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Den grønne bølge rammer
krydstogtkajen
Af Anne Zachariassen,
COO i Aarhus Havn

Det er nemlig vores kommende landstrøms
anlæg, der er ved at rejse sig.

Der sker rigtig mange ting på krydstogtskajen
i øjeblikket. Ikke alene står Aarhus Havn midt i
den største krydstogtsæson nogensinde, men
der er også fuld gang i gravemaskinerne og
byggeriet på kajen.

Et vigtigt skridt mod en bæredygtig havn
Landstrømsanlægget har længe været på
tegnebrættet. Det har været et stærkt ønske
fra både byens borgere, virksomhederne og
politikere. Og vi oplever også en stigende efter
spørgsel på grønne tiltag fra rederierne selv.
Allerede tilbage i 2020 investerede vi sam
men med Molslinjen i et anlæg til landstrøm
til hurtigfærgerne. Nu er turen så kommet til
krydstogtskibene. Og med det nye landstrøms
anlæg, der er medfinansieret af EUCEFmidler
og Aarhus Kommunes Klimafond, tager vi et
stort og vigtigt skridt i arbejdet mod en bære
dygtig havn.

Selvfølgelig glæder vi os over, at Aarhus by og
Aarhus Havn vælges til af flere rederier. Det
giver helt fantastiske muligheder for at vise
byen og området frem til turister. Og mon ikke
flere af dem kommer igen, når de først har set
og oplevet Aarhus.
Men de mange krydstogtbesøg og øvrige
aktiviteter stiller da også krav til os som bæ
redygtig havn. Med målsætningen om at være
Østersøområdets mest bæredygtige havn, er
det nemlig helt afgørende, at vi får gjort noget
ved den udfordring, der er omkring udledninger
fra krydstogtskibene, når de ligger til kaj. Det
gør vi nu som den første havn i Danmark. For
vi insisterer på, at bæredygtighed ikke bare er
noget, vi taler om. Det er noget, vi gør noget
ved. Og det er derfor, gravemaskinerne kører på
højtryk på krydstogtkajen i øjeblikket.

Vi forventer, at krydstogtskibene fra 2023 kan
anløbe Aarhus Havn, koble sig til landstrøm og
holde motoren kørende på el, når skibet ligger
stille. Dermed kan vi tilbyde et reelt grønnere og
mere bæredygtigt alternativ til dieselmotorerne.
Hvis man går en tur forbi, kan man se, at der
ikke er tale om et lille anlæg. Det består både af
en stor transformer og selve landstrøms

anlægget. Det er vigtigt for os, at anlægget
kommer til at passe ind i havnens omgivelser.
Derfor planlægger vi at omkranse det af en
spændende indhegning der passer ind i det
rustikke havnemiljø.
En fremtid med mere landstrøm
Men krydstogtskibene er ikke de eneste store
skibe, der ligger til kaj hos Aarhus Havn. Derfor
ser vi i øjeblikket på, om andre store skibe
skal kunne tilslutte sig landstrøm i fremtiden.
Men det er ikke helt enkelt. EU er på vej med
lovgivning på området, og det følger vi selvføl
gelig tæt. Vi samarbejder også med andre
større havne, der har lidt større muskler, end
vi har hos Aarhus Havn. Her ser vi på, om det
er muligt at udvikle systemer til blandt andet
containerskibe.
Men der er udfordringer på kajen og på skibene,
der skal løses. Og samtidig er rederierne i fuld
gang med at omlægge til grønne brændsler.
Jeg er dog ret sikker på, at landstrømsanlæg
get på krydstogtkajen ikke bliver det sidste på
Aarhus Havn.
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Sommer på MOLSLINJEN:

Feriegæster, fødsel til søs og nyt havneanlæg
Det har været en rigtig god sommer for os.
Der har været varmt, og det betyder, at
mange flere bliver i Danmark for at holde
ferie, hvilket vi naturligvis kan mærke, når
de skal rundt i sommerlandet.

Foto: Molslinjen
Tekst: Josephine Andersen, Publico Kommunikation
Der er blevet sagt ’kombardo’ rigtig mange
gange denne sommer. Faktisk vurderer
MOLSLINJEN, at de er tilbage på samme
niveau som før pandemien ramte.
Der er blevet dirigeret trafik, solgt kaffe og
passeret hav i stor stil denne sommer, hvor
MOLSLINJENs hurtigfærger har haft ekstra
travlt med at fragte danske og internatio
nale feriegæster rundt mellem landsdelene i
sikker stil. De hvide hurtigfærger har været
pressede, men ifølge administrerende direk
tør Carsten Jensen er det alligevel gået over
al forventning.

Dykker man lidt ned i tallene, er MOLS
LINJENs nuværende færgedrift tilbage på
niveau med sommeren 2019, og det var
faktisk også målet for dette år.
”Inden sommerens start havde vi budget
teret med, at vi skulle tilbage til det ”normale”
niveau, og så er det jo altid rart at se vores
prognoser holde stik,” smiler direktøren.
Færgevej giver bedre betingelser
Selvom niveauet nu er tilbage til normalen,
er det faktisk ikke på de helt samme betin
gelser. Tilbage i 2019 hed adressen Hveens
gade, mens den i 2022 hedder Færgevej, og
den nye placering i Aarhus har vist sig at
spille positivt ind i MOLSLINJENs daglige
drift.
”Sidste år stresstestede vi det nye havnean
læg, og det har vi nydt godt af i år. Facili
teterne med lange, lige baner og to spor i
hver retning, giver et godt flow på havnen,
som vi på ingen måde havde på den gamle
adresse, der var præget af tæt trafik, lange
ventetider og letbanen,” forklarer Carsten
og fortsætter:

”Det har været en rigtig god sommer for
os. Der har været varmt, og det betyder, at
mange flere bliver i Danmark for at holde
ferie, hvilket vi naturligvis kan mærke, når de
skal rundt i sommerlandet. Men vi har været
godt forberedte, og driften har fungeret, så
vi uden problemer har kunnet håndtere som
merens ekstra belastning og få vores færger
afsted til tiden,” fortæller han.
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”Der er selvfølgelig også ting, der kan
optimeres, hvor vi er nu – særligt i forhold
til lyskryds, men vi er ikke på samme måde
præget af ventetid, og vi vækster trafik
mæssigt, så det må siges, at flytningen er
både veloverstået og vellykket,” konkluderer
han.
Tidlig rekruttering sikrer stabilitet
Den snorlige sommerdrift skyldes ikke kun
lige vejstrækninger, punktlige passagerer
og stille vand, men også en særlig indsats
på rekrutteringsområdet. For flere afgange
og flere passagerer kræver naturligvis også
ekstra bemanding og skibe – en proces, der

faktisk starter længe før, de fleste af os be
gynder at tænke på isvafler og klipklappere.
”Sommeren er vores højsæson, og vi ved
efterhånden, hvor mange hænder det
kræver for at give vores passagerer en
god oplevelse, når de rejser med os. Derfor
starter vi også allerede omkring nytår med
at rekruttere medarbejdere, så vi har god tid
til at give dem en grundig uddannelse og af
prøve dem i det pågældende miljø,” fortæller
Carsten Jensen.
For det kræver til tider lidt ekstra at være
ansat til søs. Det kan nogle af MOLSLINJENs
ansatte skrive under på, da de i løbet af
sommeren pludselig stod med en kvinde, der
var gået i fødsel.
”Vi har 3,5 millioner passagerer om året, så
der sker jo hele tiden noget. Men lige i den
her situation blev det helt tydeligt, hvorfor
det er vigtigt, at vores besætning er trænet
og forberedt på uforudsete opgaver,” griner
Carsten Jensen.
”Der skal lyde en stor ros til besætningen,
der var på arbejde den dag. De fik familien
placeret, rekvireret hjælp og flyttet de øvrige
passagerer, og det er jo dejligt at se, at alt
det, de øver sig på, også fungerer i praksis.

Og så er det jo ikke ligefrem hver dag, der
bliver født et barn på en af vores færger.”
Travlt efterår i sigte
Mens sommeren synger på sidste vers, og
den værste ferietrafik er overstået, er der
ikke meget tid til at puste ud hos MOLSLIN
JEN. Der er nemlig både grøn omstilling og
udbud på agendaen, og ifølge den admini
strerende direktør var sommeren 2022 den
sidste af sin slags.
”Vi kigger ind i et efterår med en grøn skat
tereform, der kommer til at stille store krav
til vores fremtidige færgedrift, og derfor er
vi, Aarhus Havn og vores leverandører natur
ligvis også nødt til at gå vores forretnings
modeller efter i sømmene, så vi kan løfte
den opgave i fællesskab. Verden fungerer,
som den er nu, men vi skal kigge på, hvilke
investeringer det kræver at følge med tiden
og udvikle færgedriften – både her i Aarhus
og på vores andre ruter,” forklarer han.

FAKTA
Om MOLSLINJEN A/S
•Rederiet MOLSLINJEN A/S ejer
og driver ALSLINJEN, LANGELANDSLINJEN, SAMSØLINJEN, FANØLINJEN,
BORNHOLMSLINJEN og MOLSLINJEN.
•MOLSLINJEN har sejlet rutefart på
Kattegat siden 1966 og er i dag ikke blot
et af Danmarks førende færgerederier men
også en voksende virksomhed i en rivende
udvikling.
•I 2018 overtog MOLSLINJEN besejlingen
af Bornholm under rutenavnet BORNHOLMSLINJEN, og samme år kom
yderligere fire ruter til.
•MOLSLINJEN har 1300 medarbejdere.
•Bag MOLSLINJEN står en af verdens
største infrastrukturfonde.

”Derudover har vi udbuddet på både
SAMSØLINJEN og ALSLINJEN, hvor vi afven
ter det endelige svar, ligesom der frigives
endnu en hurtigfærge fra Bornholm, som
vi forhåbentlig kan tage i brug i slutningen
af 2022 eller i starten af det nye år. Så det
bliver ikke et kedeligt efterår.”
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Efter tre års pause:

Succesfuldt comeback til åben havn

Jeg synes i den grad, vi lykkedes

Foto: Claus Haagensen
Tekst: Josephine Andersen, Publico Kommunikation

med at præsentere havnen og havnens
virksomheder på en ”nede på jorden”
måde, hvor det var muligt både at se,
høre, smage og røre...

Skibsbyggerkonkurrence, sejlture på åbent
hav, smagsprøver på samske specialiteter
og hoppeborg. Der var lidt for enhver smag,
da havnens virksomheder efter tre års
pause igen kunne byde gæster velkommen
til åben havn.
Efter en lang, ufrivillig coronapause var det
igen muligt at få et kig bag havnens mas
sive porte, da arrangementet åben havn
fandt sted første lørdag i festugen. Med
stor opbakning fra både virksomhederne på
havnen og nysgerrige borgere i alle aldre,
blev comebacket en succes. Det fortæller
Marianne Mikkelsen, der var projektleder og
tovholder på åben havn 2022:

”Vi havde en rigtig god dag med mange
gæster, der virkelig fik set, hvad havnen har
at byde på.”
Idéen bag åben havn bygger blandt andet på
tankegangen om at gøre Aarhus havn mere
tilgængelig for den almindelige aarhusianer
og give et særligt indblik i, hvad der sker på
havnearealerne.
”Jeg synes i den grad, vi lykkedes med at
præsentere havnen og havnens virksom
heder på en ”nede på jorden”måde, hvor det
var muligt både at se, høre, smage og røre,”
siger Marianne Mikkelsen.
De mere end 5000 fremmødte gæster
kunne blandt andet grave efter guld, komme
op i toppen af en brandbilslift, dissekere
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en fisk og få en rundtur i bus på de normalt
lukkede havneområder. Marianne Mikkelsen
fremhæver særligt de deltagende virksom
heders mange gode initiativer til dette års
arrangement:
”Der var rigtig mange virksomheder, som
gerne ville bakke op og som gav den ekstra
gas i år. Flere havde lavet interaktive udstil
linger, hvor gæsterne for alvor kunne få en
fornemmelse af livet på havnen. Det var
en god kombination af underholdning og
faglighed, og de skal have stor ros for den
tid, de har brugt, og det arbejde, de har lagt i
det,” siger hun.
En frivillig hjælpende hånd
Det var dog ikke kun Aarhus Havn og
havnens virksomheder, man kunne møde til
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åben havn. Foruden havnens egne medar
bejdere, der arbejdede på højtryk for at få alt
til at lykkes, var cirka 30 frivillige fra byens
ReThinkershold også til stede, og de havde
en væsentlig rolle i forhold til at hjælpe Aar
hus Havns egne medarbejdere og samtidig
give de besøgende en god oplevelse.
”Jeg vil gerne give en kæmpe high five til alle
de frivillige fra ReThinkers, der altid stiller op
og som hjalp os med at skabe gode rammer
på dagen,” siger Marianne.
De første frivillige kræfter mødte op al
lerede fra morgenstunden og sørgede for
morgenmadsservering til de deltagende
virksomheder, og resten af dagen hjalp de
blandt andet med at holde pladsen pæn,
svare på spørgsmål fra gæster, assistere ved

de mange aktiviteter, uddele præmier og
håndtere billetter ved skibene.
”Det er dejligt, at vi altid har så mange
gode mennesker klar til at hjælpe os med
at få ting til at lykkes og give folk en god
oplevelse, og de fortjener en masse ros,
mener projektlederen, der selv nød godt af
de mange ekstra par hænder på dagen.
Min telefon var rødglødende fra 717, så det
var dejligt med mange ekstra hænder, der
kunne hjælpe med praktiske opgaver på
pladsen,” smiler hun.
Muligheder og fremtidsperspektiver
Glade gæster, godt vejr og velforberedte
virksomheder fik i det store hele arrange
mentet til at gå op i en højere enhed, og det

glæder Marianne Mikkelsen, der selv er ny på
åben havnholdet:
”Det er første gang, jeg har været med til
at planlægge åben havn, så det er naturlig
vis rart, at det hele bare spillede, og at alle
vores initiativer blev taget godt imod. Og
så var det jo bare en kæmpebonus, at vejret
også var perfekt, for med sådan en type
arrangement er man altså bare afhængig af
vind og vejr,” siger hun.
Med lidt vejrheld, dygtige mennesker og god
projektledelse kan åben havn 2022, med
Mariannes egne ord, godt betegnes som en
succes, men efter lidt betænkningstid kan
hun alligevel godt finde et par punkter, der
kan arbejdes på til næste gang:

”Vi havde en naturlig hovedvej, hvor meget af
trafikken foregik, og selvom der var et godt
flow igennem dagen, kunne vi måske godt
overveje at placere teltene anderledes næste
gang. Det samme kan siges om højtalerne,
som vi nok bør få fordelt lidt bedre på både
krydstogtkajen og ved Dokk1, så flere kan
følge med,” konstaterer hun og fortsætter:

”Vi vil så vidt muligt forsøge at lave en
evaluering med alle, så vi sammen kan gøre
det endnu bedre til næste gang,” afslutter
Marianne.
Åben havn afholdes hvert andet år og er
derfor tilbage i 2024.

”Og så er der selvfølgelig nogle helt lavprak
tiske ting med flere skraldecontainere, bedre
affaldssortering og mere skiltning, så det er
nemmere at finde rundt, som var svært at
forudse, men som heldigvis er nemt at rette
til næste gang.”
Foruden egne overvejelser vil Aarhus Havn
over de kommende uger også evaluere med
de involverede virksomheder.
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Ingen sommerferie til havnens kraner
Mens de fleste har nydt et par ugers velfortjent sommerferie, har kranerne på Aarhus Havn
holdt alt andet end fri. De har i stedet arbejdet på højtryk for at assistere havnens kunder
med alverdens opgaver – herunder losning af et helt hotel.
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Foto: Jan Kejser
Tekst: Josephine Andersen, Publico Kommunikation
De er i bevægelse på alle tider af døgnet,
når de laster og losser de mange skibe, der
anløber Aarhus Havn. De tårnhøje kraner på
kajkanten er efterhånden blevet synonym
med byen, men de er ikke kun letgenkende
lige varemærker i horisonten, de er i allerhøje
ste grad også livsnødvendige for den daglige
drift på havnen. Hver dag flytter kranerne
nemlig tonsvis af gods, og mens mange har
haft fødderne i strandsand over sommeren,
har kranerne derimod haft grabberne i gods.
Johnny Præst er teamleder for Port Service på
Aarhus Havn, og det er ham, der har haft det
store forkromede overblik over sommerens
opgaver. Og der har været nok at se til:
”Vi har haft rigtig travlt de seneste måne
der med både krankørsel, vedligehold og
lagerstyring, og alt tyder på, at den travlhed
fortsætter ind i efteråret,” siger han.
Foruden de normale opgaver med blandt an
det grabkørsel af foder, majs og gødning, har
sommeren også budt på flere projektkørsler
med gods af lidt mere utraditionel karakter.
”Opgaverne med projektgods er med til at
give os vekslende arbejdsdage. Det kan være
alt fra mølledele til gravmaskiner eller som
denne sommer, hvor vores mobilkran har
flyttet et helt hotel. Det kom på to skibslad
ninger med henholdsvis 96 og 62 moduler, der
skulle losses og sendes videre til Herning
egnen, hvor modulerne skulle samles. Den
type opgaver er vi ikke så vant til, men det er
altid spændende, når der dukker nye udfor
dringer op,” fortæller Johnny Præst.

Vellykket sommer er medarbejdernes
fortjeneste
Selvom det er driftslederen, der står med det
overordnede ansvar, er det hans team, der
står for udførelsen af opgaverne. Port Service
består af ca. 20 medarbejdere, hvoraf de 16 er
kranførere, og det er særligt deres fortjene
ste, at sommerens gods er er blevet lastet og
losset forsvarligt og til tiden.
”Alle de kunder, der er kommet til os i løbet
af sommeren, har fået løst deres opgaver, og
det er det vigtigste. Vores kunder skal ikke
kunne mærke forskel på, om det er ferie, jul,
påske eller snevejr. De skal kunne stole på,
at vi løser opgaven uanset hvad. Det har ind
imellem givet os sved på panden, men det er
gået, som det skal, selvom der i perioder har
været rigtig travlt,” forklarer Johnny Præst og
fortsætter:
”Normalt kører vi to mand pr. kran, men i
ferieperioden har vi i stedet kørt med tre
mand på to kraner, for at det skulle gå op, og
det har fungeret.”
Det har dog ikke været helt smertefrit at læg
ge sommerens vagtplan. De seneste måneder
har budt på en del weekendopgaver, og den
slags kræver en særlig indsats fra alle parter
for at få vagtplanspuslespillet til at gå op.
”I ferieperioder kan weekendarbejde godt
drille lidt, for de, der er på vej på ferie om
fredagen, brænder ikke for at blive en week
end ekstra, ligesom de, der holder ferie, ikke
sukker efter at møde ind før tid, men alle
har været utroligt fleksible og kanongode
til at hjælpe med at få det hele til at gå op,
og sammen med kunder og havnens øvrige
medarbejdere har vi fået det til at lykkes,”
griner teamlederen og indrømmer, at han dog
også glæder sig til at have alle tilbage på fuld
styrke i slutningen af august.

KRANERNES KAPACITET
Aarhus Havn er velekviperet, når det
kommer til kraner. Bulkkranerne har grabbe
mellem 8 og 22 kubikmeter, mens mobilkranen har grabbe på 10 og 16 kubikmeter.
Det er Johnny Præst og hans team, der
hjælper kunderne med at finde den rigtige
løsning til hver enkelt opgave. Alle havnens
kraner er eldrevne, mens mobilkranen er en
hybrid.
HAVNENS KRANER
1 mobilkran
8 bulkkraner
8 containerkraner
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Aarhus Havn styrker kommunikations
indsatsen med ny kommunikationspartner
Aarhus Havn har budt velkommen til Daniel
Møller Jensen som ny kommunikationspart
ner. Han får fremover ansvaret for havnens
eksterne kommunikation og presse.
Daniel kommer fra en af landets største
erhvervsorganisationer, Dansk Erhverv, hvor
han har arbejdet med politisk interessevare
tagelse og kommunikation for erhvervslivet.
Tidligere har han arbejdet med kommunika
tion og presse for en række folketingsmed
lemmer på Christiansborg.
”Jeg har fået en rigtig god modtagelse af
mine nye kollegaer og samarbejdspartnere.
Aarhus Havn er en spændende virksomhed
i rivende udvikling, der har høje ambitioner
for både Aarhus og resten af Danmark. Der
er så mange gode historier at fortælle, og
det glæder jeg mig til at stå i spidsen for,”
siger Daniel.

12

Fortællingerne er der ikke færre af lige for
tiden, hvor Aarhus Havn oplever fremgang
og står over for en udvidelse med Yder
havnen. Det er da også allerede blevet en
del af Daniels opgaveliste, hvor han drager
nytte af tidligere erfaringer.
”Det er vigtigt at få fortalt aarhusianerne,
hvilken betydning Aarhus Havn har for både
erhvervslivet og byudvikling. Det er en af
de allervigtigste opgaver, jeg kommer til at
beskæftige mig med,” fortæller han.

Daniel er 32 år og uddannet cand.scient.pol.
fra Aarhus Universitet. Efter at have boet en
række år i København er Daniel og familien,
som tæller kæreste og to små drenge, flyt
tet tilbage til det østjyske. I dag bor familien
i Hornslet nord for Aarhus.
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Sejlads på skoleskemaet
Aarhus Havn er en betydelig del af byen
med store kraner, virksomheder og de
mange skibe, der dagligt anløber havnen.
Det vil vi gerne give skolebørnene
muligheden for at komme helt tæt på.

I løbet af september får over 1.000 skolebørn
i Aarhus Kommune skiftet skolebøgerne ud
med bølgeskvulp og frisk luft på havet.
Aarhus Havn har nemlig i samarbejde med
Aarhus Kommune og Fonden Jakob gjort det
muligt for de aarhusianske skoler at komme
på sejlads med den historiske bugserbåd
Jakob.
”Aarhus Havn er en betydelig del af byen
med store kraner, virksomheder og de man
ge skibe, der dagligt anløber havnen. Det vil
vi gerne give skolebørnene muligheden for
at komme helt tæt på. Vi vil samtidig gerne
lære børnene om arbejdet med bæredygtig
hed og renere havmiljø.”, fortæller Thomas
Haber Borch, der er CEO i Aarhus Havn.
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De mange skolebørn vil stige ombord på
bugserbåden Jakob, som ligger ved kajen
foran Dokk1, og vil på hele sejladsen blive
guidet af Thomas Haber Borch og Mogens
Ellerbæk, der er formand i Fonden Jakob.
Mogens og Fonden Jakob har i mange år ar
rangeret sejladser for byens borgere.
”Det er altid en stor fornøjelse at byde aar
husianerne velkommen ombord på Jakob. Og
det er en helt særlig oplevelse at tage imod
de forventningsfulde børn. Vi er glade for at
kunne give børnene en god oplevelse, hvor
de også kan lære en smule om havnen og
vandet,” siger Mogens Ellerbæk.

Der har været stor efterspørgsel fra de
aarhusianske skoler. I alt er der 16 sejladser
med skolebørn og deres lærere i løbet af
september.

”Byens børn og unge kender til havnen, men
de fleste kender den fra havnefronten  og
det vil være nyt for dem dels at se havnen
fra vandsiden og dels at høre de mange
spændende fortællinger”.

Også hos Børn og Unge i Aarhus Kommune
ser man stor værdi i sejladserne.
”Ved at komme uden for skolens matrikel og
møde autentiske fagpersoner i alternative
læringsmiljøer får børnene mulighed for en
mere varieret undervisning,” fortæller Astrid
Holtz Yates, der er konsulent i Børn og Unge.
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Skibet er ladet med 159 tons moduler
Udover den 420tons store mobilkran
krævede opgaven et dusin medarbejdere
og ikke mindst masser af plads, hvor
modulerne kunne opbevares.

Foto: Schultz Shipping A/S
Tekst: Elias Bjerrum, Publico Kommunikation
Hvordan losser man bedst en last bestående af over 150 moduler, der hver vejer 10
tons? Det spørgsmål stod Schultz Shipping
A/S, Schultz Stevedoring og Aarhus Havn
med, da de i juli skulle få modulerne uskadt
fra skib til kaj.
Da de to skibe BBC LAGOS og HOLLUM fra
Briese Group i juli anløb Aarhus Havn, stod
Peter Grønlund fra Schultz Shipping A/S og
Michael Kusk fra Schultz Stevedoring med
noget af et logistisk planlægningsarbejde.
Lasten, der ankom af to omgange, bestod
af henholdsvis 96 og 63 moduler, der hver
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vejede 10 tons og fyldte tretten gange tre
en halv meter. Modulerne havde egentlig
kurs mod Herning, men måtte på sin rejse
fra Muuga i Estland forbi Aarhus Havn, hvor
de skulle losses og opbevares, før de kunne
transporteres videre.
”Vores opgave bestod i at tømme de to
hollandske skibe for moduler, der kom med
cirka 14 dages mellemrum, og opbevare dem
sikkert, inden de skulle videre,” forklarer
Peter Grønlund, der er shipping agent hos
Schultz Shipping A/S.
Selv om Schultz Shipping har tæt på 100 års
erfaring, er der alligevel nogle opgaver, der
ikke blot kan udføres på rutinen.

Det var en opgave, vi ikke havde prøvet før,
så på den måde var det spændende. Det var
noget nyt, og det blev løst på bedste vis,”
siger Michael Kusk, der er terminalchef for
Schultz Stevedoring Aarhus.
Tungt læs kalder på tunge kraner
Der skal noget seriøst grej til for at flytte
så store moduler. Derfor blev Aarhus Havns
store mobilkran taget i brug under losnin
gen. Udover den 420tons store mobilkran
krævede opgaven et dusin medarbejdere og
ikke mindst masser af plads, hvor modulerne
kunne opbevares.

samt Aarhus Havns faciliteter. Det er nemlig
ikke alle steder, man lige kan flytte og opbe
vare så mange moduler af den størrelse.
”Vi er så heldige, at Aarhus Havn fik Om
niterminalen for nogle år siden, hvor der er
opført pakhuse. Her har vi to pakhuse og en
stor plads omme bagved, der stod tom til
formålet. Udover opbevaringspladsen gjorde
Omniterminalen det muligt at minimere
transporten fra skib til pakhus,” afslutter
Peter Grønlund.

SCHULTZ STEVEDORING
•Er en del af Schultz Group
•Arbejder med projektgods, fyldning og
tømning af containere samt modtagelse
og opbevaring af bulkgods.
SCHULTZ SHIPPING A/S
•Er en del af Schultz Group
•Arbejder med skibsklarering, ship-to-ship
operationer, toldopgaver samt chartering.

Nøglen til den succesfulde losning skal
findes i kombinationen af Schultz Shipping
og Schultz Stevedorings mange års erfaring
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Med kurs mod en grønnere havn
Vi tager virksomhederne i hånden
og forsøger at påvirke deres
bæredygtighedsrejse frem for
at stille krav.

Foto: Jan Kejser
Tekst: Daniel Møller Jensen og journalist Jakob Brodersen
i samarbejde med AAU.
En målsætning om at være CO2-neutral og
Østersøområdets mest bæredygtige havn
kan lyde som en uoverkommelig udfordring
for mange. Men ikke for Mads Søgaard, der
for nyligt er blevet en del af bæredygtighedsteamet på Aarhus Havn.
Den ambitiøse målsætning var nemlig en
udfordring, der vakte interesse og trak i Mads
Søgaard. Kun en måned skulle der gå, før titlen
som nyuddannet kandidat i miljøledelse og
bæredygtighed fra Aalborg Universitet kunne
skiftes ud med et job som miljøingeniør hos
Danmarks største erhvervshavn.
”Det var en af de allerførste ansøgninger,
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jeg sendte afsted, efter jeg blev færdig. Jeg
havde egentlig overvejet at lave en ph.d. i
Aalborg, men allerede ved samtalen kunne
jeg se, at arbejdet her ville være rigtig spæn
dende,” fortæller Mads Søgaard.
Sammen med en kollega udgør han det hold
på Aarhus Havn, der har til opgave at beregne
og rapportere havnens CO2aftryk. Det kræver
overblik og indsigt, for CO2aftrykket bliver
kortlagt i hele havnens værdikæde.
”Når vi ser på havnens klimaaftryk, kommer
langt det meste naturligt nok fra vores
samarbejdspartnere inden for transport
industrien. Derfor ligger en stor del af mit
fokus på at hjælpe dem med at blive mere
bæredygtige og skabe rammerne for, at vi
kan gå den rigtige vej sammen,” siger Mads
Søgaard.
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Aarhus Havn er et aktivt erhvervsområde
med omkring 150 forskellige havnevirksom
heder.

Together we make things happen

www.samskip.com

Together we make things happen

VEJNING, KONTROL OG INSPEKTION

”Vi tager virksomhederne i hånden og for
søger at påvirke deres bæredygtighedsrejse
frem for at stille krav. Det kan være lagring
af overskudsvarme, bæredygtigt byggeri, en
biogasstation eller opstilling af lynladere til
elbiler. Det handler meget om at sikre, at der
er bæredygtige brændstoffer til transport
virksomheder,” forklarer han.
En del af Mads Søgaards hverdag på Aarhus
Havn handler om CO2rapportering. Noget
der for mange kan lyde som langhåret og
komplekst. Men ikke desto mindre har den
omfattende CO2rapportering ført til stor
anerkendelse. Aarhus Havn er nemlig som en
af de første havne i verden blevet godkendt
af Science Based Targets. Det er et initiativ,
som er iværksat af bl.a. FN og Verdensna
turfonden. Formålet er at understøtte virk
somheder med at realisere deres klimamål
ud fra videnskabelige fakta.

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
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Aarhus Havn leverer fortsat fremgang
i første halvår 2022.
Samlet har havnen håndteret knap
5,3 millioner ton gods i de første seks
måneder af året.

Aarhus Havn fortsætter de positive takter
og har i første halvår af 2022 håndteret end
nu større mængder gods end i et ellers travlt
2021. Samlet har havnen håndteret knap 5,3
millioner ton gods i de første seks måneder
af året. Det er en vækst på 7,5 procent.

Det er en vækst på 7,5 procent.
”Den flotte fremgang viser, at Aarhus Havn
har en stærk markedsposition, som mange
virksomheder vælger at bruge til både im
port og eksport. Det er vi selvfølgelig glade
for. Det betyder nemlig også fremgang for
Aarhus, Østjylland og resten af landet.
Men på grund af de usikkerheder, der er i den
globale økonomi lige nu, forventer vi dog, at
udviklingen bliver mere flad i resten af året”,
forklarer CEO Thomas Haber Borch.
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Med de stigende godsmængder og flere nye
aktører på vej til Aarhus Havn er rammerne
på havnen mere trange i år end for blot et
år siden. Derfor er der stort behov for en
udvidelse af havnen.

”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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NY AFTALE SIKRER AARHUS HAVN
100 PROCENT GRØN STRØM FRA NRGI

EN STOR FORNØJELSE AT VÆRE EN DEL
AF KLIMAFOLKEMØDET I MIDDELFART

Aarhus Havn og NRGi har indgået en
10-årig aftale, der sikrer bæredygtig og
klimavenlig strøm fra et nyetableret
vedvarende energianlæg.

Som Danmarks største erhvervshavn går vi
foran i den grønne omstilling. Og vi har sat
nogle ambitiøse, grønne målsætninger.

Det betyder, at Aarhus Havns fremtidige
aktiviteter bliver drevet af 100 procent
dansk produceret grøn strøm.
”Det er et vigtigt skridt mod vores mål
om at være CO2-neutrale i 2030. Det er
et ambitiøst mål, som kræver konkret
handling, og det er den nye aftale et udtryk
for. Derfor er vi meget glade for aftalen
og samarbejdet med NRGi,” siger Anne
Zachariassen, der er COO hos Aarhus Havn.

Derfor var vi også en del af Klimafolkemødet i Middelfart. Her deltog vi bl.a. i
debat om emissionsfrie arbejdsmaskiner.
Aarhus Havn er nemlig et vigtigt knudepunkt i fremtidens grønne logistik. Det
gælder både for godstransport og for
udviklingen af den infrastruktur, der skal
understøtte den.
”Vi har brug for emissionsfrie arbejdsmaskiner på havnen. Derfor er vi sammen
med en række samarbejdspartnere i fuld
gang med at fjerne nogle af de barrierer,
der er for at få de tunge, emissionsfrie arbejdsmaskiner ud at køre,” var budskabet
fra vores bæredygtighedskonsulent Hanne
Petersen.
Tak til Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) for at sætte fokus på emnet.
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Aarhus Havn

VIDSTE DU, AT AARHUS HAVN…
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

er Danmarks største erhvervshavn
er
	 Danmarks største containerhavn (markedsandel ca. 65 pct.)
er en af verdens mest effektive containerhavne
anløbes af verdens største containerskibe
er Danmarks største offentlige bulkhavn
har anlægsaktiver for over 2 mia. kr.
er færgehavn med 1,5 mio. biler om året
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.portofaarhus.dk

Vandvejen 7, DK8000 Aarhus C
Tel. +45 86 13 32 66
Fax +45 86 12 76 62
port@portofaarhus.dk
portofaarhus.dk

