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Udvidelse er afgørende for virksomhedernes
konkurrenceevne

Bæredygtighed i hele værdikæden

Solidt resultat i et uroligt marked
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Havnens to bundlinjer
Henrik Munch Jensen, CFO, Aarhus Havn
Økonomi og bæredygtighed hænger uløseligt
sammen. Det står efterhånden klart for
enhver. Hos Aarhus Havn har vi netop udgivet rapporter på de to områder, og fra et
økonomisk synspunkt går det strygende. Vi
håndterer flere containere end nogensinde,
og økonomien har det godt.
Men når vi taler om rapportering om bæredygtighed, er vi som andre virksomheder i
gang med at opbygge viden.
Det drejer sig helt konkret om udledningerne
på scope 3, som vi i år afrapporterer for første
gang. Scope 3 er det CO2-aftryk, der kommer
fra de produkter og tjenesteydelser, som
Aarhus Havn køber hos sine leverandører.
Det er et udtryk for modenhed og overskud
at kigge ud over egne påvirkninger og fokusere på samarbejdspartnernes ansvar. Men
scope 3 er endnu ikke hverdagskost – hverken for os eller omverdenen. Og det står da
også klart for mig, at måden, hvorpå scope 3
bliver afrapporteret, stadig er i sin vorden.

Uprøvede standarder
Kald mig bare gammeldags. Men vi økonomer
er vant til at have orden i penalhuset, når
regnskabet skal gøres op. Vi har benyttet
den samme metode til at rapportere om
økonomien, lige siden italienske købmænd
opfandt den for 500 år siden. Det fungerer,
fordi de økonomiske principper har indbyggede mekanismer, der sikrer balance og kontrol
af regnskabet.
Så heldige er vi ikke med standarderne for
bæredygtighedsrapportering. Metoderne er
under udvikling , og det er svært at sammenligne resultaterne på tværs af virksomheder.
Hos Aarhus Havn benytter vi GHG-standarden,
som selvom den kun har få år på bagen er
den mest anerkendte standard inden for CO2rapportering,

når det økonomiske regnskab og CO2-regnskabet holdes op mod hinanden.
En ting er dog sikker. Aarhus Havn går forrest
ved at tilslutte sig objektive og målbare standarder. Og vi forventer, at flere virksomheder
følger trop i de kommende år, så vi i fællesskab kan forbedre standarderne for måling af
CO2-aftryk.
Vi håber samtidig, at læseren vil anerkende
den store indsats, vi har gjort for at sætte
fokus på at mindske vores CO2-aftryk.
Læs mere om vores visioner for bæredygtighed i denne udgave af RePORTagen, hvor du
også kan komme på rundtur med slæbebåden
Jakob og blive klogere på den forestående
havneudvidelse.

Aarhus Havn går forrest
Der er således grundlæggende forskelle på
udregningen havnens to bundlinjer. Det skal
regnskabslæseren være opmærksom på,
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Branchen har behov for havneudvidelsen
Af Jakob Svane, sekretariatschef Danske Shipping- og
Havnevirksomheder Foto: Claus Haagensen
Danske Shipping- og Havnevirksomheder
bakker kraftigt op om udvidelsen af Aarhus
Havn. Allerede i dag er der mangel på ledigt
havneareal på Aarhus havn, der er Danmarks
største og vigtigste havn. Manglen på areal
vil blot blive værre i de kommende år og kan
ikke opvejes af effektiviseringer, omplaceringer eller ligefrem udflytninger til andre
havne.
Flere lokale røster har ytret, at Aarhus Havn
i stedet for udvidelsen bør samarbejde
mere med andre danske havne, at man bør
udvide havnen andre steder end i Aarhus, at
man kan flytte Aarhus Havn til Glatved, at
man bare kan flytte virksomheder, der ikke
er havnerelaterede, eller at der slet ikke er
behov for en havneudvidelse.
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Sådanne forslag lyder besnærende, men
de duer ikke i virkeligheden. Og de vidner
desværre om en mangel på forståelse for og
indsigt i shipping- og havnebranchen.
Vi har forståelse for, at borgere i Aarhus,
som ikke kender havnen, kan være skeptiske
over for behovet for en udvidelse.
Men vi vil som brancheorganisation for de
erhverv, der er direkte afhængige af en havneudvidelse, gerne bidrage til, at debatten
kan foregå på et oplyst grundlag.
Så nej, Aarhus Havn kan ikke nøjes med at
samarbejde med andre danske havne. Det
er på Aarhus havn, at efterspørgslen er til
stede bl.a. til håndtering af containere og til
håndtering af de mængder af materialer til
bygge- og anlægssektoren, som er nødvendige i disse år, hvor Aarhus og de omkringlig-

gende østjyske byer vokser betragteligt. Det
behov kan ikke imødekommes i Grenaa eller
andre steder i landet.
Og nej, derfor kan man heller ikke nøjes med
at udvide andre danske havne. Behovet er i
Aarhus.
Nej, man kan heller ikke bygge en ny havn
i Glatved eller lignende og flytte Aarhus
havn dertil. Aarhus havn er et yderst
komplekst samspil mellem havnen selv,
flere hundrede af virksomheder på havnen
og deres mange tusinde ansatte, som alle
arbejder med at transportere varer via havnen og en lang række myndigheder. Det kan
man ikke flytte. Og så er der jo heller ikke
en tilstrækkelig infrastruktur i baglandet,
så gods kan transporteres til og fra fx Glatved. Det er der tværtimod i Aarhus, hvor
Folketinget i den nyligt vedtagne Infrastrukturplan 2035 netop har afsat midler
til den kommende Marselistunnel. Staten
satser også på Aarhus Havn. En havneflytning er et fantasi-projekt, som ikke har
gang på jorden.

Nej, man kan ikke bare flytte virksomheder,
der ikke er havnerelaterede, for at skabe
plads på Aarhus havn. Vi vil naturligvis ikke
afvise, at sådanne ikke-havnerelaterede
virksomheder findes på havnen. Men der
er ikke mange, og de er ikke store, så en
flytning vil ikke medføre markant mere
kapacitet på havnen. En placering på havnen
er dyrere end en placering ude ved motorvejen, så en virksomhed ligger generelt ikke på
en havn - medmindre den har et klart behov.
Og i øvrigt har mange havnevirksomheder
(heldigvis) lange uopsigeligheder på deres
lejekontrakter, så selv hvis man gerne ville,
kan man ikke umiddelbart omplacere dem
uden at betale store summer i erstatning.

Det store flertal i erhvervslivet i Aarhus og i
resten af Danmark efterspørger en velfungerende havn i Aarhus, og det kræver mere
havneareal. Og en havneudvidelse skaber
mere aktivitet og flere arbejdspladser til
gavn for Aarhus’ borgere.
Danske Shipping- og Havnevirksomheder
håber, at man hurtigt kan komme i gang
med havneudvidelsen. For der er behov for
den.

Så jo, der er behov for havneudvidelsen.
Danske Shipping- og Havnevirksomheders
medlemmer efterspørger mere havneareal
i Aarhus. Eksisterende virksomheder på
havnen, for hvem havneudvidelsen er helt
afgørende for deres fortsatte udvikling.
Nye virksomheder, som ikke kan finde plads
på Aarhus havn i dag, men som vil kunne
bidrage til øget aktivitet, vækst og beskæftigelse efter udvidelsen.
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Udvidelse er afgørende
for virksomhedernes konkurrenceevne
At havnen også fremadrettet vil være

Foto: Jan Kejser

velfungerende og veldrevet er

Det er afgørende for danske virksomheders
konkurrenceevne, at Aarhus havn har tilstrækkelig havnekapacitet. Derfor bakker DI
helhjertet op om udvidelsen.

afgørende for danske og særligt jyske

Dertil kommer, at havnen som den ene af
kun to danske havne er udpeget af EU til
at være kernehavn (core port) i det TransEuropæiske Transportnet (TEN-T). Det
understreger havnens betydning for Danmark
som helhed.

virksomheders konkurrenceevne.
Aarhus havn har væsentlig national, infrastrukturel og erhvervsmæssig betydning.
Det konstaterede jeg ved selvsyn, da jeg
var forbi havnen i vinterferien og så både de
nuværende havneaktiviteter og det område,
hvor den nødvendige udvidelse forhåbentlig
besluttes anlagt.
Aarhus havn er Danmarks største containerhavn, hvorfra industrien og landets
øvrige im- og eksportører i dag har hurtig og
direkte adgang til de globale markeder. DI
anslår, at 5-10 procent af værdien af dansk
udenrigshandel (svarende til op imod 150
mia. kr. om året) går via Aarhus havn.
At havnen også fremadrettet vil være
velfungerende og veldrevet er afgørende
for danske og særligt jyske virksomheders
konkurrenceevne. Det er forventningen,
at efterspørgslen på havneareal vil vokse i
samme takt som hidtil, og derfor vil der over
en årrække være behov for en havneudvidelse af den størrelse, der lægges op til.

Hvis Aarhus Havn ikke fortsat udvides, vil
der være risiko for, at virksomheder placerer
deres fremtidige investeringer andre steder.
Den omfattende og grundige miljøvurdering
viser desuden, at forslaget ikke giver nogen
væsentlige negative påvirkninger af miljøet.
Det er også rosværdigt, at projektet har
indtænkt faciliteter for Aarhus’ borgere
med etableringen af et byrum (den såkaldte
”Aarhus Blueline”) mellem byen, bugten og
havnen.
Jeg forstår godt, at ikke alle synes, at havneudvidelsen er belejlig, men samfundsmæssigt og særligt for Aarhus og Jylland er den
et vigtigt projekt, der understøtter dansk
erhvervsliv nationalt og vil fastholde såvel
som skabe arbejdspladser.
DI er derfor en klar fortaler for udvidelsen
af Aarhus havn.
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Ambitiøst
klimamål

Foto: Jan Kejser
Aarhus Havn har som en af de første havne i
verden tilsluttet sig den ambitiøse målsætning om at holde stigningen i den globale
opvarmning under 1,5 grader. Det er sket i
forbindelse med, at Aarhus Havn er blevet
optaget i Science Based Targets initiative
(SBTi).
SBTi er en organisation, der er stiftet for at
give virksomheder mulighed for ad frivillighedens vej at melde sig under fanerne
med konkrete ”videnskabeligt baserede”
klimamål, som opfylder Parisaftalen.
Virksomheder kan under SBTi tilslutte sig
en målsætning om at holde den globale
opvarmning under 2 graders stigning eller
mere ambitiøst under 1,5 graders stigning,
som Aarhus Havn har valgt.
”Vi har tilsluttet os for at kvalitetssikre
vores bæredygtighedsarbejde og tydeliggøre den proces, vi gennemgår for at opnå
CO2-neutralitet i 2030. Og samtidig giver
det os et videnskabeligt belæg for at vores
målsætninger opfylder Parisaftalen,” siger
driftsdirektør Anne Zachariassen.

Flere end 2000 virksomheder arbejder i dag
med SBTi for at reducere deres klimapåvirkning, og det betyder, at de enten allerede
har fået godkendt deres mål som videnskabelige eller er i gang med det.
”Udfordringen med at fastsætte målene
handler blandt andet om at skaffe data, der
er pålidelige nok til at kunne danne grundlag for et videnskabeligt reduktionsmål,”
fortæller Anne Zachariassen.
SBTi er et samarbejde mellem Carbon
Disclosure Project, World Resources Institute,
Verdensnaturfonden og FN Global Compact,
som fremmer ambitiøse klimatiltag i den
private sektor. Det gør de ved at mobilisere
virksomheder til ad frivillighedens vej at opstille klimareduktionsmål, som er i overensstemmelse med de seneste anbefalinger fra
klimaforskningen i FNs Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC).
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Bæredygtighed i hele værdikæden
Foto: Jan Kejser
I nogle år har Aarhus Havns bæredygtighedsteam primært haft fokus på virksomhedens
egne CO2-aftryk (Scope 1 og 2), men fra 2021
har man arbejdet intenst med Scope 3 ud
fra et ønske om at bidrage til mest mulig
bæredygtighed i hele værdikæden.
Scope 3 er det CO2-aftryk, der primært
kommer fra de produkter og tjenesteydelser,
som Aarhus Havn køber hos sine leverandører
men også det CO2-aftryk, der opstår, når
Aarhus Havn på et tidspunkt bortskaffer
produkterne.
Driftsdirektør Anne Zachariassen, der har
ansvaret for Aarhus Havns bæredygtighedsindsats, peger på nødvendigheden af at se på
bæredygtighed i et større perspektiv, så man
ud over at arbejde med at begrænse sit eget
CO2-aftryk også interesserer sig for, hvor
bæredygtige virksomhedens leverandører er
– eller kan blive.
”Vi ønsker at fremlægge data, så det ikke
bare er vores eget CO2-aftryk, der fremgår,
men også den påvirkning, vi har i værdikæden. Vi vil gerne tage ansvar, der rækker ud
over vores egen virksomhed, og vi er klar til at
indgå partnerskaber med leverandører, hvis
det kan resultere i en samlet reduktion af
CO2-aftrykket,” fortæller Anne Zachariassen.
Også i forbindelse med udbud af større
anlægsarbejder eller indkøb er Aarhus Havn
således parate til at belønne leverandører,
der kan levere mere bæredygtigt end andre.
Det kunne fx være en leverandør, der sejler
langsommere med sten fra Sverige til et
anlægsarbejde på havnen i Aarhus og derfor
bidrager med en mindre mængde CO2.
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Anne Zachariassen har dog ikke til hensigt
at stille konkrete krav til leverandørerne.
Hun foretrækker at indgå i en dialog og et
samarbejde, så man i fællesskab kan udvikle
bæredygtige løsninger og produkter.
”Ofte vil det være sådan, at hvis vi lægger vores
viden sammen og følges ad i en læringsproces,
så kommer der gode og bæredygtige løsninger
ud af det. Vi har fx indgået et partnerskab med
F. Engel om udvikling af bæredygtigt arbejdstøj
til vores medarbejdere, og det skaber både
stolthed blandt medarbejderne og er en samlet
klimagevinst for samfundet,” siger Anne
Zachariassen.
Når hun ønsker samarbejde og partnerskaber
fremfor blot at stille krav til leverandørerne,
handler det også om, at hun er bekymret for
at mange gode og bæredygtige idéer går tabt
hos de mindre virksomheder, fordi de ikke
kan leve op til rigide krav, der måske bliver
stillet af store virksomheder.
”Vi går efter at samarbejde med leverandører, der viser vilje og engagement indenfor bæredygtighed. Og så måske indgå et
partnerskab på et tidligt tidspunkt, så vi kan
bidrage til leverandørens bæredygtighedsproces undervejs. Det er for mig at se en
langt mere positiv proces, end blot at tage
nogle bæredygtige varer ned fra hylderne,
fordi det faktisk bidrager til, at endnu flere
går i den rigtige retning.”
Anne Zachariassen indrømmer gerne, at det
er meget komplekst at arbejde med scope
3, og at Aarhus Havn stadig er i en læringsproces. Det betyder også, at man endnu ikke
stiler efter at arbejde med en fuldstændig
kortlægning af scope 3 men foreløbig har
taget fat på områder, hvor det er muligt.

”Det er langt bedre at gå i dybden end i
bredden, når vi skal opnå klimareduktioner.
Vi spørger fx gerne til, hvor råvaren kommer
fra, idet jeg mener, at sporbarhed og
dokumentation er væsentlige parametre
i arbejdet. Ellers risikerer vi blot at greenwashe, og det giver ikke mening i mit
univers,” siger Anne Zachariassen.

Denne side er med vilje efterladt uden indhold.
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På rundfart med ”Jakob”
“Vi har vandkanoner ombord, og

Foto: Fonden Jakob

når Hendes Majestæt Dronningen

Den tidligere slæbebåd ”Jakob” ligger og
duver ved Dokk1 på - måske - Aarhus havns
flotteste kajplads med udsigt til Aarhus
Ø, Navitas og Mellemarmen. ”Jakob” har
desuden udsigt til endnu en sommersæson
med havnerundfarter for aarhusianere og
byens turister - herunder chartrede ture med
virksomheder og familier.

ankommer, fylder vi skibet med
skolebørn og sejler ud og tager imod
Dannebrog med vandsøjler...”

En havnerundfart med ”Jakob” viser, at
Aarhus er en rigtig maritim by. Undervejs
ser man den nye havnefront med de mange
moderne bygninger, den gamle havn med
aftryk af byens sjæl og ikke mindst den
industrielle del, hvor byens puls visualiseres
af skibe på vej ind og ud af havnen – og af
kranerne, der laster og losser.
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“Vi kan vise den side af byen, der af
sikkerhedsmæssige årsager ikke er
tilgængelig fra land,” forklarer Mogens
Ellerbæk. Vi har sat ham og Poul Holmboe
i stævne på ”Jakob”, eftersom de er hhv.
formand for og kasserer i Fonden Jakob.
“Vi har en aftale med Aarhus Havn, som
giver os lov til at sejle i havnen. Og undervejs
får vores kunder en god fornemmelse
af et maritimt område, der bidrager
med ca. 10.000 arbejdspladser til byens
beskæftigelse,” siger Poul Holmboe.
“I år påtænker vi at udlægge bøjer, som
markerer grænserne for den forventede
udvidelse af havnen. Indbyggere med et
godt lokalkendskab vil synes, at det er rigtig
spændende,” tilføjer Mogens Ellerbæk.

”Jakob” sejler normalt med 5-6.000 passagerer om året. En havnerundfart tager en
god times tid, og der sejles hver lørdag fra
maj til slutningen af september.
Man kan også vælge at chartre skibet, der er
godkendt til 34 passagerer. ”Jakob” danner
således rammen om blandt andet konfirmationer og bryllupper. Det kan også være en
virksomhed, som gerne vil vise medarbejderne,
hvordan byen og havnen ser ud fra søsiden.
“Nogle vælger desuden at chartre Jakob i
forbindelse med askespredning. Det begyndte vi med for seks år siden, og flere og
flere vælger den form for bisættelse,” siger
Mogens Ellerbæk, som fortsætter:
“Vi har vandkanoner ombord, og når Hendes
Majestæt Dronningen ankommer, fylder vi
skibet med skolebørn og sejler ud og tager
imod Dannebrog med vandsøjler. Dronningen
er sædvanligvis så glad for modtagelsen, at
hun kommer ud og vinker til vores gæster.”
“Da Molslinjens nye færger ankom, bød vi også
dem velkommen, og det samme gjaldt Aarhus
Havns nye slæbebåd, Hermes. Vi har desuden
været på havet efter Julemanden sammen
med kræftsyge børn fra Skejby. Nogle af
forældrene sagde, at de aldrig havde oplevet
sådan noget,“ supplerer Poul Holmboe.

var i 1944 med til landgangen i Normandiet. ”Jakob” er det eneste tilbageværende,
danskregistrerede fartøj, der var med dengang. Efter krigen kom det til Antwerpen,
og i 1952 købte Aarhus Havn det og navngav
det efter den første demokratisk valgte
borgmester og havneformand, Jakob Jensen.
Efter 30 år som slæbebåd var skibene blevet
for store til Jakobs kapacitet. Den blev derfor
solgt til en privat virksomhed, men i 2005 var
den i fare for at blive sendt til ophugning.
“Hov, stop!, sagde nogle gode kræfter, der
bad om en chance til at samle midler for at
overtage båden. En række privatpersoner
og virksomheder støttede ideen, og man
skabte Fonden Jacob, som nu står bag driften,” forklarer Mogens Ellerbæk.
Ca. 40 frivillige er engagerede i arbejdet med
den pensionerede slæbebåd. Mænd og kvinder, mange med et arbejdsliv på havnen bag
sig. De vedligeholder ”Jakob”, er besætning
og guider på rundfarterne. Blandt dem er de
to herrer her, der begge kommer fra shippingbranchen.

dejlig bøf og et glas rødvin i Mogens’ carport
en gang imellem.”
Deres mål er at have økonomi til at vedligeholde skibet, og de forklarer, at man i fondsmidler fra blandt andet AP Møller, Salling
Folden, Bestseller og Hempel har fået ca. to
millioner kroner.
“I de forgangne to år er omsætningen
grundet Covid-19 halveret, men vi kan stadig betale regningerne. Det er vi ret stolte
af,” siger Mogens Ellerbæk, der understreger, at man stadig sejler gratis for skolebørn, kræftramte og andre gode tiltag.
De ser optimistisk på den kommende sæson,
hvor de forventer, at endnu flere vil tage
med ud at se alt det nye, der kun kan ses,
når man anduver Aarhus fra søsiden. Og det
kan man fra ”Jakob”.

”Jakob” ses således i mange roller i havnen.
De to herrer ynder at kalde skibet for byens
maskot, og den status understreges af den
fornemme kajplads ved Dokk1. Måske ikke
helt ved siden af, når man lige får skibets
historie med:

“Arbejdet med skibet har også et socialt
aspekt. Mange møder op på ugens faste
arbejdsdag. Der er et fint netværk, og alle
hygger sig,” siger Mogens Ellerbæk.
De glæder sig også over, at yngre mennesker
er at finde blandt de frivillige, som blandt
andre tæller skippere, der sejler på Mærsks
største containerskibe og på DFDS. Når de
er hjemme på orlov, synes de, det er sjovt at
komme ud med ”Jakob”. Derfor er det muligt
at mønstre fem-seks besætninger.

FAKTA
”Jakob” sejler hvert år 5 - 6.000 gæster
rundt i Aarhusbugten, hvor de kan opleve
byen og havnen fra søsiden. Man kan booke
på www.fonden-jakob.dk.

Slæbebåden blev bygget i 1943 i Texas efter
USA’s engagement i Anden Verdenskrig og

Poul Holmboe understreger, at flere frivillige
er velkomne, og han lokker: “Vores løn er en

Så stor: 26 meter lang, 7 meter bred,
3 meter dyb med 990 Hk.

Skibet er den eneste tilbageværende af en
serie slæbebåde bygget i USA i 1943.
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Logistik skal være let
Vi ved, hvad vi har med at gøre,

Af Lars Mandal / Foto: Jan Kejser

og vi har årelang erfaring med at leve op

”2021 var et godt år for os, måske det
bedste nogensinde, og jeg forventer, vi kan
fortsætte den positive udvikling med solid
vækst hvert år de kommende år. Vi har styr
på alle dele af vores forretningsmodel.”

til de særlige krav og de særegne
kompetencer, der gælder inden for
særtransporter.

Sådan lyder det fra Peter Thorsø Jensen,
administrerende direktør for transportvirksomheden Martin Bencher, der sidste år rundede en milliard i omsætning efter massiv
vækst i sine forretninger. Virksomheden har
sit danske hovedkontor på Aarhus havn.

En af de mere spektakulære opgaver med
stor offentlig bevågenhed handlede for ikke
så længe siden om at sejle en ny færge til
Samsø-overfarten hjem til Danmark fra et
værft i Kina.
”Vi havde læst en artikel i Århus Stiftstidende om projektet med den nye, kommende
færge, og så gik vi i gang med at undersøge
sagen og kravene til skib, lasteplan, sikkerhed og alt det andet, der skal være på plads.
Vi fik kontakt til begge parter, og det endte
med en fin ordre og en af de sjovere opgaver
for os i Martin Bencher,” fortæller en tydelig
begejstret direktør.
Han pointerer, at Martin Bencher Danmark er
en del af et globalt selskab med aktiviteter i
stort set hele verden.
”Vi er unikke på et sofistikeret marked med
særtransporter. Vi ved, hvad vi har med at
gøre, og vi har årelang erfaring med at leve
op til de særlige krav og de særegne kompetencer, der gælder inden for særtransporter.
Vi flytter jo ikke blot en stak containere fra
den ene ende af verden til den anden, selv
om det nu kan være ganske udfordrende i
det marked, vi ser i dag.”

”Vi flytter ting rundt i hele verden, og vi har
succes med at transportere komplicerede
elementer, tunge maskiner, store ting eller
meget lange ting som vindmøllevinger eller
tårne til både onshore- og offshore-vindmølleparker. Vi er også kendte for at transportere fabriksanlæg og store maskiner,
dieselgeneratorer eller andet, der kræver
vores helt særlige kompetencer,” fortæller
Peter Thorsø Jensen.
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Peter Thorsø Jensen understreger, at Martin
Bencher har et indgående kendskab til det
særlige marked, til skibstyper, og til de
særlige krav, som produkterne ofte stiller
til eksempelvis landtransport med specielle
trailere.
”Vi ved, hvad vi skal spørge efter hos vore
samarbejdspartnere, vi kender alle faldgruberne, og vi kan demonstrere en solid
track record med lange relationer til vores
kunder. Ja, vi er stolte over, at alle vores top
fem kunder har været hos os stort set siden
begyndelsen.”

Martin Bencher runder i år et skarpt hjørne
med et 25-års jubilæum, og virksomheden
er klar til at tage de næste skridt mod ny
vækst og nye forretninger.
”Vi har investeret i en solid og velfungerende
forretningsmodel. Vi har gode og stabile kontakter til vores kunder, og vi har sikret os alle
de relevante og internationale certificeringer,
så vi står godt rustet til fremtiden,” påpeger
Peter Thorsø Jensen.
Moderselskabet Martin Bencher Group har på
linje med den danske afdeling et globalt fodaftryk fokus på innovative, tekniske løsninger
for at flytte overdimensioneret fragt til destinationer over hele verden. Selskabet transporterer globalt gods fra forskellige industrier og
er specialiseret i håndtering af tung projektlast
fra papirfabrikker til kraftværker, vedvarende
energi og olie- og gasprojekter.

”Vores globale mission er at levere innovative
tjenester af høj kvalitet inden for projektfragt og transport med et centralt fokus på
risikostyring og omkostningsindkøb,” som
det udtrykkes på koncernens hjemmeside,
der også rummer koncernens vision om, at
logistik skal være let.
”Vi betjener mange brancher og leverer
dagligt opgaver via en professionel global
organisation med fokus på vores kunders
kerneforretning. Vores mission er at levere
innovative tjenester af høj kvalitet med fokus
på risikostyring og omkostningsindkøb,”
pointerer chefen for den danske afdeling på
Aarhus havn.

FAKTA MARTIN BENCHER GROUP
Martin Bencher Group er en international
shipping- og speditionsvirksomhed.
Virksomheden blev grundlagt i Storbritannien i 1881, og navnet har altid været
synonymt med specialiserede forsendelsestjenester på globalt plan. Selskabet transporterer alle former for gods med speciale
inden for håndtering af projekter med overdimensioneret eller tung last.
Det globale selskab er på verdensplan
repræsenteret med 31 kontorer i 23 lande
med i alt 170 medarbejdere. På det danske
hovedkontor på havnen i Aarhus er der 40
ansatte og fem i København.
Omsætning 2021: Godt en mia. kr.
Resultat 2021: ikke opgjort endnu
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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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Ny bæredygtighedsrapport:

Sådan bliver Aarhus Havn CO2-neutral i 2030
Tekst: Publico Kommunikation ApS
Aarhus Havn ønsker at tage ansvar for
den verden, vi er en del af, og tage maksimalt hensyn til de borgere, der bor i vores
lokalmiljø. Vi har i flere år arbejdet mod et
mål om at blive en CO2-neutral virksomhed i
2030, og med den nye bæredygtighedsrapport er vi nået endnu et stykke på vejen.
Vores bæredygtighedsstrategi er solidt
funderet i FNs verdensmål. Vi har et særligt
fokus på Bæredygtig Energi (SDG 7), Industri,
Innovation og Infrastruktur (SDG 9),
Bæredygtige byer og Lokalsamfund (SDG 11)
og Livet i Havet (SDG 14). Vi tilgår arbejdet
med bæredygtighed gennem partnerskaber
lokalt, nationalt og internationalt, og lader
os således også inspirere af Partnerskaber
for handling (SDG 17).
Nedsat udledning trods høj vækst
2021 var et vækstår, hvor vi håndterede
mere fragt end nogensinde før. Det kan ses
på CO2-regnskabet, som med 1.981 ton CO2e
lander på et højere niveau end 2020 – ikke
mindst på grund af den mindre andel af grøn
strøm i nettet, som har præget 2021. Til
gengæld lander emissionerne på et lavere
niveau end 2019 og 2018.
Aarhus Havn har en målsætning om at
være CO2-neutral i forhold til scope 1 og 2 i
år 2030. Det skal især gøres ved at benytte
CO2-neutrale brændsler, grønne energikilder
og udskiftning af bil- og maskinparken.

Følgende konkrete projekter skal hjælpe os
med at nå vores mål:
u 1. Landstrømsanlæg
Vi har i 2021 besluttet at investere i et landstrømsanlæg til krydstogtskibe. Projektet
er igangsat, og anlægget forventes klar til
sæsonen 2023. Landstrømsanlægget vil
reducere partikeludledningen markant og
samtidig gøre det mere attraktivt for krydstogtsskibe, der har omstillet til landstrøm at
anløbe Aarhus havn. Anlægget bygges med
støtte fra EU-CEF og Aarhus Kommunes
klimafond.
u 2. Grønnere bugsering
Aarhus Havns gamle bugserbåd blev i 2021
udskiftet med en ny og mere bæredygtig
båd. Det er den første i verden, som kan
bugsere med kun én motor, selvom den er
udstyret med to. Det betyder, at man kan
spare væsentlige mængder brændstof ved
opgaver, der ikke kræver dens fulde trækkraft.
u 3. Partnerskaber
Gennem to år har vi været en del af ”Getting
to Zero Coalition”, som er en stærk, international alliance mellem over 150 aktører fra
brancherne energi, infrastruktur, finans og
maritim og med opbakning fra regeringer og
IGO’er. Koalitionens skyhøje ambition er at
få et kommercielt bæredygtigt havgående
nul-emissions fartøj drevet af nul-emissions
brændstof i operation i 2030. Aarhus Havn
er i arbejdsgruppen for fremtidens bæredygtige brændstoffer

Et lærerigt år
I 2021 har vi for første gang beregnet vores
CO2-aftryk for hele vores værdikæde. Det
betyder, at vi nu også har medtaget scope 3
ud fra et ønske om at bidrage til mest mulig
bæredygtighed i hele værdikæden.
Scope 3 er det CO2-aftryk, der kommer
fra de produkter og tjenesteydelser, som
Aarhus Havn køber hos sine leverandører,
inklusive det CO2-aftryk, der opstår, når
Aarhus Havn på et tidspunkt bortskaffer
produkterne.
I forhold til scope 3 er Aarhus Havn stadig
i en læringsproces. Det betyder også, at vi
endnu ikke stiler efter at arbejde med en
fuldstændig kortlægning af scope 3, men
foreløbig har taget fat på områder, hvor det
er muligt.
Som den største danske erhvervshavn har
vi stor betydning for samfundet både lokalt,
regionalt og nationalt. Vores mål er at blive
den ledende bæredygtige havn i Østersøområdet og være en af drivkræfterne for
den bæredygtige udvikling. Vi er allerede
nået et godt stykke af vejen, og resultaterne
vil komme løbende frem mod 2030.
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Stærkt og
bæredygtigt
arbejdstøj

Foto: Jan Kejser
Da Carl J. Engel i 1927 tog ideen om arbejdstøj i denim med hjem fra USA og skabte firmaet F. Engel sammen med sin bror Jacob og
deres forældre, skulle arbejdstøjet først og
fremmest være stærkt. Det skal det stadig,
og i dag skal det også være bæredygtigt.
F. Engel K/S har arbejdet med bæredygtighed
i flere år, og i 2019 lancerede ENGEL WORKWEAR en ny produktserie fremstillet af 50%
genbrugspolyester af fibre, der er udvundet
af genbrugsmaterialer, herunder plastikflasker. Fibrene er 100% sporbare, hvilket giver
garanti for, at produkterne indeholder den
rigtige type fiber og i de rette mængder.
CEO John Engel fortæller, at virksomhedens
bæredygtighedstiltag har været undervejs i
flere år. Arbejdstøj skal nemlig tage højde for
både funktion og sikkerhed, og derfor er det
en længerevarende proces at sikre, at man
kan levere arbejdstøj af højeste standard.

18

”Men vi er slet ikke færdige. Sammen med
vores leverandører og kunder undersøger vi
hele tiden muligheden for at udvikle bæredygtige materialer, og det er en udfordring,
da kravene til arbejdstøj er høje i forhold til
slidstyrke, åndbarhed, lukketøj, reflekser
mm.,” siger John Engel.
For Engel Workwear er det vigtigt at kunne
dokumentere de tiltag, virksomheden
foretager sig, ligesom det er helt afgørende,
at de tiltag, der igangsættes, er fremtidssikrede og valide. Og endelig er man optaget
af produktets levetid, idet der ligger et markant bæredygtighedsperspektiv her også.
”Varens kvalitet er vigtig for os, og vi mener,
det er bedre for miljøet at have et sæt
arbejdstøj med høj holdbarhed frem for at
skulle erstatte arbejdstøjet op til fire gange
oftere,” fastslår John Engel, der understreger, at man hellere vil være oprigtige og
konkrete om nye tiltag fremfor at fremstå
mere grønne, end man reelt er.
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Virksomheden har et meget bredt perspektiv, når der blive kigget på bæredygtighed. Fx anvendes der kun internationalt
anerkendte og certificerede materialer, og
størstedelen af produkterne er med OekoTex® Standard 100, som sikrer, at tøjet/materialet er undersøgt for sundhedsskadelige
stoffer.
”Og når det gælder emballage, er vi på vej til
at omstille til at bruge genbrugsmaterialer.
Mht. energikilder arbejder vi på at etablere
alternative energikilder på egne adresser samt samarbejder så vidt muligt med
leverandører, der har etableret miljøvenlige
produktionsfaciliteter.”
Engel Workwear og Aarhus Havn har indgået
aftale med henblik på at videndele og levere
arbejdstøj til Aarhus Havns ca. 70 operationelle medarbejdere.

Together we make things happen

www.samskip.com

Together we make things happen

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

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

✔ Inspektion af surring af vare i
forbindelse med afskibning

✔ Inspektion og prøvetagning

✔ Bunker survey, draft survey,
marine survey

✔ Skadesinspektion af vare ved
ankomst

✔ Tank opmåling / ullage af flydende
vare

✔ On-/off-hire inspektion af skibe

✔ Tally kontrol

En del af Baltic Control® Group
Kontakt os og hør mere
Multivej 12
Tlf: 86 13 37 66
8000 Aarhus C
info@vejebro.dk
www.vejebro.dk
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Solidt resultat i et uroligt marked
Foto: Claus Haagensen
Selvom 2021 var året, hvor de internationale
forsyningskæder brød sammen, lykkedes
det Aarhus Havn at realisere en omsætning
på 288 mio. kr. svarende til en fremgang
på 10 pct. i forhold til året før. Ud af den
omsætning gav driften et overskud (EBIT)
på 75 mio. kr., hvilket er ca. 6 pct. mere end
i 2020.
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I løbet af 2021 forvandlede den minutiøst
planlagte logistik sig flere steder i verden
til ophobninger af gods og forsinkelser i
havne og på terminaler. Med det resultat, at
varerne manglede hos slutbrugerne i kortere
eller længere tid.

Det var ikke optimalt, men det betød, at vi
undgik de store udfordringer, som mange
andre havne oplevede,” fortæller CEO
Thomas Haber Borch, der betegner årets
resultat som tilfredsstillende på grund af
den solide indtjening på havnedriften.

”I Aarhus mærkede vi dønningerne fra
verdenshavene, men med rettidig omhu fik
vi ansøgt og efterfølgende tilladelse til at
stable containere i flere lag end tidligere.

Bag årets resultat for 2021 ses stigende
omsætningstal på samtlige forretningsområder for første gang i mange år. Containerområdet steg markant med hele 15 pct.,
mens stigningerne var mindre markante

på områder som fast og flydende bulk,
passagerer og ro-ro (Roll-on/roll-off).
Desuden oplevede Aarhus Havn en fortsat
markant efterspørgsel på arealer i hele 2021.
Forventninger 2022
”På mange måder var 2021 et rigtig godt
år for os. Forretningsmæssigt realiserede
vi et godt resultat, selvom vi var - og stadig
er - pressede på grund af mangel på arealer.
Desuden fik vi en markant anerkendelse af
Aarhus Havns betydning som hele Danmarks

havn, da regeringen og folketing besluttede
at bevillige 2,1 mia. kr. til Marselistunnellen.
Det er virkelig positivt for Aarhus Havns
fremtid,” siger Thomas Haber Borch. Aarhus
Havn forventer et overskud på havnedriften
(EBIT) i størrelsesordenen 59-69 mio. kr. i
2022.
Bæredygtighed
Thomas Haber Borch peger desuden på, at
Aarhus Havns arbejde med bæredygtighed er
blevet yderligere intensiveret i løbet af 2021.

”Vi har udvidet vores perspektiv på bæredygtighed, så vi udover at arbejde med at
begrænse vores eget CO2-aftryk (Scope 1
og 2) også fokuserer på, hvor bæredygtige
vores leverandører er - eller kan blive
(Scope 3). Og det betyder, at vi i forbindelse
med udbud af større anlægsarbejder og indkøb er parate til at belønne leverandører, der
kan levere mere bæredygtigt end andre.”
fastslår Thomas Haber Borch.
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Køle- og frysegods håndteres allerede i
Aarhus, men de resterende godstyper vil
således komme til i løbet af 2022.
”I vores bestræbelser på at gøre det let at
handle med hele Grønland er der et behov
for, at vi løbende kan tilpasse os til de
muligheder, der opstår. Royal Arctic Lines
nye sejladssystem gør, at vi nu anløber
Danmark, Sverige, Færøerne og Island på
ugentlig basis, hvilket giver flere ind- og
udgangsporte for grønlandsk import og
eksport” siger administrerende direktør i
Royal Arctic Line, Verner Hammeken.
AAK INVESTERER 500 MIO. SEK PÅ
AARHUS HAVN
Fødevarevirksomheden AAK har netop
besluttet at investere 500 mio. SEK i
biomassekedler, der vil betyde en CO2reduktion på ca. 90 pct. Installationen
vil også generere betydelige økonomiske
besparelser, idet fossilt brændstof vil blive
erstattet af shea-mel, som er et biprodukt
fra virksomhedens sheaolie-produktion.
Projektet forventes at blive afsluttet ved
udgangen af 2023.

FRA AARHUS HAVN TIL KØBENHAVN
Fra 1. marts er der igen kun 45 minutter
mellem Danmarks to største byer, når
vandflyet kommer på vingerne efter sit
vinterhi. I den første uge flyves der efter
en lettere reduceret fartplan, men allerede
fra uge 10, er der 10 daglige afgange - 5 fra
Aarhus og 5 fra København.

Tilbage i 2019 indledte Royal Arctic
Line og Aarhus Havn drøftelser om et
kommende samarbejde. I oktober 2019
blev aftalen om fremtidige anløb til Aarhus
underskrevet af daværende havnedirektør
Jakob Flyvbjerg Christensen og Royal
Arctic Lines administrerende direktør
Verner Hammeken på Borgmesterkontoret
i Aarhus, under overværelse af de to
bestyrelsesformænd, Aarhus Borgmester
Jacob Bundsgaard og Royal Arctic Line
bestyrelsesformand Ulrik Blidorf. Det er
den aftale, der nu får fuld effekt i Aarhus
i 2022.
Transport af gods mellem Danmark og
Grønland blev i 1972 flyttet til Aalborg
havn, efter at Den Kongelige Grønlandske
Handel blev oprettet i 1776 med besejling
fra Københavns havn.

RAL RYKKER ENDELIGT TIL AARHUS
Royal Arctic Line (RAL) har meddelt, at
rederiet har til hensigt, at alt gods mellem
Danmark og Grønland fra i år skal gå via
containerterminalen på Aarhus havn.
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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
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Fra Aarhus Havn til alverdens destinationer
Se mere på

www.aarhushavn.dk

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

