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Grønnere krydstogtdrift
med nyt landstrømsanlæg
Da Hendes Majestæt Dronningen
kom forbi
Fremtidens brændstof flytter ind
Oplev Aarhus havn helt tæt på;
til lands, til vands og i luften

Grønnere
krydstogtdrift
med nyt landstrømsanlæg

Foto: Jan Kejser
Tekst: Josephine Andersen, Publico kommunikation
Med sit kommende landstrømsanlæg kan
Aarhus Havn fra 2023 tilbyde et grønnere og
mere bæredygtigt alternativ til krydstogtskibenes dieselmotorer.
Når krydstogtsæsonen 2023 skydes i gang
til næste forår, bliver det med et helt nyt
landstrømsanlæg på Aarhus Havn. Det kom
mende anlæg gør det muligt for krydstogt
skibene at anløbe havnen, koble sig til land
strøm og derved holde motorerne kørende
på el fremfor olie, mens de ligger til kaj.
Morten Kusk er Commercial Manager ved
Aarhus Havn, og han har dagligt kontakt
med de mange krydstogtrederier, der hvert
år gæster Aarhus. For ham at se er land
strøm vejen frem i en branche, der har ry for
at forurene:
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– Når skibene kommer til Aarhus, er det som
store hoteller med op til 6000 gæster. Det
kræver massive mængder strøm at holde
dem i gang, og den strøm genererer de ved at
brænde olie af som forurener. Med tilkobling til
et landstrømsanlæg kan de slukke motorerne
og derved spare på olien, fordi strømmen i
stedet leveres via anlægget, fortæller han.
Millioninvesteringen i landstrømsanlæg
get er finansieret i samarbejde med Aarhus
Kommune og EU og er en del af Aarhus
Havns overordnede bæredygtigheds
strategi, hvor målsætningen er at være den
grønneste havn i Østersøsregionen inden
2030. Samtidig er det et tiltag der skal
understøtte flere af de anløbende rederiers
grønne agenda. For der er stor velvilje blandt
rederierne til at bevæge sig i en mere bære
dygtig retning.
– På nuværende tidspunkt kan cirka halv
delen af de skibe, der anløber Aarhus Havn
tage landstrøm, men rederierne investerer
milliarder i lige netop dette for tiden, så det
tal er kun stigende. Derfor er jeg heller ikke
i tvivl om, at landstrøm bliver en konkur
rencemæssig fordel for os fremadrettet, og
at de havne, der endnu ikke er hoppet med
på bølgen, må sidde og ærgre sig, afslutter
Morten Kusk.
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Rekordstor krydstogtsæson
på Aarhus Havn
Af Carsten Kruse
CCO / Kommerciel direktør
Welcome, bienvenue, willkommen. Der bliver
gæster nok at hilse på de kommende mange
måneder, hvor Aarhus Havn står midt i sin
største krydstogtsæson nogensinde. 64 skibe
forventes at anløbe havnen i løbet af 2022,
hvilket er en fordobling sammenlignet med den
sidste fulde sæson og en all time high for os.
Det lyder jo umiddelbart som en succes, men
desværre sker de mange anløb i år på en
ærgerlig baggrund. Konflikten i Ukraine har
betydet, at alle rederier, uden undtagelse,
har fravalgt Skt. Petersborg, der tidligere var
en vigtig krydstogtdestination. Et fravalg
der kommer os og Aarhus by til gode – i hvert
fald i denne sæson. For til trods for den store
begejstring for vores by og ikke mindst de
mange hjælpsomme frivillige, der leverer et
kæmpe stykke arbejde, tropper op på kajen
og tager imod vores gæster, forventer jeg
ikke, at det fortsætter ind i 2023.
Lige nu er vi naturligvis glade og stolte af, at
Aarhus anses som et attraktivt alternativ på

rederiernes ruter rundt i Europa, men vi er
samtidig bevidste om, at der bliver holdt et
vågent øje med hele den geopolitiske situation,
og at det potentielt kan få betydning for os i
de kommende sæsoner.
Uvisheden får dog ingen betydning for vores
igangværende arbejde med og for krydstogt
driften. Tværtimod.
Den grønne bølge rammer krydstogtkajen
Det er ingen hemmelighed, at de mange
krydstogtbesøg vejer tungt i vores samlede
CO2regnskab, og at det er et af de områder,
hvor vi får flest tæsk i forhold til den grønne
omstilling. Aarhus Havn er som den første
havn i Danmark ved at gøre noget ved den
udfordring, der er omkring udledning fra
krydstogtsskibene.

Allerede nu oplever vi en stigende efter
spørgsel på grønne tiltag fra rederierne, og
derfor forventer vi en styrket position, når
landstrømsanlægget står klar til brug i 2023
– ligesom det også taler ind i havnens egen
målsætning om 100 procent CO2neutralitet
i 2030.
Rederierne der ejer krydstogtskibene, er klar
over at de skal med på den grønne udvikling. I
april i år underskrev 19 rederier, som inklude
rer de fire største krydstogtrederier i verden,
en hensigtserklæring på, at de hurtigst
muligt – og senest i 2024 – vil benytte land
strøm i de havne i Østersøregionen, hvor der
er et landstrømsanlæg. Det er første gang, at
en hel region sammen med krydstogtrederi
erne i fællesskab tager så stort et skridt mod
anvendelsen af landstrøm.

Første skridt på vejen er vores kommende land
strømsanlæg, der allerede fra næste år gør det
muligt for skibene at koble sig til anlægget og
slukke for motorerne, mens de ligger til kaj. En
løsning der blandt andet mindsker partikelud
slip og nedsætter det samlede CO2forbrug.
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Da Hendes Majestæt Dronningen kom forbi
Jubilæumsfejringen var en del af
Majestætens årlige sommertogt med
Kongeskibet Dannebrog.

Foto: Jan Kejser
Tekst: Josephine Andersen, Publico Kommunikation
I forbindelse med fejringen af sit 50års
regeringsjubilæum besøgte Hendes Majestæt
Dronningen Havnecentret på Aarhus Havn
den 3. juni 2022. Jubilæumsfejringen var en
del af Majestætens årlige sommertogt med
Kongeskibet Dannebrog.
Sommerbesøget blev indledt samme mor
gen med anløb af Kongeskibet Dannebrog
ved Honnørkajen i midtbyen, hvor H.M.
Dronningen blev modtaget af blandt andre
borgmester Jacob Bundsgaard inden en plan
lagt karettur rundt i det centrale Aarhus.
Efter besøg hos både den nye universitetsby
og Generationernes Hus på Aarhus Ø gik
turen til den modsatte ende af havnen.
Her besøgte H.M. Dronningen Havnecentret,
hvor virksomheden Pond, der har udviklet en
teknologi, som potentielt kan gøre en ende
på fossilt oliebaseret plastik, introducerede
Majestæten til, hvordan man kan bruge
udelukkende plantematerialer som råvarer
til at lave plastprodukter, som ikke udleder
CO2, men derimod deponerer kulstof via
fotosyntesen.

Efter oplægget fra Pond blev H.M. Dronningen
modtaget og budt velkommen af havne
direktør Thomas Haber Borch samt hav
nens ansatte og familier, der havde taget
opstilling på Atriumtrappen for at lykønske
Majestæten med de 50 år som regent.
Dernæst fulgte et oplæg ved driftsdirektør
Anne Zachariassen om havnens bære
dygtige udvikling og klimamål – herunder
indsatser omkring biodiversitet, grøn energi
og landstrøm, der alle skal bidrage til Aarhus
Havns målsætning om at blive CO2neutral
senest i 2030.
Som afslutning på eftermiddagens besøg
fik H.M. Dronningen fremvist eksemplarer
af havnenes fiskebørnehaver, også kaldet
Biohuts®, der er af vigtig betydning for øget
liv og biodiversitet i og omkring havnen.
Besøget hos Aarhus Havn var en del af
en større aarhusiansk fejring af H.M.
Dronningens regeringsjubilæum, der fandt
sted 3.4. juni.
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Et kig i krydstogtkulissen

Selvom mange måske tror, at krydstogt

Tekst: Josephine Andersen, Publico Kommunikation

gæster er sådan nogle, der går en hurtig

Krydstogtsæsonen er over os, og i år forventes et rekordstort antal skibe at anløbe
Aarhus Havn – og den slags øget trafik
kræver grundig forberedelse.

tur i byen, inden de vender tilbage til
skibet for at spise, så bruger hver gæst
faktisk 600700 kr. i byens forretninger
og spisesteder.

Som store flydende hoteller lægger de
tonstunge skibe til ved krydstogtskajen på
Aarhus Havn. Det har de gjort siden april,
hvor sæsonen startede, og det kommer de
til at gøre helt indtil 10. december, hvor årets
sidste anløb finder sted. Krydstogttrafik
ken er for alvor tilbage i Aarhus efter et par
magre sæsoner, og i år forventes mere end
60 skibe at lægge vejen forbi.
Forud for de mange anløb og de tusindvis
af gæster går et solidt stykke forarbejde.
Det ved Commercial Manager Morten Kusk
alt om. Det er nemlig ham, der sidder med
ansvaret og det store forkromede overblik
over havnens krydstogtsaktiviteter.
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– Der er mange ting at holde styr på både
før sæsonen går i gang, og når skibene be
gynder at anløbe havnen i starten af april.
Men selve arbejdet med at få sat Aarhus
på rederiernes landkort starter typisk flere
år før, skibene rent faktisk er her, fortæller
Morten Kusk fra en onlinelinje i Skotland,
hvor han netop er afsted for at netværke
og forhåbentlig indgå aftaler for de kom
mende sæsoner.
Flere gange om året rejser han ud i verden
med det ene formål at tiltrække alverdens
krydstogtsrederier til Aarhus. Af og til på
egen hånd, men ofte i samarbejde med en
repræsentant fra Visit Aarhus, så de sam
men kan danne fælles front og sælge byen
bedst muligt.
– Lidt groft sagt, så tilbyder Aarhus Havn
jo ”kun” den nødvendige infrastruktur, der
gør det muligt for skibe af alle størrelser at
anløbe havnen, mens Visit Aarhus sælger
selve byen og dens oplevelser. Når vi rejser

ud sammen, er vi en stærk alliance, der kan
tilbyde hele pakken, og det er en strategi,
der har vist sig at virke. Vi ser i hvert fald
en øget interesse for Aarhus som destina
tion, forklarer Morten Kusk.
Alle mand på dæk
Selvom Aarhus Havn efterhånden har en
vis rutine, når det kommer til at modtage
krydstogtskibe og gæster, er der stadig
en masse detaljer, der skal på plads inden
et anløb. Helt lavpraktisk skal der opsæt
tes ISPShegn, telte og toiletter, der skal
ordnes busbaner og eventuelt arrangeres
shuttlebusser, der skal købes blomster, og
krydstogtpladsen skal fejes.
Det er vigtigt, at byen tager sig ud fra
sin bedste side, når gæsterne ankommer.
Undersøgelser viser nemlig, at 6 ud af
10 krydstogtgæster overvejer at komme
tilbage til en by, de tidligere har besøgt på
deres tur.

– Det er enormt vigtigt, at vi gør os umage,
hver gang der anløber et krydstogtskib.
Ud over den betydning det har for havnen
og vores egen forretning, har det også en
kæmpe værdi for hele byen. Selvom mange
måske tror, at krydstogtgæster er sådan
nogle, der går en hurtig tur i byen, inden
de vender tilbage til skibet for at spise,
så bruger hver gæst faktisk 600700 kr. i
byens forretninger og spisesteder. Og med
ca. 100.000 gæster om året, så løber det
hurtigt op, fortæller Morten Kusk.
Derfor har man også sat alle mand på dæk,
når de store flydehoteller anløber. Både hos
Aarhus Havn og Visit Aarhus, men i sær
deleshed også hos frivilligkorpset Rethinkers,
der spiller en central rolle.

krydstogtturister ofte efterspørger. De kan
spørges om alt, og vi er meget taknemme
lige for deres arbejde og den forskel, de gør
for vores gæster, siger Morten Kusk.
Og der bliver nok at lave for de mange
frivillige i de karakteristiske orange jakker.
For som det ser ud lige nu, går antallet af
kommende anløb kun én vej: Op!
– Lige nu arbejder vi med anløb for 2024 og
2025, men vi kan allerede nu se og mærke
efterspørgslen. I år har vi 64 planlagte an
løb i kalenderen, og til næste år nærmer vi
os 70. Vi får travlt, men vi er heldigvis godt
rustet til at tage imod de mange skibe, og
vi glæder os til at byde endnu flere gæster
velkommen til Aarhus, afslutter han.

– Rethinkers gør et kæmpe stykke arbejde
i forhold til krydstogtskibene. De stiller op,
byder velkommen, viser rundt og svarer
på spørgsmål, og de giver gæsterne den
autentiske og lokale oplevelser, som mange
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Nordic Oily Waste genbruger havnens olierester
Foto: Nordic Oily Waste
Tekst: Anders Holmgaard, Publico Kommunkation
Hvert år bliver 30.000 tons olie og spildevand
fra havnen genbrugt til gavn for hele Aarhus.
Nordic Oily Waste står for arbejdet, og synergieffekterne med havnen er tydelige.
Olierester er en naturlig del af en havn, som
er knudepunkt for tusindvis af tons gods og
passagerer hver dag. Og i årtier har Aarhus
Havn gjort sit til, at olien er blevet behandlet
og genbrugt. Siden 1990’erne har Nordic Oily
Waste – under skiftende navne – stået for
det beskidte arbejde med at behandle havnens
olierester, så det kan genbruges.
Det er slamsugerne fra Nordic Oily Waste, der
træder til, når havnens skibe har olie, de ikke
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selv kan benytte. Havnen har et ansvar for,
at olien bliver opsamlet, da skibene ikke må
dumpe affald til havs. På Nordic Oily Wastes
faciliteter bliver olien filtreret, varmet op og
renset i forskellige processer, indtil produktet
kan bruges som erstatning for fuel olie.
Hvert år behandler Nordic Oily Waste i
Aarhus 30.000 tons olie og spildevand, og
virksomheden sætter en ære i at være så
energieffektiv som muligt. Derfor bruger
Nordic Oily Waste selv en del af den genind
vundne olie til at fyre op for dampkedlerne,
der bruges til inddampning af forurenet vand,
mens det varme kølevand bliver kanaliseret
ud i fjernvarmenettet til gavn for Aarhus og
omegn. Udover damp til egne processer pro
duceres der også damp på genbrugsolie, som
sendes videre til naboen Scanfedt.

– Vi forsøger at gøre vores arbejde så bæredyg
tigt som muligt ved at fokusere på at nedbringe
omkostninger, miljøpåvirkning og bidrage til
samfundet omkring os. På den måde bidrager
vi til en grønnere agenda og en grønnere verden
for både mennesker, virksomheder og samfund,
siger Peter Lichscheidt, salgs og logistikkoordi
nator hos Nordic Oily Waste.
13 år på havnen
Nordic Oily Waste har haft til huse på Olie
havnsvej i 13 år under forskellige navne. Selv
om virksomheden har kunder mange andre
steder end på havnen, prioriterede ledelsen
i 2009 at flytte væk fra E45motorvejen og
ind på havnen.
– Der, hvor vi boede før, havde vi ikke adgang
til at sælge overskudsvarme. Samtidig kunne

vi overtage et tankanlæg med to 5000 km3
tanke her på havnen, og vi er også endnu
tættere på mange af vores kunder, siger
Peter Lichscheidt, der har arbejdet med gen
brug af olierester i omtrent 30 år.
– Havnen er et spændende sted i rivende ud
vikling. Der sker noget hele tiden, og man kan
tydeligt mærke, at ambitionerne vokser år for
år. Jeg synes, Aarhus Havn har gennemgået
en øget professionalisering i løbet af de seneste
ti år, og det nyder vi godt af, siger han.
Fokus på bæredygtighed
Havnens og samfundets fokus på bære
dygtighed har rykket sig de seneste år. Mens
genbrug af olie i 90’erne blot var en snusfor
nuftig måde at tjene penge på, er det i dag
anset for et være en miljørigtig og bæredyg
tig udnyttelse af havnens sidestrømme.
På Oliehavnsvej kan det øgede fokus på
bæredygtighed tydeligt mærkes. Fire gange
om året deltager Nordic Oily Waste sammen
med havnens mange andre virksomheder i

bæredygtighedsnetværket i havnehuset med
fokus på vidensdeling og bæredygtighed.
– Man kan godt mærke, at havnen er på
forkant med bæredygtighed. Det er virkelig
noget, de prioriterer, og det betyder noget for
os virksomheder. I bæredygtighedsnetværket
har vi altid en god udveksling af erfaringer
mellem virksomheder. Der er spændende
oplæg og tid til at netværke og tage andre
virksomheders erfaringer med os ud i daglig
dagen, siger Peter Lichscheidt.
Havnens synergieffekter
Synergieffekter mellem virksomhederne
langs kajkanten har altid været Aarhus Havns
store styrke. Og det er Nordic Oily Waste en
central del af.
Eksempelvis er Nordic Oily Waste behjælpe
lige med tilkobling af slanger, når havnen
skal etablere afløb til krydstogtskibene. Og
tjenesten er gensidig, når Nordic Oily Waste
har brug for en hjælpende hånd med eksem
pelvis snerydning og saltning.

– Vi har en aftale med havnen om, at hvis
der er skib med toiletvand, så kan de altid
ringe til os for hjælp med at få det kørt væk,
selvom det ikke er en del af vores kerne
forretning. Hvis vi har behov for eksempelvis
en stor truck til at flytte en maskine, så er
der gerne en virksomhed i nærheden, der kan
hjælpe med det. Den slags aftaler skaber
stor værdi og kan være svære at finde andre
steder, siger Peter Lichscheidt.
Nordic Oily Waste blev grundlagt i 2020 af
Theis Rinaldo Andersen med købet af det
første renseanlæg i Grenaa. I 2021 opkøbte
virksomheden også Fortum Waste Solutions
OW A/S med renseanlæg i Aarhus og Esbjerg
og udvidede derved kapaciteten markant.
I dag har Nordic Oily Waste 20 medarbejdere
på de tre fabrikker og et hovedkontor i
København.
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We are dedicated to serving
our customers
Unifeeder A/S
Tangen 6
DK-8200 Aarhus N
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+45 88 83 00 00
info@unifeeder.com
www.unifeeder.com

FAKTABOKS
Fem vigtige grunde til, at Aarhus Havn har
behov for en havneudvidelse:
1. Aarhus Havn er en vigtig del af den
samfundskritiske infrastruktur
Aarhus Havn er en såkaldt EU coreport
og dermed en af EU’s vigtige havne. Den
bidrager til forsyningssikkerhed og fri
bevægelighed for varer.
2. Godsmængden er stigende – og havnen
må afvise kunder
Mængden af containergods, der kommer
via Aarhus Havn, er steget med over
300 procent de seneste 30 år. Med en
voksende befolkning i byen og en fortsat
appetit på handel med udlandet samt
udvikling i nye forsyningskæder er der ikke
noget, der tyder på, at efterspørgslen på
havnekapacitet vil falde.

Ny infoside om Yderhavnen
Tekst: Josephine Andersen, Publico Kommunikation
Yderhavn.dk skal gøre aarhusianerne og
andre interesserede klogere på, hvad en
udvidelse af havnearealet vil betyde for
fremtiden.
I forbindelse med det kommende Yderhavns
projekt har Aarhus Havn netop lanceret en
ny infoside, der fokuserer specifikt på den
kommende havneudvidelse i Aarhus. Siden
yderhavn.dk samler al relevant information
om projektet til dem, der ønsker at vide
mere om Yderhavnen.

effektiv logistik for varer, der skal flyttes.
Udvidelsen af Yderhavnen skal sikre, at vi
også har kapacitet nok i fremtiden.
På yderhavn.dk kan du blandt andet læse
om de vigtigste grunde til, at Aarhus har
behov for en havneudvidelse. På visualise
ringssiden har vi vist, hvordan Yderhavnen
kan tage sig ud om 30 år fra forskellige ud
sigtspunkter, når den er fuldt udbygget. Vi
har også samlet svar på nogle af de spørgs
mål, der oftest bliver stillet om Yderhavnen.
Og der kommer løbende mere indhold til.
Klik ind på yderhavn.dk og læs mere

Siden Aarhus Havn blev etableret i 1845,
har både den og Aarhus by gennemgået en
rivende udvikling. I dag er havnen et vigtigt
infrastrukturelt knudepunkt, hvor søtrans
port, tog og lastbiler mødes og sikrer en

3. Skibstransport er den mest bæredygtige
transportform – både målt på CO2udledning og brændstofforbrug
Store transportskibe kan fragte
betydelige mængder varer over lange
afstande med en meget lav CO2udledning pr. ton – blot tre gram. Det er
langt lavere end både lastbiler, fly og tog.
4. Udvidelsen skaber arbejdspladser og
omsætning
Havneudvidelsen er en gevinst for
erhvervslivet og for arbejdssøgende
aarhusianere. Med udvidelsen vil der blive
skabt nye direkte arbejdspladser – plus
en lang række afledte arbejdspladser hos
havnens eksterne leverandører.
5. Størrelse er afgørende
Danmark er med i toppen af
verdensranglisterne hvad angår
søfart og havnedrift. Vores position
er opnået ved hjælp af fleksibilitet og
godt købmandskab. For Aarhus Havn
er flere funktioner (container, bulk,
færger, krydstogt osv.) afgørende for at
skabe stordriftsfordele og dermed være
konkurrencedygtig og attraktiv i forhold til
de udenlandske alternativer, som har langt
større økonomiske muskler. Hvis vi fjerner
bare en enkelt funktion, kan det få stor
negativ betydning for alle de resterende.
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Fremtidens brændstof flytter ind
”Allerede nu samarbejder vi med
forskellige virksomheder omkring
fremtidens brændsler, og med
brinttankstationen ønsker vi at tilbyde
endnu et alternativ eller supplement
til diesel,...”

Foto: Everfuel
Tekst: Josephine Andersen, Publico Kommunikation
Inden året er omme, skal både personbiler
og lastvogne kunne tanke bæredygtigt
brint på Aarhus Havn. Det er målet med den
nyligt indgåede aftale mellem havnen og
energiselskabet Everfuel.
– Vi har en målsætning om at være den
mest bæredygtige havn i Østersøområdet
inden 2030, og hvis vi skal lykkes med det,
så skal vores virksomheder også være bære
dygtige og med på den grønne transmission,
vi gennemgår.
Sådan siger Anne Zachariassen, COO og
driftsdirektør hos Aarhus Havn. På vegne af
havnen har hun netop indgået en lejeaftale
med selskabet Everfuel, der allerede i slut
ningen af 2022 skal gøre det muligt for både
personbiler og lastvogne at tanke bæredyg
tigt brændstof fra en nyanlagt brinttank
station på Aarhus Havn.
Selvom der på nuværende tidspunkt ikke
er mange brintkøretøjer på de danske veje,
er det vigtigt for Aarhus Havn at være på
forkant med udviklingen. I fremtiden vil
brint blive et udbredt alternativ til fossile
brændsler, og derfor er den kommende tank
station også et naturligt led i at understøtte
landtransportens udvikling.
– Havnen er mere end kajer og asfalt. Vi er
en udbyder af infrastruktur, og det inklu
derer også energiinfrastruktur. Allerede nu
samarbejder vi med forskellige virksom
heder omkring fremtidens brændsler, og
med brinttankstationen ønsker vi at tilbyde
endnu et alternativ eller supplement til
diesel, forklarer Anne Zachariassen.

Den nye tankstation kommer til at ligge på
Østhavnsvej, og denne placering er ikke en
tilfældighed. Der er nemlig tale om et trafi
kalt knudepunkt for både godstransport og
personkørsel til og fra Molslinjen og Nordic
Seaplanes, og hvis brinttankstationen skal
blive en succes, er det vigtigt med nem
adgang.
– Når man ser på placeringen af brinttank
stationer, kigger man selvfølgelig på, hvor
det giver mening at placere dem, og sam
men med Everfuel har vi vurderet, at Aarhus
Havn er et godt sted. Vi ser allerede enkelte
lastbiler og taxaer der kører på brint, så i
virkeligheden forsøger vi bare så vidt muligt
at understøtte den allerede eksisterende
logistik, afslutter driftsdirektøren.
Det er virksomheden Everfuel, der står
bag selve udformningen og opførelsen af
den nye brinttankstation på Østhavnsvej.
Stationen vil både kunne servicere lastbiler
og personbiler, og kan på sigt skaleres op
efter behov.

FAKTA
Brint er det første grundstof i det periodiske system, og et afgørende element i den
grønne omstilling. Som en energipolitisk
schweizerkniv kan brint bruges både til at
lagre overskydende energi fra vindmøller
og solceller og til brændsler, så vi kan køre,
sejle og flyve uden at udlede skadelige
partikler.
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Ny analyse:

Aarhus Havn skaber mere end 17.000 jobs
I analysen konkluderer Incentive således

Foto: Finn Byrum Luftfotos
Tekst: Publico Kommunikation

blandt andet, at Aarhus Havn i alt
genererer skatteindtægter på
3,1 milliarder kroner.

Aarhus Havns aktiviteter er med til at skabe
arbejdspladser, milliarder i skatteindtæg
ter og vækst til både Aarhus Kommune og
resten af landet. En ny beskæftigelses
analyse fra konsulenthuset Incentive viser,
at antallet af havnerelaterede jobs er steget
markant i de senere år.
Aarhus Havn har historisk set været tæt
forbundet med udviklingen af Aarhus by. Ud
over at være en økonomisk indtægtskilde for
Aarhus Kommune og borgerne har havnen
også været en af de største arbejdspladser
i byen.
Nu har konsulenthuset Incentive under
søgt, præcis hvor store de økonomiske og
jobmæssige perspektiver er ved Aarhus
Havn. Og resultatet viser, at der i dag skabes
markant flere jobs ud fra Aarhus Havn end
for bare fem år siden.
– Havnens betydning for Aarhus og det øvrige
Danmark bliver løbende diskuteret. Derfor er
det vigtigt for os at få et klart billede af, hvad
havnen bidrager med. Sidst vi fik analyseret
jobskabelsen ved Aarhus Havn, var i 2017,
hvor optællingen viste, at havnens aktiviteter
skabte omkring 10.000 fuldtidsstillinger. Nu
har vi fået en dugfrisk analyse, som fortæl
ler, at den samlede beskæftigelse i dag er på
17.255 årsværk. Det vil sige en stigning på
over 70 procent siden 2017, forklarer Thomas
Haber Borch, CEO hos Aarhus Havn.
Lidt over halvdelen af arbejdspladserne
tilfalder borgere, der bor i Aarhus Kommune,
mens resten bliver skabt rundt i resten af
Danmark. Det sker eksempelvis i lager,
logistik og containervirksomheder, hos
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speditører og vognmænd, hos told og vete
rinærmyndigheder og øvrige virksomheder,
som er knyttet til havneaktiviteten.
Vigtig værdiskaber for by og virksomheder
Ud over at være en stor beskæftigelsesmotor
har havnen også en positiv indvirkning på
både værdiskabelsen i virksomhederne og
som bidragsyder til velfærdssamfundet.
I analysen konkluderer Incentive således
blandt andet, at Aarhus Havn i alt genererer
skatteindtægter på 3,1 milliarder kroner.
–En skatteindtægt på over tre milliarder
kroner på landsplan har væsentlig betydning,
når der skal finansieres velfærd. Aarhus
Kommune får alene 700 millioner kroner
ind via de aktiviteter, som havnen står bag,
fortæller Thomas Haber Borch.
Han fortsætter:
– Jeg tror, at mange borgere kan glemme,
hvor stor en samfundsmæssig værdi, en
velfungerende havn udgør. Men Incentives
analyse opgør værditilvæksten for virksom
hederne til hele 12,2 milliarder kroner, hvoraf
de 7,2 milliarder kroner går til virksomheder
i Aarhus. Så ud over at havnen er en del af
en kritisk national infrastruktur og er med
til at sikre Danmarks forsyningssikkerhed, er
den også en vækstmotor for det erhvervsliv,
som får varer ind og ud af havnen.
Jobvæksten kan fortsætte
Aarhus Havn har siden grundlæggelsen i
1845 været synonym med fremgang for
Aarhus, og havnedirektørens forhåbning er,
at den udvikling kommer til at fortsætte i de
kommende mange år.
– For mig er der ingen tvivl om, at en vel
fungerende Aarhus Havn er afgørende brik

i byens og erhvervslivets udvikling. Med de
rigtige rammer og den fornødne plads kan
vi blive ved med at skabe mange arbejds
pladser i de kommende år – både i Aarhus
og i resten af Danmark. Og det vil give en
værditilvækst, der kommer os alle sammen
til gode, siger Thomas Haber Borch.
Opsummering af analysen:
Incentives analyse bygger på omfattende
databearbejdelser, dels af Aarhus Havn,
dels af de virksomheder, som direkte eller
indirekte har aktiviteter på havnen.

Formålet med analysen har været at belyse,
hvordan aktiviteterne i Aarhus Havn påvir
ker beskæftigelse og værditilvækst lokalt og
nationalt.

0,7 mia.kr. af skatteindtægterne tilfalder
Aarhus Kommune. De 8.850 beskæftigede
i kommunen bidrager til en bruttoværdi
tilvækst på 7,2 mia. kr.

Aktiviteterne i Aarhus Havn medfører 17.255
beskæftigede (årsværk) i hele Danmark, hvor
af 8.850 er beskæftiget i Aarhus Kommune.

De 17.225 beskæftigede er baseret på alle
virksomheder, der ligger på Aarhus Havn
samt andre uden for Aarhus Havn, der er
beskæftigede i forbindelse med aktiviteter i
Aarhus Havn.

De samlede aktiviteter giver anledning til
skatteindtægter på ca. 3,0 mia. kr. i hele
Danmark og en bruttoværditilvækst i virk
somhederne på 12,2 mia. kr.

2022

Hele Danmark

Heraf Aarhus Kommune

17.255

8.850

Skatteindtægter (mia. kr.)

3,0

0,7

Bruttoværditilvækst (mia. kr.)

12,2

7,2

Beskæftigelse (årsværk)
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Oplev Aarhus havn helt tæt på;
til lands, til vands og i luften
 Aktiviteterne på dagen kommer

Tekst: Josephine Andersen, Publico Kommunikation

til at spænde bredt lige fra guidede

For første gang i flere år er det igen muligt
at udforske og opleve livet på havnen på
tætteste hold, når Aarhus Havn til august
byder velkommen til arrangementet åben
havn.

havnerundfarter og busture med bl.a.
rundvisning på containerterminalen til
skibsbyggerkonkurrence og simulerede
redningsaktioner.
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Efter tre lange år på coronastandby er
Aarhus havn igen klar til at åbne portene og
byde gæster velkommen inden for ”hegnet”,
når arrangementet åben havn vender tilbage
til kajkanten lørdag den 27. august 2022.
Arrangementet, der er for både store og
små, har efter flere års ufrivillig stilstand
skruet godt op for ambitionerne for dette
års event. Det fortæller Marianne Mikkelsen,

der er projektleder og tovholder på åben
havn 2022:
 Vi vil så gerne vise, hvor meget der rent
faktisk sker på havnen hver eneste dag, og
vi håber på, at vi med årets program og ak
tiviteter kan lokke både børnefamilier, unge
og ældre fra Aarhus og de omkringliggende
byer til, så de kan få en på opleveren.
Og lige netop det med at få en på opleveren,
bliver der rig mulighed for, når virksomhe
derne på Danmarks største erhvervshavn
fylder krydstogtpladsen på Balticagade med
maskiner, skibe, telte, boder og aktiviteter
både til lands, til vands og i luften.

 Aktiviteterne på dagen kommer til at
spænde bredt lige fra guidede havnerund
farter og busture med bl.a. rundvisning på
containerterminalen til skibsbyggerkon
kurrence og simulerede redningsaktioner.
Der er også mulighed for at deltage i vores
familievenlige orienteringsløb åben havn
løbet, hvor deltagerne kommer helt tæt på
havnens kraner, pakhuse og virksomheder,
når de bevæger sig rundt på havnearealet,
forklarer Marianne Mikkelsen.
Vi er ”In it Together” – byen og dens havn
At gøre havnen mere tilgængelig og knap så
fremmed for den almindelige aarhusianer
er en vigtig del af åben havnkonceptet. Til
trods for den tilbagevendende begivenhed
den første lørdag i festugen er der nemlig
stadig behov for at bygge bro mellem fest
ugen i midtbyen og erhvervshavnen.
 Formålet med åben havn er at vise, hvad
havnen rent faktisk er og kan, for vi møder

Der er også et andet relevant punkt på
agendaen, når det kommer til formålet med
åben havn. I takt med den øgede aktivitet
og vækst på havnen stiger efterspørgslen
efter kvalificeret arbejdskraft blandt flere
af havnens godt 150 virksomheder og rede
rier. Derfor lægger projektlederen da heller
ikke skjul på, at åben havn også indeholder
et rekrutteringsperspektiv:
 Vi ved fra tidligere år, at åben havn er en
rigtig god måde at komme i dialog med
potentielle nye kollegaer. Når ungerne byg
ger både, hopper på hoppeborg eller graver
efter skatte, har far og mor tid til at gå i
teltene og møde havnens virksomheder,
høre om deres daglige drift og produkter
og måske endda deres karrieremuligheder,
afslutter hun.
Arrangementet er åbent for alle, og der
forventes flere tusinde besøgende. Det
fulde program vil blive præsenteret senere

FAKTA OM ÅBEN HAVN
Dato: 27. august 2022.
Tid: Kl. 11 -15.
Sted: Krydstogtpladsen, Balticagade.
Hvad: Familievenligt arrangement med
masser af aktiviteter for børn:
• Havnerundfarter med forskellige både.
• ”Åben skib”.
• Guidede havnerundture i bus.
• Kæmpestore køretøjer.
• Åben havn-løb i samarbejde med
Aarhus Motion
(tilmelding på www.aarhusmotion.dk).
• ”Den lille skibsbygger”-konkurrence med
stort vandbassin.
• Kæmpe sandbunke med skjulte skatte.
• Vind en flyvetur over Aarhus med Nordic
Seaplanes, der flyver rundture mod
betaling
• Stande med spændende ting og sager fra
havnens virksomheder.
• Forskellige boder med salg af mad og
drikke.
• Og meget mere.

Aktiviteterne er gratis med undtagelse
af åben havn-løbet og rundturene med
Nordic Seaplanes.
Åben havn er kun delvist handicapvenligt.

jævnligt mennesker, der ikke ved så meget
om byens havn. Vi ved godt, at vi indimellem
både støjer, lugter og larmer, men med åben
havn kan vi vise og fortælle, hvad vi bidrager
med og derigennem berettige vores eksi
stens. Byen og havnen er ”In it Together”, så
at sige, fortæller Marianne Mikkelsen.

på sommeren, men man kan løbende kan
holde sig opdateret via åben havns Face
bookside.
Aarhus Havn og Radio go!FM
Som noget helt nyt i år vil den lokale radio
kanal Radio go!FM, transmittere live fra
pladsen under årets åben havn.

KOM OG MØD VIRKSOMHEDERNE BAG
ÅBEN HAVN
Ancotrans, APM Terminals, Blue Water
Shipping, Danish Agro, DLG, DSV, Duus
Lagerhotel & Bulkstorage, Eimskip,
Finnlines, G4S, Martin Bencher, MEDLOG Denmark, MSC, Nordic Seaplanes,
Norrecco, Nynas, Samsø Rederi, SDK Shipping, International Seamens Club Aarhus,
Aarhus Searangers, Toldstyrelsen, Aarhus
Transport Group, AAK, Aarhus Havn,
Østjyllands Brandvæsen, Aarhus Børne og
Junior Brandkorps, Aarhus Universitet - AU
Biologi, Marinehjemme¬værnet, STARK,
Nordfalcken, Visit Aarhus, Aarhus Motion,
JUMBO, Havnens Perle og P. Clausens
Fiskehandel.
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DLA Piper udgiver ny håndbog til de danske havne
og virksomhederne, der bruger dem
Bogen indeholder, foruden konkrete

Tekst: Josephine Andersen, Publico Kommunikation

eksempler på eksisterende afgørelser,

Bogen ’Praktisk jura for havne’ skal hjælpe
den danske havne- og shippingbranche
med at omsætte juratunge fagudtryk til
forståeligt hverdagssprog, der kan lette den
daglige drift.

også checklister og andre vigtige
informationer, virksomheder skal holde
sig for øje, når de eksempelvis indgår en
lejekontrakt eller en entrepriseaftale

Fra kancellisprog og paragraffer til praktisk
erfaring og brugbar viden. Den internationa
le advokatvirksomhed DLA Piper med kontor
på Dokk1’s tredje etage har netop udgivet
en håndbog med titlen ’Praktisk jura for
havne’. Bogen består af seks kapitler, der
alle beskæftiger sig med relevante tematik
ker inden for havne og shippingbranchen,
og formålet er, at den nye bog skal kunne
fungere som et opslagsværk i miniformat.
– Vores afdeling med fokus på danske havne
og shippingvirksomheder blev oprindeligt
grundlagt af Henrik Kleis tilbage i 1980’erne,
og vi har hos DLA Piper således en lang
tradition for at rådgive danske havne og
shippingvirksomheder. For at lette deres
daglige arbejde har vi valgt at lave en prak
tisk håndbog om de væsentligste områder,
en havn arbejder med, siger Martin Juste,
partner hos DLA Piper, og fortsætter:
– Tanken var at lave en bog for praktikere
uden en jurauddannelse i rygsækken, så i
’Praktisk jura for havne’ gennemgår vi nogle
af de centrale juridiske områder og begreber
på en knap så juridisk måde, hvor alle kan
være med. Ved at bruge konkrete eksempler
og eksisterende afgørelser eksemplificerer
vi, hvordan lovene virker i praksis på en let
tilgængelig og forståelig måde.
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En effektiv håndsrækning
Flere danske havne har de seneste år haft
massivt vokseværk, ikke mindst på grund af
deres tiltagende rolle i den grønne omstil
ling, hvor de regnes som vigtige brikker i det
bæredygtige puslespil. Af samme grund har
DLA Piper også oplevet en øget interesse
efter rådgivning og modtaget flere henven
delser fra den havnære sektor.
– Vi får dagligt henvendelser fra havne, der
stiller juridiske spørgsmål, og vi har i noget
tid overvejet, hvordan vi kunne hjælpe dem
bedre og mere effektivt. Nogle spørgsmål
er naturligvis af så kompleks karakter, at de
stadig kræver individuel rådgivning, mens
andre spørgsmål er mere lige til, og dér kan
håndbogen forhåbentlig fungere som et
praktisk værktøj, der hjælper vores klienter
med hurtigt at finde svar, fortæller Martin
Juste.
Bogen indeholder, foruden konkrete eksempler
på eksisterende afgørelser, også checklister og
andre vigtige informationer, virksomheder skal
holde sig for øje, når de eksempelvis indgår en
lejekontrakt eller en entrepriseaftale. Bogen
dækker ikke alle juridiske spidsfindigheder
fra A til Z, men er et godt supplement i den
daglige drift af havnene.
– Selvom bogen primært er tiltænkt vores
klienter, så ser vi også en stor intern rele
vans i materialet. Først og fremmest har
det været en god øvelse at samle viden og
systematisere afgørelser, som vi fremad
rettet kan bruge i konkrete sager. Dernæst
har vi nu et internt værktøj, vi kan bruge
til undervisningsforløb og uddannelse af
vores studerende og øvrige medarbejdere,
og derigennem holde os skarpe på området,
forklarer Martin Juste.

’Praktisk jura for havne’ tager udgangspunkt
i den aktuelle gældende lovgivning anno
2022, men med et felt i forandring – sær
ligt hvis den længe ventede revidering af
havneloven bliver til noget – er Martin Juste
også bevidst om, at der på sigt skal laves en
revideret udgave.
– Vi har allerede nu modtaget brugbare
input fra forskellige havne, der har haft spe
cifikke ønsker til næste udgave, men vi tager
fortsat meget gerne imod gode forslag fra
vores klienter, hvis der er noget, de mangler,
som vi kan tilføje i 2. udgave, afslutter han.
Ønsker du et eksemplar af bogen, kan
Martin Juste kontaktes på:
Martin.Juste@dk.dlapiper.com
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FAKTA
’Praktisk jura for havne’
er udarbejdet af DLA Pipers egne
fageksperter inden for havne og shipping.
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Together we make things happen

VEJNING, KONTROL OG INSPEKTION

Det er en 162 siders håndbog for praktikere,
der arbejder på, for eller med de danske
havne.

TIL SALG
124m2 kontor og
lager incl. brovægt
på Aarhus Havn
Kontakt EDC
tlf. 87 30 99 30

Bogen består af seks kapitler
med følgende temaer:
• Havneloven
• Udbudsret
• Entreprise
• Søret
• Areallejekontrakt
• Miljøret

✔ 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

19

Bliv kunde i
en bank som
kommer rundt
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økonomi
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Skt. Clemens Torv 2-6
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Aarhus Havn
underskriver
Commitment
Paper

Tekst: Josephine Andersen, Publico Kommunikation
Den 12. maj forpligtede Aarhus Havn sig til at
arbejde for, at Aarhus Kommune bliver CO2neutral i 2030 i samarbejde med flere store
aarhusianske virksomheder.
Klimaindsatsen er en fælles opgave – også i
Aarhus Kommune. Derfor har Aarhus Havn
sammen med nogle af de største virksom
heder og organisationer i kommunen såsom
Vestas og BESTSELLER nu underskrevet et
”Commitment Paper”, et forpligtende klima
brev, med konkrete tiltag, der skal understøtte
kommunens ambitiøse mål om at blive CO2
neutral i 2030.
En af disse virksomheder er Aarhus Havn, der
ved at understøtte kommunens ambitioner
også støtter sit eget mål om CO2neutralitet.
Det forpligtende klimabrev er udarbejdet
i fællesskab af underskriverne, og de
engagerede parter forpligter sig alle til at
arbejde målrettet for den fælles ambition.
Det indebærer at gennemføre en række
konkrete tiltag inden for grøn mobilitet, der
skal nedbringe CO2. Eksempelvis at omstille
personbilsflåden til emissionsfrie køretøjer,
at arbejde med medarbejdere i forhold til

transport til og fra arbejde og at afrapportere
til Aarhus Kommune.
Aftalen er en del af Klimaalliancen Aarhus,
der er et tværfagligt samarbejde mellem
virksomheder, organisationer og Aarhus Byråd.
Samarbejdet ses som en udviklingsplatform
for klimaprojekter, hvor de involverede virk
somheder lærer af hinanden og dermed løfter
niveauet af grønne, aarhusianske løsninger.

FAKTA
Med det underskrevne
”Commitment Paper” forpligter
vi os bl.a. til at:
• Udskifte vores personbilsflåde til 100 %
elbiler eller andre lavemissions-biler
• Understøtte at vores ansatte vælger
grønne transportformer
• Øge antallet af ladestationer på vores
parkeringspladser og placere dem
attraktive steder
• Fremme grønne mobilitetsløsninger
ved at dele erfaringer og viden fra andre
arbejdspladser i egen organisation.
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KARSTEN LAURITZEN BEØGTE
AARHUS TRANSPORT GROUP
Aarhus Transport Group (ATG) holdt sidst
i maj årsmøde i Havnecenteret, hvor en
af hovedtalerne var Karsten Lauritzen,
branchedirektør i DI Transport.
Karsten Lauritzen adresserede en række
af branchens strategiske udfordringer og
handlemuligheder. Han fremhævede bl.a.
kapacitetsproblemer på både arbejdskraft
og materiel, grøn omstilling og reduktion af
CO2-aftryk samt muligheden for at skabe nye
forretningsmodeller via teknologiudvikling.
De seneste aktuelle kriser har sat et
særligt fokus på leverings- og forsyningssikkerhed. Det understreger vigtigheden
af at sikre den kritiske infrastruktur, som
transportbranchen står for.

FOTO FRA AARHUS HAVN VINDER
2. PLADSEN I DANSKE HAVNES
FOTOKONKURRENCE
Kranfører Kurt Momme har deltaget i
Danske Havnes fotokonkurrence med
dette foto, som sidst i april blev honoreret
med en flot 2. plads ved Danske Havnes
Havnekonference 2022 i Aalborg.
Dommerkomiteen gav billedet følgende
ord med på vejen:
”’Bag duggede ruder’ kunne man næste
fristes til at kalde dette billede.
Vi ser et havnemotiv med skib og kraner.
Hvad der skiller dette billede ud er, at det
er taget gennem et vindue. Det er uskarpt
i kanterne og skarpt midt på. Det viser, at
der arbejdes på havnen i al slags vejr.
At billedet er ’lidt rodet’ gør det kun ekstra
charmerende, da det netop lever op til
temaet: Havn.”
Aarhus Havn ønsker Kurt tillykke med prisen.
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BYRÅDET I AARHUS HAR I DAG FÅET
PRÆSENTERET PLANERNE FOR
DEN KOMMENDE DIALOGPROCES OM
UDVIDELSEN AF AARHUS HAVN
Planen er udarbejdet af Teknik og Miljø i
samarbejde med Borgmesterens afdeling,
og den blev fremlagt af teknik-og miljørådmand Steen Stavnsbo (K).
Havneudvidelsen skal især skabe mere
plads til den containerlogistik, som havnens
kunder har brug for. Derudover er en vigtig
brik i en grøn omstilling, da søtransport er
markant mindre klimabelastende end både
fly-, lastbil- og togtransport.
Aarhus Havn ser frem til den dialogbaserede proces, hvor de væsentlige
miljømæssige forhold bliver kvalificeret,
og borgere, virksomheder og politikere har
mulighed for at få besvaret en række uddybende spørgsmål om Yderhavnen.

Aarhus Havn

VIDSTE DU, AT AARHUS HAVN…
u
u
u
u
u
u
u
u

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
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