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8000 kvm. pakhus til stykgods
Målet er intet – vejen er alt
Stærk forhandler klar til at lytte og lære
Dansk virksomhed bag teknologi
til CO2-neutrale skibe

8000 kvm. pakhus til stykgods
Og netop placeringen inde på terminalen

Foto: Blue Water Shipping A/S

har den store fordel, at containeren ikke

Blue Water koncernen udvider deres aktiviteter på Aarhus havn med et kommende cross
doking-pakhus, hvor stykgods kommer ind
med lastbil og i pakhuset fordeles til containere, som sendes videre med skib.

skal ud at køre igen, når den er pakket. Det
er omkostningsbesparende og samtidig
har det en positiv indflydelse på godsets
leveringstid.

Tegningerne ligger klar på det 8000 kvm. store
pakhus med tilhørende administrationskontor,
der skal opføres på containerterminalen på
Østhavnen.
Pakhuset skal senest stå færdigt ultimo
2022, så det er klart, når det grønlandske
rederi Royal Arctic Line fra januar 2023 flytter
alle aktiviteter fra Aalborg til Aarhus Havn. I
forvejen anløber Royal Arctic Line i Aarhus i en
samsejlingsplan med Eimskip.
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Blue Water Shipping, der i forvejen er den
største speditør på det grønlandske marked,
bygger deres pakhus i forlængelse af det
pakhus, virksomheden i forvejen har på containerterminalen. Og netop placeringen inde på
terminalen har den store fordel, at containeren
ikke skal ud at køre igen, når den er pakket. Det
er omkostningsbesparende og samtidig har det
en positiv indflydelse på godsets leveringstid.
Derfor er det den mest optimale placering og
fremgangsmåde for håndtering af stykgods.
Blue Water koncernen har i forvejen ca. 50.000
kvm. lagerfaciliteter på Aarhus havn – herunder både plukkelagre TPL (Third-Party
Logistics) detail-logistikkoncept, cross dockingpakhuse m.m.

Målet er intet – vejen er alt
CEO Thomas Haber Borch
Overskriften er et relativt kendt citat
af vores store tænker Søren Kirkegaard.
Og uden at jeg på nogen måder vil drage
sammenligninger mellem ham og mig, fik jeg
dog den tanke, at han måske kan have tænkt
på byggeriet af Marselistunnellen i Aarhus.
Måske altså…
Der skal ikke herske tvivl om, at vi er
superglade for, at Marselistunnellen efter
flere årtier nu er vedtaget politisk, og at den
markante statslige medfinansiering satte en
tyk streg under Aarhus Havns betydning som
hele Danmarks erhvervshavn. Så selvfølgelig
er målet også væsentligt, men det er blot
ikke vores største fokus lige nu.
Vi forestiller os, at den første lastbil måske
vil køre gennem tunnelen i 2030. Og i en stor
del af den periode vil anlægsarbejdet skulle
foregå samtidig med, at vores kunder fortsat
skal kunne køre til og fra havnen uden at
blive væsentligt forsinket.

At tid er penge, er ofte rigtigt, men i
transportbranchen er det altid tilfældet.
Derfor er vejen alt. Altså vejen mellem
E45 og Aarhus havn i den periode, hvor
anlægsarbejdet står på.
På den baggrund har vi hos Aarhus Havn
taget initiativ til det første møde med deltagelse af vores kunder og rådmand for Teknik
og Miljø ved Aarhus Kommune. Mødet finder
sted her i Havnecentret den 28. oktober
kl. 8.30. Vi er af den overbevisning, at det er
vigtigt at få drøftet, hvordan man kan sikre
en ordentlig forbindelsesvej mellem E45 og
havnen, mens byggeriet står på.

har både gode og dårlige erfaringer fra andre
store anlægsprojekter, hvor man i en længere
periode har haft behov for at omlægge
trafikken.
Lad os bruge de gode erfaringer, den sunde
fornuft og den konstruktive dialog. Så er jeg
sikker på, at vi sammen finder vejen.

Fra vores arbejde med at opgradere
Østhavnsvej har vi erfaring for, at det er
gavnligt at inddrage de kunder og brugere,
der hver eneste dag kører på strækningen.
Både fordi farbarhed er en del af deres
forretning, men også fordi de sandsynligvis
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Stærk forhandler
Foto: Jan Kejser
En mand, der ikke kan blive sur og fornærmet,
siger han selv. Men kan det virkelig passe?
RePORTagen har sat Aarhus Havns nye,
kommercielle direktør stævne på hans kommende kontor i Havnecentret. Her tiltræder
52-årige Carsten Kruse 1. oktober, når han
for første gang tager hurtigfærgen fra
Samsø til jobbet på Aarhus Havn.
Indtil dagen før har han været Mister Samsø
Rederi. For godt syv år siden blev han ringet
op og fik tilbudt jobbet som trafikdirektør
for et endnu ikke eksisterende rederi. Han
var således den første medarbejder i virksomheden og den ansvarlige for at opbygge
rederiet – opbygge en organisation, ansætte
medarbejdere, indkøbe skibe – og en lang
række andre opgaver, som man typisk løser,
indtil organisationen stille og roligt kommer
til at fungere og opgaverne bliver fordelt.
”Jeg har været meget driftsorienteret i det
job, men egentlig er det slet ikke der mine
styrker ligger,” lyder det fra Carsten – og vi
vender tilbage til, hvor styrkerne så ligger
lige om lidt. Først skal vi lige høre, hvorfor
han nu er på vej til Aarhus Havn?
”Faktisk blev jeg ringet op af rekrutteringsvirksomheden allerede, da jobbet blev opslået. Men på det tidspunkt havde jeg ingen
forestilling om, at jeg skulle skifte job – og
sagde pænt nej tak.”
Men så var der jo lige en ny hurtigfærge mellem Aarhus og Samsø – og en kontrakt, der
skulle forhandles på plads med Aarhus Havn.
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klar til at lytte og lære
”Jeg mødtes med Thomas (Haber Borch,
CEO hos Aarhus Havn) og Morten (Kusk,
account manager hos Aarhus Havn) for at få
de sidste detaljer i kontrakten aftalt. Det var
et super godt møde, og lige før jeg gik, viste
Thomas mig nogle skitser for Aarhus Havns
udviklingsplan. Det satte simpelthen noget
i gang hos mig. Jeg fik lyst til at være med,
og så var det bare at forfølge muligheden
for at få jobbet, som endnu ikke var besat,”
fortæller Carsten Kruse.
Jobbet fik han, og selvom han har været i
den maritime branche i mange år, er han klar
til at gå i lære som kommerciel direktør – i
hvert fald når det gælder flere af Aarhus
Havns forretningsområder.
”Det første år skal jeg lytte og lære. Og
jeg glæder mig virkelig både til at lære nyt
og lære kunder og kollegaer at kende. Selv
om min viden ikke er tilstrækkelig lige nu,
har jeg noget andet at byde på. Jeg er vant
til at tænke i logistik, og jeg er god til at
sætte forskellige aktører sammen og på
den måde opnå noget, der er optimalt for
flere parter.”
Forretningsmæssigt lyder mottoet, at alle
skal gå fra en forhandling med et udbytte.
”Jeg synes selv, jeg er god til at forhandle.
Men det er jeg, fordi jeg kan sætte mig i
min modparts sted. Jeg forsøger altid at se
udfordringerne fra både mit eget men også
den andens perspektiv. Og forretnings
relationer består altså kun i længere tid, hvis
begge parter kan tage noget med hjem,”
siger Carsten Kruse.

Mange af hans erhvervsmæssige erfaringer
har han fået gennem 12 år hos Stena Line.
Først som CEO for det danske selskab, og siden fik han til opgave at omorganisere rejse
delen for hele det skandinaviske marked.
”Jeg havde verdens bedste job. Men det var
hårdt både at skulle træde på speederen
og samtidig foretage en række nødvendige
nedskæringer. Pludselig en dag følte jeg mig
helt tom og fik bare lyst til at prøve noget
andet,” forklarer Carsten Kruse.
Lysten til at træde på speederen har han
fastholdt – på flere måder. Der må gerne
ske noget i hans liv – både privat og arbejdsmæssigt, og han kalder sig selv ”den
utålmodige type”.
”Og så elsker jeg rødvin og biler”. Hver for
sig at forstå! Helst er der fransk pinot noir i
glasset og Mercedes-logo på bilen.

Det kom relativt hurtigt. Når man spørger til
folks svagheder, går der som regel lidt mere
trægt, men Carsten tænker ikke længe:
”Jeg fylder meget – sådan psykologisk set.
Men jeg er jo klar over det og kan derfor
skrue op og ned. Og så er min utålmodighed
selvfølgelig også en svaghed en gang imellem – især når der går for meget bureaukrati
i tingene.”
Men kan din utålmodighed så gøre dig sur
eller fornærmet?
”Nej, slet ikke.”
RePORTagens udsendte har faktisk prøvet
undervejs i dette interview at fornærme
manden et par gange – eller tre. Men indtil
videre har han tilsyneladende været immun
– han er stadig glad, smilende og i godt
humør, da jeg lægger kuglepennen i tasken
og siger tak for nu.

Drengerøv?
”Ja, måske med biler men ellers ikke. Faktisk
er jeg meget almindelig, når det gælder
min fritid, hvor jeg gerne slapper af med
lidt havearbejde, gør-det-selv-opgaver eller
tager med en kammerat ud at sejle i hans
båd.”
Så er vi vist nået til det klassiske spørgsmål
om styrker og svagheder?
”Jeg er glad, demokratisk i den betydning,
at alle skal have en stemme, og så synes jeg
selv, at jeg er en god leder.”
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Første lynladestation i Aarhus uden abonnement
Placeringen på Aarhus Havn betyder,

Foto: Jan Kejser

at der er kort køretid fra byen, og at

Fra tirsdag den 21. september kan private
elbilister lynhurtigt lade elbilen på vej til
Molslinjens nye færgeterminal på Østhavnen. Men alle andre elbilister kan også bruge
lynladestationen, som energiselskabet OK
opsætter i samarbejde med Aarhus Havn.

lynladestationen samtidig ligger placeret
lige på vejen til og fra Molslinjen.

OK er godt i gang med at udbygge et
landsdækkende netværk af ladestandere,
så elbilejerne får bedre adgang til at oplade
elbilen i hjemmet, på jobbet og på farten. Nu
åbner selskabet den første lynladestation
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i Aarhusområdet, og stationen indvies af
borgmester Jacob Bundsgaard tirsdag den
21. september kl. 10.30 på Aarhus Havn.
Stigende efterspørgsel på ladeløsninger
Den nye lynladestation bliver tilgængelig for
alle, og det kræver ikke, at man tegner et abonnement eller bliver oprettet som kunde ved OK.
Det kræver blot, at man henter OK´s app.
” Vi er glade for, at vi efter et gode
samarbejde med Aarhus Havn nu kan tilbyde
de aarhusianske elbilejere en let tilgængelig
og effektiv ladeløsning ved havnens

samtidig vil borgere, som i dag har udfordringer med at finde ladestandere i Aarhus
centrum, have adgang til hurtig opladning”
siger Thor Folmann Krarup.
Tæt på havn, by og færge
Den nye station ligger på adressen Vand
vejen 7 ved Aarhus Havns Havnecenter, hvor
der i forvejen ligger et større tankanlæg. Hos
Aarhus Havn er man glade for, at det er på
havneområdet, at OK nu etablerer sin første
lynladestation i Aarhusområdet.
”Hos Aarhus Havn indtænker vi bæredygtighed i al ny infrastruktur på havneområdet.
Derfor er det positivt, at vi sammen med
OK kan bidrage til at opbygge ny ladeinfrastruktur i Aarhus Kommune,” siger Anne
Zachariassen, COO og driftsdirektør hos
Aarhus Havn.

hovedkvarter. Det er efterhånden nogle år
siden, vi åbnede vores første generation
af ladestandere i Aarhusområdet, og vi
har siden oplevet en kraftigt stigende
efterspørgsel på forskellige ladeløsninger fra
vores kunder,” siger Thor Folmann Krarup,
produktchef for E-mobilitet i OK.
I første omgang åbnes to standere på den
nye lynladestation, som hver har en kapacitet på op til 175 kW og 1 ladepunkt. Senere
kommer flere standere til i takt med, at
efterspørgslen stiger.
” Med adgang til bedre infrastruktur bliver
det attraktivt for flere at skifte til en elbil, og
i OK vil vi gerne bidrage til den grønne omstilling blandt andet ved at tilbyde vores kunder
grønne alternativer til vores konventionelle
produkter. Ladestationen kommer til at facilitere opladning til et stort erhvervsområde, og

Placeringen på Aarhus Havn betyder, at der
er kort køretid fra byen, og at lynladestationen samtidig ligger placeret lige på vejen til
og fra Molslinjen.
”Adgang til hurtig opladning af elbiler i det
offentlige rum er en vigtig brik i den grønne
omstilling, og stationen kommer også til
at gavne de mange virksomheder, som har
aktiviteter på havnen. Hos Aarhus Havn er
vi i fuld gang med at elektrificere vores egne
biler, og flere andre lokale virksomheder går
samme vej i de kommende år. Derfor er det
rigtig godt, at der bliver investeret i effektive og lettilgængelige løsninger, som alle
interesserede nemt kan komme i gang med
at bruge,” siger hun.
OK er klar til udvidelse
OK har allerede gjort plads til, at der hurtigt
kan etableres yderligere fire lynladestandere
på adressen i takt med, at efterspørgslen
stiger.

”Når vi åbner de nye standere på Aarhus
havn, er det, fordi placeringen er ideel for
flere borgere, som kommer i området. Der
er potentiale til, at det bliver en meget
populær station, fordi vi både kan trække
brugere til, som arbejder på havnen, og dem
som kører til og fra Molslinjens færgeterminal. Ladestanderne ligger også godt i forhold
til byens borgere, som eksempelvis deltager
i arrangementer ved Tangkroen og Marselis
borg Lystbådehavn,” siger Thor Folmann
Krarup fra OK.

FAKTA
•	Borgmester Jacob Bundsgaard åbner
den nye lynladestation ved et arrangement tirsdag den 21. september
kl. 10.30. Pressen er velkommen i
forbindelse med åbningen.
•	Opladning er gratis at bruge den første
uge efter åbningen, og stationen er frit
tilgængelig for alle elbilister, som blot
skal downloade OK´s app for at åbne
standeren.
•	Lynladestanderne lader med en effekt
på op til 175 KW, og hver stander har ét
ladepunkt.
•	Alt efter batteriets kapacitet kan man
lade sin elbil til ca. 100 km kørsel på fem
minutter.
•	Ladestationen er skalerbar, og OK
holder løbende øje med forbruget og
udvider i takt med efterspørgslen.
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Knud N. Mathiesen, Dansk Folkeparti
byrådsmedlem

Byrådet taler om
Aarhus havn

1. Hvad er den første tanke, du får, når nogen
siger Aarhus havn?
Aarhus havn er en meget stor virksomhed.
Ikke bare til gavn for Aarhus og Midtjylland,
men for hele Danmark. Det er den på grund
af de mange containere, der kommer til
Aarhus og bliver fordelt i hele Danmark. Og
det gælder selvfølgelig også den anden vej,
hvor containere bliver kørt til Aarhus med
eksportvarer, som bliver fordelt i hele verden.
En sådan virksomhed skal vi være stolte af ikke bare i Aarhus men i hele Danmark.
2. Hvilken rolle synes du, Aarhus havn spiller i
forhold til Aarhus by?
Det er en kæmpe arbejdsplads for Aarhus,
og der er mange forskellige virksomheder, og
flere vil komme til i årene fremover. Vi taler
om mange vigtige arbejdspladser og virksomheder samt følgearbejdspladser i resten
af Midtjylland. Så man må vel sige, at Aarhus
havn ikke bare er til gavn for Aarhus, når vi
taler virksomheder og arbejdspladser men for
hele Midtjylland.
3. Hvordan ønsker du, at Aarhus havn skal
udvikle sig i fremtiden?
At Aarhus havn forsat udvikler nye miljøvenlige arbejdspladser. En udvidelse af havnen er
en nødvendighed, hvis vi stadig skal udvikle
og fastholde den position, havnen har i
forhold til containere som Danmarks største
containerhavn.
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4. Hvad er dit primære politiske fokus i forhold
til Aarhus havn?
Det er givet, at mange virksomheder ønsker
at have deres virksomhed tæt på havnen. Det
kan der være mange grunde til bl.a., at fragt til
havnen reduceres væsentligt. Men der er ikke
bare tale om besparelser, idet det også er godt
for miljøet, og ikke mindst betyder mindre
transport igennem Aarhus. Det har således
stor betydning for os alle. Derfor skal vi også
have vores infrastruktur til og fra havnen gjort
færdig med en tunnel. Og det er blevet meget
mere aktuelt, efter Molslinjen er flyttet. Hvis
ikke vi får infrastrukturen på plads, kan det
blive svært at udvikle havnen efter ønske.
5. Hvis du selv kunne bestemme, hvad ville du
så beslutte i forhold til Aarhus havn?
Jeg ville starte med første etape af udvidelsen af havnen, så vores rensningsanlæg
kunne blive flyttet så hurtigt som muligt. Der
skal også gives mere plads til containere og
etablering af nye virksomheder. Dernæst ville
jeg sætte fokus på infrastrukturen, som kan
blive et stort problem for havnen, hvis ikke der
kommer løsninger med en ordentlig vejforbindelse til og fra havnen. Vi skal have strøm til
alle de skibe, som anløber Aarhus havn - ikke
bare krydstogtskibe men alle skibe. Det vil
spare miljøet for meget CO2. Man burde også
tænke i helt nye baner - det skal ikke bare
være store virksomheder, der skal være plads
til på havnen men også mindre virksomheder,
hvor transport ikke spiller den store rolle. Der
kunne blandt andet være servicevirksomheder,
som kunne servicere de mange virksomheder,
der er på havnen. Det kan spare meget transport og tid til glæde for vores vejnet i hele det
Midtjyske område.

Lone Norlander Smith, Enhedslisten
byrådsmedlem
1. Hvad er den første tanke, du får, når nogen
siger Aarhus havn?
Et aktivt område, der leverer rigtig meget til
at være et erhvervsområde, så det ikke bliver
et rent kontor- og boligområde.
2. Hvilken rolle synes du, Aarhus havn spiller i
forhold til Aarhus by?
Det er vigtigt, at en by består af mange
elementer for at kunne kalde sig mangfoldig
og levende, og det bidrager Aarhus havn i
højeste grad til.

5. Hvis du helt selv kunne bestemme, hvad
ville du så beslutte i forhold til Aarhus havn?
At vi sikrede en bæredygtig balance mellem
havnemiljøet og det mere borgerrettede, og
at vi stadigvæk husker på havnen som en
arbejdsplads og bevarer dette i et spændende samspil med kreative miljøer. Og meget
gerne med en stor bypark med vand som det
bærende element.
Jeg drømmer om, at vi bevarer udsyn og indsigt til gavn for de kommende generationer.

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.

3. Hvordan ønsker du, at Aarhus havn skal
udvikle sig i fremtiden?
Jeg ønsker og håber, at vi med de nuværende
og kommende planer kan sikre en stadig
mere bæredygtig Aarhus havn til gavn både
for byen og miljøet.
4. Hvad er dit primære politiske fokus i forhold til Aarhus havn?
At vi tænker miljø, infrastruktur og arbejdspladser ind i udviklingen.
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Dorthe Borgkvist (uden for parti)
byrådsmedlem
1. Hvad er den første tanke, du får, når nogen
siger Aarhus havn?
Min første tanke er, at Aarhus havn er Danmarks største containerhavn, hvilket efter
mit synspunkt er en positiv gevinst for byen,
da den både tiltrækker arbejdspladser og
markerer Aarhus på verdenskortet.
2. Hvilken rolle synes du, Aarhus havn spiller i
forhold til Aarhus by?
Aarhus havn spiller en meget stor rolle for
Aarhus by både på den direkte og indirekte
beskæftigelse samt på byudviklingen. Samtidig ser jeg Aarhus havn som et forbillede
for andre industrihavne i forbindelse med
tidlig landstrøm for at mindske forurening og
skibe, der ligger til i Aarhus havn.
3. Hvordan ønsker du, at Aarhus havn skal
udvikle sig i fremtiden?
Der er et stort potentiale i at udvide havneområdet i Aarhus - blandt andet er der stor
efterspørgsel på bådpladser i lystbådehavnen. Samtidig er der så meget trafik i Aarhus
havn, at jeg også ser et behov for at udvide
industrihavnen. Dog er det især vigtigt,
at der tages højde for berørte borgere i de
områder, hvor man kunne udvide lystbådehavnen og industrihavnen.
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4. Hvad er dit primære politiske fokus i forhold til Aarhus havn?
Mit politiske fokus er, at vi fortsat sikrer et
stærkt fundament til Aarhus havns videre
udvikling, således Aarhus havn fortsat kan
bidrage til Aarhus Kommune på følgende tre
områder:
1. Aarhus havn er med til at beskæftige rigtig
mange borgere
2. Aarhus havn bidrager positivt til målsætningerne om en mere klimavenlig by
3. Aarhus havn bidrager positivt til kommunens evne til at skabe trivsel og velfærd for
kommunens borgere
5. Hvis du helt selv kunne bestemme, hvad
ville du så beslutte i forhold til Aarhus havn?
At Aarhus havn i endnu højere grad fokuserer
på at tage højde for klimavenlige løsninger
samt arbejder med reel borgerinddragelse
tidligt i processen, når havnen udvikles.

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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Dansk virksomhed bag teknologi til CO2-neutrale skibe
“Vi har fokuseret meget på udstyrets
driftssikkerhed, og den erfaring, vi har
fra metanoltankskibene og tilsvarende
skibe drevet af naturgas, viser, at det er
pålideligt.”

Skibsfarten står for ca. 3 procent af den CO2,
der udledes til atmosfæren. Derfor arbejder
branchen på højtryk for at nedbringe CO2udledningen fra skibene.
En af aktørerne er A.P. Møller-Mærsk, der
har meddelt, at man i 2023 som verdens første rederi vil søsætte et CO2-neutralt containerskib. Og her spiller Eltronic FuelTech i
Hedensted en væsentlig rolle, idet virksomheden i flere år har arbejdet med teknologi,
der kan gøre skibe mere bæredygtige.

“Skibet kommer til at sejle med en dualfuel motor, der både kan anvende diesel og
det alternative grønne brændstof metanol,
som kan fremstilles CO2-neutralt,” fortæller
Louise Andreasen, der er CEO hos Eltronic
FuelTech.
Virksomheden udvikler og producerer den
brændstofforsyningsteknologi, der sidder
som det sidste udstyr helt oppe imod motoren og kaldes Fuel Valve Train. Udstyret er
med til at lede brændstoffet fra tanken og
hen til motoren.
“Det er en del af brændstofforsyningssystemet, der dirigerer metanol til motoren og
samtidig fungerer som sikkerhedssystem,
så man kan lukke sikkert ned, hvis der fx
foretages vedligehold af motoren,” forklarer
Louise Andreasen.
Eltronic FuelTechs kunder er producenter
af de helt store skibsmotorer. Og de sælger
motorer til primært Asien-baserede skibsværfter, som er leverandører til de store
containerrederier. Rederierne har således
mulighed for fremover at beslutte, om deres
nye skibe skal leveres med motorer med
dual-fuel, som det nu er sket hos Mærsk.
“Det, at et rederi lader et containerskib
bygge med dual-fuel metanol-motorer, er et
kæmpe spring, eftersom en meget stor del
af alverdens varer fragtes i containere. Det
er nu, det begynder at batte noget.”
I dag produceres metanol på basis af fossile
brændstoffer. Og det er først, når fremstillingen er baseret på vedvarende energikilder,
at man kan kalde det CO2-neutralt.

Virksomheden udvikler og producerer blandt andet udstyr
til brændstofforsyningen.
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“I fremstillingen af grøn metanol anvendes
CO2. Den hentes i fremtiden fra atmosfæren eller indkapsles fra industriens øvrige
udledninger og genanvendes i metanolproduktionen. Når metanol så bliver brugt
som brændstof, udledes CO2, der igen vil blive
hentet, og det er så den cyklus, der gør skibet
CO2-neutralt,” forklarer Louise Andreasen.
For at kunne anvende metanolen, er der brug
for den teknologi, som Eltronic FuelTech har
udviklet. Motordesignere og -fabrikanter er
ansvarlige for brændselsteknologien, mens
Eltronic FuelTech har påtaget sig ansvaret
for dele af forsyningsteknologien.

brændstoffer som LNG, LPG, etan og metanol - dog uden at være helt CO2-neutrale,
selvom de er grønnere end de traditionelle
brændstoffer. For branchen er Mærsks
seneste udspil derfor utrolig positivt, og
flere rederier vil utvivlsomt følge trop.
Langt de fleste rederier har fokus på at
nedbringe deres CO2-udledning. Og det
understøttes af de europæiske lande og
International Maritime Organization (IMO)
under FN, der har sat et mål om, at branchens udledning af CO2 skal reduceres med
50 procent inden 2050. Louise Andreasen
glæder sig over, at branchen er kommet godt
fra start henimod de mål, og Eltronic FuelTech er klar til at imødekomme en fremtidig
efterspørgsel.

udvikling, også inden for andre alternative
brændstoffer, heriblandt ammoniak. Det
driver os naturligvis, at vi er med til at
nedbringe CO2-udslippet,” siger Louise
Andreasen, som afslutter:
“Det er desuden meget spændende for
Danmark. Vores brede ekspertise inden for
vedvarende energikilder og skibsfart gør,
at den nye udvikling giver os nogle gode
muligheder for beskæftigelse og eksport.
Det kan blive en rigtig god historie, hvis alle
kan være med.”

“Vi har i dag 60 medarbejdere, primært
ingeniører, maskinmestre og teknikere, der
siden 2010 har arbejdet med udvikling og
produktion af brændstofforsyningsudstyr
til skibsmotorer. Vi udvikler os, vi vækster,
og vi tror specielt på den bæredygtige

VEJNING, KONTROL OG INSPEKTION
Louise Andreasen, Eltronic FuelTechs direktør

TIL SALG
124m2 kontor og
lager incl. brovægt
på Aarhus Havn

“Vi har fokuseret meget på udstyrets driftssikkerhed, og den erfaring, vi har fra metanol
tankskibene og tilsvarende skibe drevet af
naturgas, viser, at det er pålideligt.”
Louise Andreasen har oplevet, hvordan
interessen de seneste år er eskaleret. Hun
mener, at flere parter – lige fra forbrugerne
til rederne – skubber på, så derfor går udviklingen nu hurtigere end forventet for få
år siden.
“Skibsbranchen er ellers en konservativ branche, eftersom skibe har meget lang levetid.
Derfor skal teknologien vise sit værd, og de
andre led i forsyningskæden skal også være
klare.”
Foreløbig sejler omkring 300 skibe med
udstyr fra Eltronic FuelTech på alternative

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
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150-årig innovativ og global aktør
AAK har lejekontrakt på havnen i Aarhus

Tekst: Lars Mandal / Foto: Jan Kejser

frem til 2048, og den årelange aftale skal

I 150 år er AAK vokset og har øget både
omsætning og antallet af medarbejdere. Den
danske afdeling af den verdensomspændende virksomhed spiller en stadig vigtigere rolle
for koncernen.

ses som et udtryk for virksomhedens
tilfredshed både med produktion og
placering.
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koncernens såkaldte customer innovation
centers og en mini-chokoladefabrik, der
samarbejder med og udvikler produkter og
processer for verdens førende globale aktører
inden for chokolade og konfekture.

”Vi kommer helt sikkert også til at vokse de
kommende år på grund af nye aktiviteter. Det
er svært for mig at sætte tal på, men jeg tror,
vi er flere ansatte i 2025 end i dag,” fastslår
Palle Jensen, der er site manager på AAK på
havnen i Aarhus.

”Vi har 30 specialister beskæftiget på dette
felt,” fortæller en stolt Palle Jensen, der ser på
fremtiden fuld af optimisme. AAK i Aarhus
har eksempelvis 14 mand ansat til at udvikle
nye procesteknologier inden for arbejdet med
olie og fedt, og dette område er sammen med
udvikling af nye indsatser på chokoladefronten
centreret på afdelingen på havnen i Aarhus.

AAK Aarhus er to år i træk hædret som den
globale koncerns bedste produktionsanlæg,
og AAK i Aarhus rummer blandt andet en af

I dag arbejder der i alt 240 medarbejdere på
AAK, heraf er 146 ansat på selve fabrikken.
De øvrige er alle højt specialiserede videns-

medarbejdere, der er fokuseret på globale
projekter for hele koncernen.
Fabrikkens hovedproduktion er forarbejdning
af såkaldte shea-kerner, som vokser på den
vestafrikanske savanne. Kernerne høstes
fra planter, der vokser vildt i området, og der
er altså ikke tale om produkter fra masse
produktion i plantager.
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Anlægget hos AAK i Aarhus er den største
såkaldte CBE-fabrik i verden, og produktionen fører til flere produkter.
Det vigtige er den olie, der trækkes ud af
kernerne. Olien raffineres, filtreres og indgår i
den vigtige globale chokoladeproduktion som
en væsentlig erstatning for kakaosmør.
Restproduktet, de såkaldte shea-skrå, en
slags træstof, anvendes blandt andet som
et bæredygtigt og miljøvenligst brændstof i
virksomhedens biokedel.
AAK har i det hele taget stort fokus på
bæredygtighed og grøn, miljøvenlig omstilling. Aktuelt anvendes shea-skrå også som
erstatning for hø i stalde i landbruget, og efter brug hos køerne i stalden kan det fortsat
indgå som brændstof til biobrændsel.
De seneste fem år har AAK investeret
betydeligt i anlægget på havnen med
nye produktionslinjer og den avancerede
biokedel, og Palle Jensen regner med, at det

Together we make things happen

www.samskip.com

Together we make things happen

vil være muligt at fastholde den nuværende
produktionskapacitet og måske øge den
med nogle af de nye produkter, der er under
udvikling.
AAK har lejekontrakt på havnen i Aarhus
frem til 2048, og den årelange aftale skal ses
som et udtryk for virksomhedens tilfredshed
både med produktion og placering.
Alle råvarer til AAK bliver leveret med skib, og
det meste af de produkter, som AAK sender
videre med containere og bulk, foregår lige
ledes med skib. Udover sheakerner handler
det om råvarer fra Malaysia og Indonesien.

FAKTA
AAK Denmark A/S
er den danske del af AAK AB.
Koncernen har hovedkvarter i Malmø i
Sverige og er en af verdens førende producenter af vegetabilske specialolier og
fedtstoffer.
AAK har globalt mere end 3.900 medarbejdere, hvoraf cirka 240 arbejder i Aarhus.
Koncernomsætningen var i 2020 27,9 mia.
SEK, og det endte med et resultat på 2,167
mia. SEK, en fremgang på 1 pct.
AAK har netop lanceret en ny hjemmeside
i anledning af det forestående 150-års
jubilæum.
Se mere og dyk ned i historien på:
www. Aak.com/150
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Dette indlæg har også være bragt i Søfart, men med en
fejlbehæftet tabel. Vi bringer hermed artiklen og den
korrekte tabel ifølge aftale med Jakob Svane.

De største danske havne
fra et shipping-perspektiv
Tekst: Jakob Svane, sekretariatschef i Danske Shippingog Havnevirksomheder / Foto: Domis Luftfoto
Når man ser på de største danske havne, er
der en tendens til at se på de godsmængder, der passerer over kaj. Det skyldes, at
tallene fra Danmarks Statistik opgøres i
tons, enten samlet for den enkelte havn
eller fordelt på godst yper såsom råolie, gas,
kul, landbrugsprodukter, stål og stykgods.
Det er en opdeling, som er oplagt fra et
landperspektiv.
Men der opstår et lidt andet billede, hvis
man anskuer godsmængderne fra et
shipping-perspektiv. Her har vi i Danske
Shipping- og Havnevirksomheder forsøgt
at opgøre godsmængderne på de danske
havne ud fra de fire ”store” shipping-segmenter: Container, færge/ro-ro, tørlast og
tank. Og så rangliste havnene derefter.
Det giver følgende interessante top 6/9
inden for de fire segmenter i 2020 – se
venligst tabellen på næste side.u
Som forventet er der mindst forskelle i
markedsandelen på tørlast, da dette segment er spredt ganske bredt ud over hele
landet. De øvrige tre segmenter er derimod
koncentreret på færre havne, og færrest
hvad angår containere, hvor forskellene i
markedsandele da også er størst.
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Når vi kigger tilbage i tallene, har havnenes placeringer været temmelig stabile over de senere
år, med undtagelse af tank, hvor der traditionelt har været større udsving fra år til år.

Men for det første har APM Terminals i
marts 2021 åbnet en containerterminal på
Kalundborg Havn. Dette flytter en ikke uvæsentlig del af containerne fra København.

Sådanne udsving vil fortsætte, og desuden
er der en yderligere ubekendt i hele den
grønne omstilling, som kan påvirke markedet for flydende laster - men man skal naturligvis huske på, at grønne brændstoffer i
flydende form givetvis også skal opbevares
i tanke på havnene.

For det andet flytter grønlandstrafikken
gradvist fra Aalborg til Aarhus. Og for det
tredje ser Fredericia Shippings containerterminal på Fredericia Havn ud til at fortsætte
væksten.

Tørlasthavnene har ligget nogenlunde uændret i en årrække, dog er havnen i Ensted
ved Aabenraa dumpet ud af toppen. Ellers
svinger placeringerne lidt men blandt de
samme havne.
Stabiliteten i toppen af færge/ro-ro-havnene har været udpræget i en årrække og ser
ud til at fortsætte.
Dog bliver det interessant at følge, om
Hirtshals kan fortsætte med at kravle op
ad listen inden for færge/ro-ro, som de har
gjort over de seneste år. Det bliver også
spændende at følge, om Aabenraa Havns
køb af Ensted-havnen vil sende Aabenraa
helt op i toppen af listen over tørlasthavne.
Størst turbulens vil der imidlertid givetvis
være inden for containerhavnene i de kommende år. Det har ellers ligget meget stabilt
over de seneste år.

Derfor vil top seks over containerhavnene
i 2021 og 2022 formentlig komme til at se
noget anderledes ud.
Der er dog ingen tvivl om, at Aarhus Havn
fortsat vil være nummer et inden for containere i mange år fremover – og formentlig
også i tørlast. Dette viser Aarhus Havns
betydning som en af de allervigtigste danske havne.
Men når det er sagt, er det bemærkelsesværdigt, at ud af de 24 placeringer i top 6
i alle fire segmenter er der 18 forskellige
havne. Og ud af samtlige 33 placeringer er
der 24 havne. Det viser meget godt specialiseringen af det danske havnesystem. Det
er godt, og det skal vi værne om. Vi har brug
for alle 24 havne – og flere til. Ikke færre.
Også i et shipping-perspektiv.

Markedsandele 2020 – Den omtrentlige markedsandel i procent er angivet i parentes.
Container

Tørlast

Tank

Færge/ro-ro

1

Aarhus (63)

Aarhus (11)

Statoil-havnen (32)

Rødby Færgehavn (34)

2

København (18)

København (10)

Fredericia (15)

Helsingør (22)

3

Fredericia (11)

Aalborg Portland (9)

Stigsnæs (13)

Frederikshavn (9)

4

Aalborg (6)

Odense (7)

Asnæs (11)

Gedser (9)

5

Skagen (1)

Aalborg (6)

Ensted (8)

Hirtshals (8)

6

Kalundborg (1)

Aabenraa (6)

København (7)

Esbjerg (7)

7

-

Thyborøn (5)

Aarhus (5)

Grenaa (3)

8

-

Esbjerg (5)

Aalborg (4)

Rønne (2)

9

-

Kolding (5)

Esbjerg (2)

Køge (2)

Kilde: DSHV-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik
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KONSERVATIVT BESØG

BESØG FRA NUUK

MOLSLINJEN SLÅR REKORD

Den Konservative MF´er og transport
ordfører, Niels Flemming Hansen,
besøgte ultimo august Danmarks største
erhvervshavn. En rundtur på havnen
bragte ham op i en af verdens største
containerkraner, hvor han tilsyneladende
befandt sig vel. Niels Flemming Hansen
havde følge af CEO Thomas Haber Borch
og CFO Henrik Munch Jensen under
besøget, hvor de blandt meget andet
drøftede Marselistunnel, havneudvidelse
og uddybning. Tak for besøget til Niels
Flemming Hansen.

En grønlandsk delegation med deltagere fra
en række erhvervsudvalg i Nuuk besøgte for
nylig Aarhus Havn, hvor man bl.a. drøftede
den nuværende containersituation, som
heldigvis ikke påvirker den høje effektivitet
i Aarhus. Efter et kort møde i Havnecenteret
besøgte delegationen Lundsøe, som aktuelt
er i gang med en større udvidelse af sin
frysehuskapacitet. Her hørte man desuden
om, hvordan logistiksystemet fungerer, inden turen gik videre til et besøg hos rederiet
Eimskip. Her var der fokus på godshånd
tering herunder pakningen af containere og
samspillet med APMTs containerterminal
på Aarhus havn.

Aldrig før har Molslinjens hurtigfærger
mellem Jylland (Aarhus og Ebeltoft) og
Sjælland (Odden) haft så mange biler og
passagerer med som denne sommerferie.
Det skriver Århus Stiftstidende.
En opgørelse viser, at der i ugerne 25-31 var
237.819 biler og 698.344 passagerer med
hurtigfærgerne på Kattegat. Det svarer
til 14,5 pct. flere biler og ca. 7 pct. flere
passagerer end året før.
Ifølge Molslinjen er tendensen fra
sommerferien fortsat ind i august,
hvor færgerne atter sejler uden krav om
mundbind og med genåbnede buffeter.
Molslinjen flyttede i november 2020 til en
helt ny terminal på Østhavnen i Aarhus.
Det betyder, at bilisterne ikke længere skal
turen ind gennem Aarhus, hvor der ofte
opstod kødannelser.

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

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

