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Aarhus Havn har per 1. marts i år 

budt velkommen til to nye, stærke 

medarbejdere, der skal styrke Kundecentret 

i bestræbelserne på at yde den bedst 

mulige service til en stor og meget  

varieret kundekreds. 

Nicolaj Segato er ansat som IT- og kundekon-
sulent, og han er udvalgt blandt 27 ansøgere. 

Nicolaj har de seneste tre år været ansat af 
det Grønlandske Selvstyres Sundhedsvæsen 
som IT-projektleder, men vender nu retur til 
Danmark sammen med sin hustru. Nicolaj, 
der er uddannet Master of science fra Aalborg 
Universitet, er en meget kreativ og aktiv per-
son - også i sin fritid. Han bruger fritiden på alt 
lige fra jagt og fiskeri til nostalgiske LP ér og en 
Commodore 64. 

Marianne Mikkelsen er ansat som Support- 
og kundekonsulent, og er udvalgt blandt 81 
ansøgere. 

Marianne kommer fra en stilling hos Petworld, 
hvor hun har været ansat siden 2012.  Marianne, 
der er uddannet Cand. Ling. Merc. Fra Aarhus 
Universitet, besidder som koordinator et 
planlægningsgen udover det sædvanlige og 
har stærke kommunikative kompetencer. Her-
udover hænger det hvide bælte i taekwondo 
hjemme i skabet. Marianne bor i Malling med 
sin mand og deres 2 børn. 

Kundecentret opruster
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Af Henrik Munch Jensen, CFO og souschef

Alle virksomheder på Aarhus havn kan være 
stolte over, at vi som en samlet erhvervsklynge 
er udpeget til et såkaldt Living Lab. Det levende 
laboratorium skal vise, hvordan vi i et industri-
område kan blive energifleksible ved at flytte 
vores energiforbrug til tidspunkter, der passer 
bedre for elnettet, og hvordan vi kan udnytte 
lokalt produceret vedvarende energi og over-
skudsvarme. 

Valget af Aarhus havn som ét ud af kun seks 
Living Labs i Danmark er sket med følgende mo-
tivering: ”Aarhus Havn har vokseværk, og skal 
ifølge planerne udbygges meget i de kommende 
år. På sigt kan det reelt blive et problem for 
elnettet, ligesom havnen gerne vil reducere CO2-
udledningen og profilere sig som en grøn havn. 
Gennem flere år har forskellige virksomheder 
på erhvervshavnen været involveret i flere små 
energirelaterede projekter. Nu bliver havnen 
en del af et Living Lab i det store danske smart 
energy-projekt Flexible Energy Denmark (FED).”

Denne motivering er et udtryk for, at Aarhus 
havn som erhvervsområde har udviklet sig 

markant i de seneste årtier, er blevet Danmarks 
største erhvervshavn og er under fortsat udvik-
ling. Og det er langt fra kun FED, der har fået øje 
på havnens succes. Mange nye virksomheder 
har således søgt vores vej i de seneste år, og 
flere har et ønske om at gøre det. Men aktuelt 
er vi pressede på arealer, og må desværre sige 
nej til store, spændende projekter indimellem. 
Til gengæld er der et godt samarbejde mellem 
de virksomheder, der allerede er en del af Aarhus 
havns erhvervsklynge – også når det gælder 
bæredygtighed. Vi har etableret et bæredyg-
tighedsnetværk, hvor mange virksomheder al-
lerede deltager og flere forventes at komme til. 
At vi nu skal være et levende laboratorium, er et 
godt supplement, der i bedste fald kan bidrage 
til at flytte os hurtigere i den rigtige retning. 

I det seneste år har bæredygtighed været min-
dre debatteret, idet en pandemi har taget fokus 
i medierne. Men jeg forestiller mig, at de fleste 
virksomheder ligesom Aarhus Havn fortsat 
arbejder seriøst med den grønne omstilling. Og 
jeg er overbevist om, at når emnet igen fylder 
mere i debatten, vil tiden være med os, således 
det ikke blot handler om at ”gøre noget 

bæredygtigt”, man kan bryste sig af. I langt 
højere grad vil det handle om et helhedssyn, der 
sammenstiller økonomi og klimatiltag, som er 
videnskabeligt dokumenterede. 
Årsagen til dette positive skifte er, at bære-
dygtighed i højere grad end tidligere vil blive 
et konkurrenceparameter, fordi forbrugerne 
– både de private og professionelle – meget 
snart vil kræve CO2-tracking på alle produkter og 
serviceydelser – med andre ord et forbrugerkrav 
om indsigt i et produkts CO2-belastning fra jord 
til slutbruger. 

Vi skal derfor ikke bare glæde os over at være 
udpeget til Living Lab, men også over, at det 
måske kan bidrage til øget konkurrencedygtig-
hed for virksomhederne på Aarhus havn, fordi 
vi bliver digitale frontløbere og får etableret 
et datagrundlag, der kan gøre os endnu mere 
bæredygtige.
FED-projektet består af landets førende for-
skere, organisationer, forsyningsvirksomheder, 
softwarevirksomheder og de seks Living Labs, 
hvor Aarhus havn er det ene. 

Et levende laboratorium 
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I dette nummer af RePORTagen lægger 

vi ud med de to byrådsmedlemmer Steen 

Bording Andersen fra Socialdemokratiet 

og Bünyamin Simsek fra Venstre.  

I de kommende numre, vil politikere fra 

de øvrige partier komme til orde. 

Steen Bording Andersen (S), 
byrådsmedlem

1. Hvad er den første tanke, du får, når nogen 
siger Aarhus havn?
Jeg tænker, at Aarhus havn er en meget vig-
tig indgang til byen, og en væsentlig grund 
til, at vi har så store og betydningsfulde 
erhvervsvirksomheder og et velfungerende 
erhvervsliv. 

Når jeg ser de store skibe komme sejlende 
og ser de mange containere, der løftes med 
kranerne, får det mig til at tænke ”liv” og 
dernæst tænker jeg, at her er der gang i en 
betydelig vareudveksling mellem Danmark 
og resten af verden.

2. Hvilken rolle synes du, Aarhus havn spiller i 
forhold til Aarhus by?
Aarhus havn skaber arbejdspladser på 
havnen, men også følgearbejdspladser andre 
steder i byen og regionen. Og det er indenfor 
sektorer med transport- og industriarbejds-
pladser – og de sidstnævnte er der ikke 
længere er så mange af andre steder i landet. 
Det er en type arbejdspladser, man engang 
troede, der var på vej væk. Men samtidig 
søger nye, moderne virksomheder indenfor 
højteknologi og vindmøller også mod havnen. 
Og det giver et godt miks samme med de 
mere traditionelle erhverv.  

3. Hvordan ønsker du, at Aarhus havn skal 
udvikle sig i fremtiden?
Jeg håber, at Aarhus havn også i fremtiden vil 
være en vigtig livline ud i verden – og fungere 
som fordelingshavn i forhold til Baltikum. 

Det er naturligvis vigtigt, at der arbejdes med 
bæredygtighed og klimarigtige løsninger. 
Men jeg mener også, at det sagtens kan gå 
hånd i hånd med en god forretningsmæssig-
udvikling, da jeg tror på, at bæredygtighed er 
et af fremtidens konkurrenceparametre. 
Desuden skal vi fremtidssikre havnen, så vi 
ikke løber tør for muligheder i forhold til den 
efterspørgsel, der på arealer allerede nu. Der-
for skal vi gøre det muligt at udvide havnen. 

4. Hvad er dit primære politiske fokus i for-
hold til Aarhus havn?
Jeg synes, det er vigtigt, at havnen er en del 
af det globale handelsnetværk, fordi den 
position samtidig skaber arbejdspladser lo-
kalt. Hvis vi skal skaffe arbejdspladser til både 
de aarhusianere, der bor her nu, og dem, der 
kommer til, kan vi bl.a. gøre det ved at sikre, 
at det er attraktivt for virksomhederne at 
ligge i nærheden af en havn, hvor til – og fra - 
man kan importere eller eksportere sine varer. 
Og så jeg synes, det er værd at bemærke, at 
søtransport er en af de mest bæredygtige 
transportformer og på den måde er den værd 
at fokusere på.  

5. Hvis du helt selv kunne bestemme, hvad 
ville du så beslutte i forhold til Aarhus havn? 
Så ville jeg give Aarhus havn gode arbejds-
betingelser både i forhold til god og effektiv 
infrastruktur og i forhold til udvidelsesmu-
ligheder. Og jeg ville sikre, at det skete under 
bæredygtige forhold. Desuden har jeg en 
drøm om at fremme jernbanetransporten til 
og fra havnen.  

Byrådet taler om 
Aarhus Havn
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Bünyamin Simsek (V), 
byrådsmedlem og rådmand for  
Teknik og Miljø
 
1. Hvad er den første tanke, du får, når nogen 
siger Aarhus havn?
- At der er tale om en driftig og professio-
nel virksomhed, som er en af byens største 
forbindelser til resten af verden. Jeg tænker 
også, at Aarhus Havn har været dygtig til at 
håndtere de store omvæltninger, der er sket 
i forbindelse med flytningen fra den tidligere 
containerhavn – hvor Aarhus Ø gennem de 
seneste år er skudt i vejret.

2. Hvilken rolle synes du, Aarhus havn spiller i 
forhold til Aarhus by?
Havnen har altid – siden vikingetiden - spil-
let en stor rolle for Aarhus’ udvikling. Den 
har gennem tiden været rygraden i byens 
økonomi og huser i dag også nogle af byens 
vigtige erhverv, som ikke bare beskæftiger 
mange ansatte direkte på havnen, men 
som også holder gang i tusinder af afledte 
arbejdspladser.

3. Hvordan ønsker du, at Aarhus havn skal 
udvikle sig i fremtiden?
- Jeg ønsker, at havnen fastholder sin posi-
tion som Danmarks største på container- og 
bulkhavn og fortsat udvikler sig og skaber 
flere arbejdspladser og økonomisk frem-
gang. Det er vigtigt, at Molslinjen er flyttet 
til en bedre placering, og vi skal sørge for at 
transporten til færgerne og containerhav-
nen foregår fornuftigt og at forholdende for 
udvikling er optimale.

4. Hvad er dit primære politiske fokus i forhold 
til Aarhus havn?
- At sikre at vi i forbindelse med udviklings-
planerne for havnen får en fremtidssikret 
løsning, som skaber plads til de havne-
relaterede virksomheder, samtidig med at 
naturværdierne og udsigten over bugten 
tænkes ind. Og så er det selvfølgelig vigtigt, 
at vi snarest får sat gang i arbejdet med at 
lave en tunnel under Marselis Boulevard, så 
godstrafikken og biltrafikken til Molslinjen 
kan afvikles på en fornuftig måde i fremtiden 
uden at gribe forstyrrende ind i byens øvrige 
trafik.

5. Hvis du helt selv kunne bestemme, hvad 
ville du så beslutte i forhold til Aarhus havn?
- Jeg ville beslutte, at vi kunne sætte gang 
i anlægsarbejdet af tunnelen til havnen 
allerede i morgen uden skelen til statslige 
anlægslofter og andet, der hæmmer udvik-
lingen i Aarhus. Det er ufatteligt, at vi skal 
så meget igennem for at lave en ordentlig 
vejforbindelse til landets vigtigste havn, men 
vi arbejder på højtryk for at få regeringen til 
at forstå, at vi skal i gang nu.
 

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. 



6

Bæredygtigt brændstof til skibe og fly
Foto: Jan Kejser

Mens naturen bruger millioner af år på at 
omdanne planter og alger til fossile oliepro-
dukter, vil et konsortium med deltagelse af 
Aarhus Havn arbejde for at kommercialisere 
et bæredygtigt brændstof, der er fremstil-
let på 20 minutter på basis af bioaffald og 
rest-biomasse.  

Det bæredygtige brændstof, hydrothermal 
liquefaction (HTL), skal anvendes i skibe og 
fly. Teknologien til fremstilling af brændstof-
fet er allerede under udvikling i Norge, og 
konsortiet vil med fokus på raffineringspro-
cessen bygge videre på teknologien med hen-
blik på kommercialisering af brændstoffet. 

Konsortiet, der består af 17 partnere fra 
Danmark og andre europæiske lande, har 
fået 30 millioner kroner af Innovationsfon-
den til at løse den ambitiøse opgave. Aarhus 
Havn er med som den ene af to danske 

havne, som sammen med Maersk og tre 
lufthavne har slutbrugerrollen. De øvrige 
deltagere i konsortiet kommer fra andre dele 
af værdikæden – herunder rådgivningsvirk-
somheden COWI. 

Driftsdirektør Anne Zachariassen fra Aarhus 
Havn peger på, at samfundet som led i den 
grønne omstilling har behov for at udnytte 
bioaffald og rest-biomasse til produktion af 
bæredygtigt brændstof – især til de dele af 
transportsektoren, der ikke så let lader sig 
elektrificere.  
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”Vi er gået med i konsortiet, fordi det 
udviklingsarbejde passer perfekt med de 
øvrige indsatsområder i vores arbejde med 
bæredygtighed. Det er positivt og givende 
at samarbejde med aktører fra hele værdi-
kæden, og vi har for længst erkendt behovet 
for, at rederierne får grønne alternativer 
til de brændstoftyper, der anvendes i dag. 
Det vil bidrage væsentligt til, at havnen 
bliver mere bæredygtige også,” siger Anne 
Zachariassen. 

Projektet skal både bidrage med tekniske 
data, forretningsmodeller og implemente-
rings-scenarier og der vil blive kigget på hele 
processen lige fra input-materiale i form af 
organisk husholdningsaffald og restproduk-
ter fra landbruget til markedsføringsføring 
af det færdige brændstof. 

DE ØVRIGE DELTAGERE 
I KONSORTIET ER:

Steeper Energy ApS, 
COWI A/S, 
Aalborg Universitet, 
Aalborg Lufthavn, 
Aarhus Lufthavn, 
Billund Lufthavn, 
DCC & Shell Aviation Denmark, 
Aalborg Havn, 
Alfa Laval A/S, 
A/S Dansk Shell, 
AP Møller-Maersk, 
Energy Cluster Denmark, 
Deutsche Zentrum  
für Luft- und Raumfahrt (Tyskland), 
IFP Energie Nouvelles (Frankrig), 
Greenfuelhub (Schweitz), 
SkyNRG (Holland).
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LILLEØRE forbinder ----- Aarhus og Samsø 
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LILLEØRE forbinder ----- Aarhus og Samsø 
Tekst Lars Mandal/Foto Jan Kejser

Trafikdirektøren var der. Borgmesteren 
var der. Kajen var proppet med nysgerrige 
aarhusianere, der fulgte med, da den 105 tons 
tunge Samsø-færge LILLEØRE blev løftet i 
Aarhus havn fra fragtskibet ANNE SOFIE. 
En fredelig fredag formiddag i februar på hav-
nen i Aarhus. Den nye hurtigfærge LILLEØRE 
er ankommet efter den lange tur fra Kina og 
løftes forsigtigt af fragtskibet ANNE SOFIE 
og sænkes blidt ned i havnebassinet.

Samsøs borgmester Marcel Meijer havde 
taget turen til Aarhus for at overvære, at 
den længe ventede hurtigfærge blev sat i 
vandet, og der er ingen tvivl om, at forvent-
ningerne til den nye rute er massive. Alle hå-
ber på, at den nye færge vil være en kæmpe 
gave til turismen og livet på Samsø. 
Med LILLEØRE i daglig fast rutefart bliver 
det pludselig muligt at bo på Samsø og 
arbejde i Aarhus. 

”Turen tager en time, og for 1000 kr. om 
måneden kan man have sin bil holdende 
i p-kælderen under DOKK1, eller man kan 
have sin cykel stående ved byens centrale 
trafikknudepunkt,” som en begejstret og 
forventningsfuld trafikdirektør Carsten 
Kruse i Samsø Rederi udtrykker det.  

Han pointerer, at den helt afgørende forskel 
med den nye færge på den nye rute er, at 
LILLEØRE er en nybygget færge med plads 
til 300 passagerer og 75 cykler. 

”Den er betydeligt større og langt mere 
sødygtig end den tidligere færge på ruten 
mellem det centrale Aarhus og Samsø,” 
påpeger Carsten Kruse, og han tilføjer:  
”Vi ved godt, at det vil tage tid at indarbejde 
en ny rute som denne. Derfor budgetterer vi 

også med en relativ lang indkøringsperiode 
over fire år, men jeg er sikker på, at kunderne 
nok skal tage den nye rute og de mange nye 
muligheder til sig, når de først finder ud af, 
hvor nemt det er,” siger Carsten Kruse. 

Det er planen, at den nye færge skal be-
gynde at sejle mellem den centrale placering 
i havnebassinet bag DOKK1 i Aarhus og 
Sælvig på Samsø fra 26. april i år. Færgen 
vil sejle hele året rundt, og det forventes, at 
den nye rute skal få flere til at bosætte sig 
på Samsø og f.eks. arbejde i Aarhus.

Der sejles årligt cirka 2000 afgange mellem 
Aarhus og Samsø, 1000 afgange hver vej 
med cirka tre daglige afgange, og overfarten 
varer 60 minutter. Der er mulighed for at 
arbejde ombord med strømstik ved stort 
set alle pladser, og der vil desuden være mu-
lighed for købe forfriskninger i en lille café 
under overfarten.

En tur med Lilleøre koster i lavsæsonen 110 kr., 
140 kr. i højsæsonen, og så tilbyder rederiet 

en række andre billettyper, herunder 
dagsbilletter. 

Ruten skulle efter de oprindelige planer have 
være etableret med start i juni måned sidste 
år, men COVID-19-pandemien betød, at det 
ikke var muligt at syne færgen i Kina, og 
derfor blev premieren skudt til april i år. 

Det er Samsø Kommunes eget rederi, der 
kommer til at stå for driften af ruten. Samsø 
Rederi driver i forvejen ruten mellem Hou og 
Sælvig, som fortsætter som hidtil. 

Den selvstændige Samsø Kommune havde 
i første kvartal sidste år 3658 indbyggere 
fordelt på ikke mindre end 45 nationa-
liteter. Øen, der i 2018 var landets mest 
solrige, har seks havne og masser af som-
merhuse til udlejning, og den nye færge 
ventes at øge Samsøs popularitet som 
turistdestination.

FAKTA LILLEØRE 
Færgen er bygget i Kina til en pris på 41 
mio. kr. LILLEØRE kan tage 300 passagerer 
og 75 cykler med på overfarten. Der er ikke 
plads til biler ombord. Overfarten tager 60 
minutter. 

LILLEØRE er bygget i aluminium, og den er 
36 meter lang og 10 meter bred. Den vejer 
105 ton, og den blev løftet i vandet i Aarhus 
af to af kranerne på fragtskibet ANNE 
SOFIE.
Lilleøre refererer til et sted på den østlige 
side af Samsø lige ved indsejlingen til 
Langør Havn.
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... målet om at øge biodiversiteten er 

netop en af årsagerne til, at Aarhus Havn 

har besluttet at anlægge store, vilde og 

naturlige områder i relation til den opgra-

derede Østhavnsvej. 

Foto: Jan Kejser og Adobe Stock

Et mere end 5000 kvm. stort areal langs 
Østhavnsvej samt et større område ud for 
Havnecentret og tre yderligere områder på 
vej ud mod færgeterminalen er ved at blive 
omdannet til vilde haver på havnen. 

Havne-haver er naturligvis noget andet end 
villa-haver, og giver nogle helt andre mulig-
heder for at styrke biodiversiteten. Og målet 
om at øge biodiversiteten er netop en af 
årsagerne til, at Aarhus Havn har besluttet 
at anlægge store, vilde og naturlige områder 
i relation til den opgraderede Østhavnsvej. 

Fra Sumatravej og ud til stenmolen vil 
der blive etableret en sammenhængende 
vildeng med flerårige blomster, der har høj 
nektarproduktion og med blomstring fra 
maj til oktober. Området ved Havnecenteret 

og tre andre områder langs vejen bliver etab-
leret som kuperet kystmiljø.
Biodiversitet er det mylder af liv, som findes 
overalt på kloden i form af dyr, planter, 
svampe, bakterier og alt levende. Men den 
biologiske mangfoldighed er forsvundet i 
hastigt tempo de seneste år. Og det tab af 
biodiversitet er en konsekvens af samfun-
dets intensive udnyttelse af landarealer, 
hvilket også er tilfældet på havnen.  

Da Aarhus Havn planlagde opgraderingen af 
Østhavnsvej indtænkte man derfor vilde om-
råder, der kunne skabe et bedre fundament 
for insekterne og dermed understøtte fugleli-
vet på havnen. Allerede i dag kan man opleve 
et rigt fugleliv på havnen, men desværre er 
det blevet mindre i takt med, at havneområ-
det er udnyttet intensivt. Og det skal de nye 
vilde områder således råde bod på nu. 
Udover at forbedre forhold for insekter og 

Blomster og bier på havnen 
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fugle og dermed øget biodiversiteten på 
den nuværende havn, giver de områder også 
ny viden om, hvad der kan gro og vokse i et 
havnemiljø. Og den viden skal anvendes, når 
Aarhus Havn skal videreudvikles.  

Biodiversitet og æstetik går ofte hånd i 
hånd, og derfor vil de fremtidige grønne 
områder på havnen også give en æstetisk 
bedre oplevelser for alle de mennesker, der 
arbejder på/eller besøger havnen. 

VEJNING, KONTROL OG INSPEKTION

Multivej 12 
8000 Aarhus C

Tlf: 86 13 37 66 
info@vejebro.dk

✔ Kalibreret brovejning og vægtattest

✔ Dokumentation af VGM vægten af 
containere

✔ Inspektion og prøvetagning

✔ Skadesinspektion af vare ved 
ankomst 

✔ On-/off-hire inspektion af skibe

✔ Inspektion af surring af vare i 
forbindelse med afskibning

✔ Bunker survey, draft survey,  
marine survey

✔ Tank opmåling / ullage af flydende 
vare

✔ Tally kontrol 

Kontakt os og hør mere

En del af Baltic Control® Group

www.vejebro.dk

TIL SALG
124m2 kontor og 

lager incl. brovægt
på Aarhus Havn

Kontakt EDC  
tlf. 87 30 99 30

NY  
PRIS
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Unifeeder A/S                                        
Tangen 6 
DK-8200 Aarhus N

+45 88 83 00 00
info@unifeeder.com
www.unifeeder.com

We are dedicated to serving 
our customers



... når man på denne måde kan mindske 

bulk-varens faldhøjde, vil det generere 

mindre støv, ligesom man med en højere 

udleveringshøjde kan opnå en mere 

effektiv betjening af de højere lastbiler.

Fugesand, stenmel og salt med stor masse-
fylde er blot nogle af de bulk-produkter, der 
fremover kan håndteres med en nyindkøbt 
lossetragt. 

Den nye lossetragt, som Aarhus Havn har 
investeret i, forventes at være i drift i maj i 
år. Tragten skal primært anvendes sammen 
med den kommende nye mobilkran på Omni-
terminalen, men vil også kunne anvendes 
sammen med de eksisterende kraner og den 
nye mobilkran i Multiterminalen. Den nye 
losse tragt adskiller sig på flere måder fra 
Aarhus Havns eksisterende tragte, idet den 
er mobil og således kan flyttes rundt ved 
hjælp af en terminaltraktor, da tragten bliver 
udrustet med otte store massive gummihjul.
 

Aarhus Havns nuværende tragte i Multi-
terminalen flyttes i dag rundt med kraner. 
Men den løsning giver ikke mulighed for at 
flytte tragtene på tværs af kajafsnit eller 
mellem Omni- og Multiterminalen, som der 
nu bliver mulighed for med den nye. Det 
giver større fleksibilitet i forhold til operatio-
ner på havnen.

Den nye lossetragt har en kapacitet på  
140 m³, som er mere end de eksisterende 
tragte, der ligger fra 65 – 130 m3, og tragten 
kan udlevere mellem 1.200-1.400 m³ gods 
per timen ved kontinuerlig udlevering.  

Men der er flere fordele end blot den øgede 
mobilitet, kapacitet og muligheden for at 
håndtere produkter med stor massefylde. 
Den nyindkøbt tragt kan også nå længere 
ned og højere op under udlevering til lastbi-
ler. Og når man på denne måde kan mindske 
bulk-varens faldhøjde, vil det generere 
mindre støv, ligesom man med en højere 
udleveringshøjde kan opnå en mere effektiv 
betjening af de højere lastbiler. For at mind-
ske støvudviklingen yderligere vil tragten 
blive udrustet med en støvvæg på toppen, 
ligesom den får installeret et mekanisk 
støvreduktionssystem. 
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Lossetragt giver nye muligheder 
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Der er næsten ingen grænser for 

anvendelsesmulighederne. Containerne 

bruges til kontorer, kantiner, værksteder, 

omklædningsrum og barer.

Tekst og foto: Jette Christiansen

Bag hegn med høj sikkerhed og i containere, der 
er forsvarligt aflåst med klassificerede, forsik-
ringsgodkendte låse, opbevarer Dancontainer 
alt fra privat bohave til erhvervsmæssige mate-
rialer. Desuden indretter og udlejer Dancontainer 
sine firkantede kasser til adskillige formål. Det 
fortæller afdelingsleder Poul-Henning Duus fra 
Dancontainer.  

”Hvis folk tager på en længere rejse eller flytter 
midlertidigt til udlandet, kan det være en god 
løsning af opbevare deres bohave hos os, hvis 
de fx udlejer deres bolig imens. Men vi har også 
muligheder i forhold til folk, der blot skal flytte 
fra et sted til et andet, men har behov for opbe-
varing i kort tid,” fortæller Poul-Henning Duus. 

Sammen med tre kollegaer varetager han 
hvert år et par hundrede flytninger og af 
dem har en del behov for at få opmagasine-
ret deres ting en kortere eller længere pe-
riode. Det er flytninger til den næste gade, 
den anden ende af landet eller til modsatte 
side af jorden. Nogle lejer en container, mens 
andre køber en.

Mange anvender også en container, når 
boligen skal renoveres. De får den stillet på 
adressen og har så plads til at tømme et rum 
ad gangen og flytte indboet frem og tilbage 
efterhånden, som arbejdet skrider frem. 
Containerne er forsvarligt aflåst med Klasse 
5 forsikringsgodkendte låse.

Sikker opbevaring 



Dancontainer har også arbejdet med ideen 
om at indrette boliger i containere, men det 
har endnu ikke slået an i større omfang her i 
Danmark. Udfordringen er, forklarer Poul-
Henning Duus, at eftersom der ikke er tale 
om bare en midlertidig bolig, skal projektet 
leve op til nybygningsregulativer herunder 
bl.a. i forhold til isolering. 

Der er kun opført enkelte ungdomsboliger 
i København - bl.a. med udgangspunkt i et 
ønske om at genbruge containerne.

”Vi besluttede for nogen tid siden, at vi ikke 
ville satse på dette område lige nu. Og i øvrigt 
genbruges containerne allerede i dag. Contai-
nerstålet kan, alt efter brug, holde i 15-20 år, 
hvorefter containerne bliver smeltet om og 
genbrugt,” siger Poul-Henning Duus.

Selv om Dancontainer samarbejder med 
private mennesker, har de også et forretnings-
spor, hvor de udlejer og sælger containere til 
erhvervsvirksomheder. 

”Vi har fx restauranter, der opbevarer deres 
terrassemøbler fra udeserveringen om 
sommeren. Og udenbys håndværkerne, der 
har arbejdsopgaver her i byen, og derfor har 
materialer opmagasineret her. Det gør dem 
mere fleksible i forhold til, hvad de skal have 
med af materialer, mandskab og køretøj,” siger 
Poul-Henning Duus, der fortsætter:

”Nogle af de fine cykelkaffeboder, som kører 
rundt i byen, opbevares også i en container. 

Det er ret dyrt at indrette en sådan cykel, og 
indehaverne passer godt på dem. Nogle sæt-
tes her natten over, og enkelte står her også i 
hele vinterperioden.”

Dancontainer har også mulighed for at 
tilbyde indretning af containere på forskellig 
måde, og på det område samarbejder man 
fx med APM Terminals.

”I samarbejde med den pågældende kunde 
lægger vi en plan over den samlede opgave. Der 
er måske brug for et rum, hvor man kan holde 
møder, mens der i den anden ende skal være 
plads til opbevaring af værktøj og andre ting. 
APM Terminals, der har ingeniører og hånd-
værkere ansat, står så for den praktiske del 
af ombygningen og indretningen,” siger han. 
Containerne kan efterfølgende males i specifik 
farve, få monteret logo og meget andet.

Der er næsten ingen grænser for anven-
delsesmulighederne. Containerne bruges 
til kontorer, kantiner, værksteder, om-
klædningsrum og barer. I det aarhusianske 

 bybillede er de også at finde adskillige 
steder. 

”De bruges til diverse events som både 
lagerrum, køleskabe og kaffebarer. Man slår 
bare en side op, så er der en bar. Det samme 
princip gør sig gældende på Aarhus Street 
Food ved rutebilstationen, hvor mange af 
spisestederne er indrettet i en container,” 
fastslår Poul-Henning Duus, der mener, at 
ideen er så god, at den efterhånden har 
bredt sig rundt om i Danmark.

Dancontainer har en stor containerflåde, 
der er en kombination af mange forskellige 
typer af nye og brugte minicontainere samt 
20’ og 40’ skibscontainere. Herunder bl.a. 
køle/fryse-containere. Den mest anvendte 
container er en 20-fods med et rumfang på 
33 kubikmeter. 

Der er mulighed for bl.a. el og lys i contai-
nerne og desuden varme i de isolerede, så 
sensitive varer og indbo ikke får fugtskade 
over vinteren.
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We work together as one around the world 
and take pride in providing excellent service

> Multimodal container logistics
> Iceland and Faroe service
> Worldwide reefer logistics and international forwarding

Together we make things happen
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Sammen bliver vi bedre
En række virksomheder på havneområdet i 
Aarhus indgår i et bæredygtighedsnetværk, 
hvor man både deler og får ny viden, ligesom 
man identificerer områder for samarbejde 
som fx muligheden for at etablere et ener-
gilaug på havnen. 

Driftsdirektør Anne Zachariassen fra Aarhus 
Havn er initiativtager til netværket, som for 
godt et år siden havde det første møde. Hun 
så behovet, fordi hun oplevede en markant 
interesse for bæredygtighed både blandt 
virksomhederne på havnen og deres kunder. 

”Desuden ser vi ind i øgede krav om bære-
dygtighed fra myndighederne og dermed 
øgede omkostninger for virksomhederne. 
Mange oplever simpelthen bæredygtighed 
som morgendagens ”licens to operate”, men 
har måske også svært ved at vide, hvad man 
som enkelt virksomhed kan gøre, og her kan 
et stærkt netværk være til hjælp, så alle ikke 
skal finde hver sin løsning på samme udfor-
dring,” siger Anne Zachariassen.

Hun er overbevist om, at langt de fleste 
virksomheder i nær fremtid vil blive mødt af 
krav om CO2-deklaration på deres produkt eller 
serviceydelser. Og selvom virksomhederne er 
forskellige, kan man også i relation til et sådant 
krav få fordele af at være med i netværket.  

Bæredygtighedsnetværket favner allerede 
bredt med virksomheder af forskellig stør-
relse og fra mange sektorer. Nogle af delta-
gerne er langt i deres grønne udvikling, og 
andre er primært med for at få inspiration 
og viden. Virksomhederne kan bruge bære-
dygtighedsnetværket, som de vil. Man kan 
læne sig tilbage og være med på ”en lytter”, 
eller man kan deltage mere aktivt. Det er på 
nuværende tidspunkt ca. 15 virksomheder 
tilknyttet netværket.

Ved hver mødegang vil der typisk være både 
et inspirationsoplæg udefra og et oplæg 
fra en virksomhed på havnen, som deler 
en case. På baggrund heraf drøfter man, 
hvordan man evt. kan arbejde videre med 
temaet på havnen.  

Det er også muligt at finde helt nye 
samarbejdspartnere i netværket. Fx er en 
håndfuld af virksomhederne i netværket 
gået sammen om at se på mulighederne for 
et biogas-projekt på havnen, hvor nogle har 
biomaterialer i overskud, mens andre kan 

benytte biomaterialer som brændsel. Det er 
både godt for forretningen - og for klimaet.  
Affaldssortering er også noget alle kommer 
til at forholde os til, når kravet fra myndig-
hederne om affaldssortering i ti fraktioner 
bliver en realitet. Og det er et godt eksem-
pel på, at det langt smartere at løse den 
udfordring i fællesskab fremfor at gøre 
det hver især. Derfor er det også et emne i 
netværket. 

Det er gratis at deltage, om man mødes 
typisk 6-8 gange årligt til et morgenmøde af 
ca. 2 timers varighed. Alle kan bidrage med 
emner, så deltagerne har stor indflydelse på, 
hvad der bliver drøftet. Der er stor variation 
i temaerne, som fx kan være CO2-regnskab, 
grøn energi og affaldssortering. 

Netværket mødtes i begyndelse i Havne-
centret, men de seneste møder har som alt 
andet foregået virtuelt. Hvordan det skal 
være i fremtiden, vil man drøfte, når det 
igen er muligt at mødes fysisk. 

Der er plads til flere i netværket – og som 
nævnt er ingen virksomhed for lille, for stor, 
for ambitiøs eller for uambitiøs til at være 
med. Man skal bare interessere sig for bære-
dygtighed – og hvem gør ikke det?

Hvis du vil vide mere eller ønsker at være 
en del af netværket, så kontakt COO Anne 
Zachariassen eller Projektkoordinator Hanne 
Bohnstedt.
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”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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Cyklistpassage ved Havnecentret
Den nye cykelpassage er etableret for at 

øge trygheden for en række cyklister, der 

følte sig utrygge i forhold til den løsning, 

der var valgt i første omgang...

Foto Finn Byrum luftfoto

Opgraderingen af Østhavnsvej havde et 
særligt fokus på sikkerhed for personbiler 
til og fra Molslinjens færgeterminal, men 
selvfølgelig også for lastbilerne på vejen. 
Nu får cykelfolket en lysreguleret passage 
i krydset ved Havnecentret, og det bliver 
ovenikøbet en intelligent styret passage, der 
skal optimere sikkerheden for cyklisterne.  

Aarhus Havn er i gang med at etablere 
cykelpassagen, der bliver radarreguleret, 
ligesom tilfældet er med de øvrige lyskryds 
på strækningen. Således bliver cyklisterne 
ligesom bilerne detekteret af en radar, 
når de kommer kørende ad cykelstien på 
Østhavnsvej. 

Radaren registrerer om de har behov for at 
få grønt lys til fortsat passage. Cyklisterne 
vil blive ledt gennem den store helle til ind- 
og udkørsel til gaten og derefter over vejen 
ved den eksisterende cykelsti ved parke-
ringspladsen. 

Den nye cykelpassage er etableret for at 
øge trygheden for en række cyklister, der 
følte sig utrygge i forhold til den løsning, der 
var valgt i første omgang med passager to 
forskellige steder på Østhavnsvej. 

Februars sne og kulde har desværre forsin-
ket arbejdet med den nye cykelpassage i 
nogle uger.
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Farvel og tak – for læring 
og godt samarbejde
Min oplevelser er, at vi som organisation 

har fået en langt bedre kundeforståelse, 

og at vi for længst har lagt myndigheds-

uniformen og iklædt os en professionel 

og kommerciel tilgang til vores kunder og 

deres forretning. 

Havneområdet i Aarhus er nok et af de mest 
gennemfotograferede områder i byen – og 
godt for det. I hvert fald giver det mig bog-
staveligt talt mulighed for på flere måder 
at se tilbage til den tid, da jeg tiltrådte som 
kundechef for godt 10 år siden. Billederne vi-
ser en lang række synlige forandringer. Men 
sandheden er, som det så ofte er tilfældet, 
at de synlige forandringer kun er toppen af 
isbjerget. Som jeg oplever det, er der sket 
meget væsentlige forandringer i samarbej-
det mellem Aarhus Havns kunder og den del 
af organisationen, jeg har haft ansvaret for. 
Og ikke mindst har jeg selv været igennem 
en lang læringsproces, der i den grad har gi-
vet gode og lærerige erfaringer, som jeg nu 
kan bruge i mit nye job som adm. direktør 
for Aarhus Lufthavn. 

Tak til alle jer, der har givet mig den læring 
og de erfaringer. Jeg håber, at jeg også har 
givet jer noget til gengæld. I hvert fald kan 
jeg konstatere, at kundetilfredsheden er 
steget igennem tiden. I min afdeling be-
gyndte vi for nogle år siden at gennemføre 
både kvalitative og kvantitative kundeun-
dersøgelser for at finde ud af, hvor og hvad 
vi skulle ændre på for at gøre kunderne 
mere tilfredse. Vi har brugt resultaterne, 
og jeg kan se, at det har virket, idet vi stille 
og roligt har fået bedre skudsmål fra vores 
kunder – og faktisk ligger vi pænt over, hvad 
der er normalt i forhold til sammenligne-
lige virksomheder. Min oplevelser er, at vi 
som organisation har fået en langt bedre 

kundeforståelse, og at vi for længst har 
lagt myndighedsuniformen og iklædt os en 
professionel og kommerciel tilgang til vores 
kunder og deres forretning. 

Naturligvis glæder det mig også, at vi har 
haft betydelig fremgang på både omsæt-
ning og indtjening i den periode. Vi har for 
alvor manifesteret os som hele Danmarks 
havn med en imponerende udvikling i vores 
containerforretning for blot at nævne et 
område, der i særdeleshed stikker ud. Men 
det er også værd at nævne, at arealudlejnin-
gen er gået voldsomt frem i de seneste år, 
hvor vi har udlejet næsten tre gange så me-
get nyt areal per år, som vi har været vant 
til tidligere. Desværre – er der ikke så meget 
areal tilbage, og ofte har jeg været nødt til 
at svare afvisende i forhold til forespørgsler 
fra virksomheder, der gerne ville være en del 
af erhvervsklyngen på Aarhus Havn. Med et 
glimt i øjet kan jeg sige, at jeg har gjort mit 
arbejde færdigt, da der næsten ikke er flere 
ledige arealer på havnen. 

Men selvfølgelig er Danmarks største 
erhvervshavn under udvikling, og stregerne 
er tegnet tydeligt op til en kommende 
udvidelse. Det ville have været spændende 
at opleve byggeriet og etableringen af et 
nyt stort havneområde indefra, men da 
man ikke kan få det hele, nøjes jeg med at 
glæde mig over, at det trods alt er lykkedes 
mig at skabe interesse for den kommende 
udvidelse hos potentielle kunder.  
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Undervejs har jeg arbejdet med alle Aarhus 
Havns forretningsområder, men nogle ind-
satser vil jeg selvfølgelig huske bedre end 
andre. I min periode er det lykkedes Aarhus 
Havn at få et tættere samarbejde med 
store korn- og foderstofforretninger. Det 
har været stort, lærerigt og udfordrende, 
og som jeg ser det nuværende set-up er det 
både til glæde og gavn for kunderne og for 
Aarhus Havn. 

Blandt de mange nye tiltag, der er sket 
på containerområdet, vil jeg nøjes med at 
nævne en enkelt, nemlig at det er lykkedes 
at få grønlandstrafikken til Aarhus. I mere 
end 40 år har Aalborg haft monopol på 
samarbejdet med Grønland, og det glæder 
mig overordentligt meget, at vi fik skabt en 
god relation til Royal Arctic Line og fik det 
gjort lettere for Grønland at handle med 
resten af verden. 

Sidst men ikke mindst vil jeg nævne den 
markante udvikling, jeg har været med til at 
skabe for krydstogtforretningen. Vi lagde 
ud med 2 årlige anløb for 10 år siden og har 
siden været oppe over 40. Desværre er den 
forretning stillet på pause aktuelt, men 
også den har givet mig en indsigt, som jeg 
vil tage med mig videre til Aarhus Lufthavn. 
Tak for alt – til alle, jeg har samarbejdet 
med.  
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Endnu en dag på havnen
Skibe er anløbet. Kranerne arbejder. 
Vandet er stille. Multiterminalen syder. 
Gods lastes. Og gods losses. 
Forårsskyer trækker sig. Himlen blottes.
Et kig til horisonten. 
…og til travlhed på containerterminalen. 
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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



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


