den
store verden derude.”
Hendes forventninger til at blive en del af
netop denne arbejdsplads er gået i opfyldelse.
“Fra den allerførste dag har jeg følt mig
hjemme her i det dynamiske miljø og med
den specielle jargon.”
Havnens tiltrækning ramte også hendes lillebror, Klaus Stilling Petersen. Han tog vejen
via skoleskibet Danmark og søfartsskolen i
Svendborg, har sejlet på Vestafrika og var
havnearbejder her fra 2000 til 2017.

“Min ældste søn, Rune, har arbejdet her
som havnearbejder. Det var ganske vist for
en kort periode, men han har fået at vide,
at han er velkommen tilbage, så man kan jo
aldrig vide. Dermed er vi fire generationer,
der har sat vores aftryk på Aarhus havn,”
siger hun.
“Jeg har min historie her. Specielt mærker
jeg tilknytningen til min far, der kom udefra.
Jeg ved godt, at det kan lyde fjollet, men
det sker især, når jeg ser lastbilerne med
de store containere fra Hamburg Süd, at
minderne om ham bliver vækket. Så tager
jeg ofte telefonen frem, tager billeder af
containerne og sender ham en tanke,” slutter Doris Hindenberger.

Doris Hindenberger, som i dag er 54 år, har to
voksne børn, og også en af dem har arbejdet
på havnen.

Foto: Ole Brikner
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Endnu en ny medarbejder til krydsfelt
...kundecentret har ikke bare kontakt til

Foto: Jan Kejser

folk på landjorden – de har også kontakt

Aarhus Havns kundecenter er virksomhedens
krydsfelt. Her henvender langt de fleste
kunder og samarbejdspartnere sig, når de skal
bestille en serviceydelse, ønsker kontakt med
en af Aarhus Havns medarbejdere eller blot har
et spørgsmål, som de gerne vil have besvaret.

til skibene på havet, ligesom mange
interne tråde bliver samlet i kundecentret

Men kundecentret har ikke bare kontakt til
folk på landjorden – de har også kontakt til
skibene på havet, ligesom mange interne
tråde bliver samlet i kundecentret. At arbejde
i et sådant krydsfelt kræver gode menneskelige egenskaber men også stærke faglige og
uddannelsesmæssige kompetencer.
I sidste nummer af Reportagen fremgik det,
at to nye medarbejdere var tiltrådt i kunde
centeret per 1. marts, og nu har vi netop
sagt velkommen til endnu en medarbejder:
Michelle Tordrup Kristoffersen er begyndt i
kundecenteret per 1. juni.
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Hun kommer senest fra et job som adminstrativ leder hos Borregaard Bioplant, men
har tidligere bl.a. været ansat hos Ecs Euro
Cargoservices og Damco (tidligere Maersk
Logistics). Michelle har således erfaring fra
den maritime branche, hvor hun har arbejdet med en lang række forskellige opgaver.
Herunder kundeservice, fakturering og ERPsystemer ligesom hun har erfaring med
opdatering af skibslister, koordinering med
skibsagenter og kontakt til skibe. Desuden
har hun arbejdet med logistik omkring
opfølgning og håndtering af søfragt samt
booking af containertransport til og fra
havnearealer.

”Følg aarhus havn på Linkedin, så får du nyttig
viden om, hvad der sker på og omkring havnen
og hos havnens virksomheder”.

FOLLOW US
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LUNDSØE UDVIDER IGEN

NY FÆRGERUTE

SKIBSFARTEN SÆTTER REKORD

I går kunne CEO Søren Søe-Larsen fra
Lundsøe Køl og Frys og CEO Thomas Haber
Borch fra Aarhus Havn tage det første
spadestik og dermed igangsætte endnu en
udvidelse af Lundsøe Køl og Frys på havnen
i Aarhus. Denne gang skal der gøres plads
til yderligere 17.000 paller med køle- og
frysegods. Det er kun 2 år siden, at den
seneste udvidelse stod klar, men dengang
gik der kun kort tid før kapaciteten var
opbrugt.

Færgeruten mellem Aarhus og Skødshoved,
der har været lukket siden 1983, får nu en
renaissance efter Kristihimmelfartsferien,
idet den gamle østjyske færge MS Tunø vil
sejle på ruten det meste af sommeren. Det
skriver TV2 Østjylland. Det er de to aarhusianere, Niels Ravn og Lars Hede, der står
bag genåbningen af ruten.

Trods corona når dansk skibsfart det
højeste eksportniveau for første kvartal
nogensinde. Det skriver nyhedsbrevet
Maritime Direct.

En returbillet med færgen kommer til at
koste 250 kroner for voksne og 150 kroner
for børn under 12 år, og overfarten varer omkring 45 minutter hver vej. Der er i alt plads
til 38 personer ombord.

En ny opgørelse af eksporten fra Danmarks
Statistik viser, at skibsfarten eksporterede
for 62,8 milliarder kroner i første kvartal,
og dermed tegner søtransport sig for 20,1
procent af den samlede danske eksport i
perioden. Ser man tilbage på første kvartal
af 2019, før verden var ramt af covid-19,
lå eksporten på 58,9 milliarder kroner for
søtransporten.

Aarhus Havn

VIDSTE DU, AT AARHUS HAVN…
u er Danmarks største erhvervshavn
u	
er Danmarks største containerhavn (markedsandel ca. 65 pct.)
u er en af verdens mest effektive containerhavne
u anløbes af verdens største containerskibe
u er Danmarks største offentlige bulkhavn
u har anlægsaktiver for over 2 mia. kr.
u er færgehavn med 1,5 mio. biler om året
u er under hastig udvikling
Etape 1 forventes færdig 2030
Etape 2 forventes færdig 2050
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Fra Aarhus Havn til alverdens destinationer
Se mere på

www.aarhushavn.dk om:
Faste regelmæssige linjer
fra Aarhus havn
Feeder-forbindelser via Aarhus havn
Havnerelaterede virksomheder
på Aarhus havn

Vandvejen 7, DK-8000 Aarhus C
Tel. +45 86 13 32 66
Fax +45 86 12 76 62
port@portofaarhus.dk
www.portofaarhus.dk

