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”All time high” på omsætning af containere  
i Danmark

Hurtigere og mere sikker fødevarekontrol

PowerCon sætter strøm til krydstogt i Aarhus

Aarhus Havns driftsdirektør vinder pris  
for grøn indsats



Foto: Aarhus Kommune

Hvert fjerde år i forlængelse af kommunalval-
get får Aarhus Havn nye bestyrelsesmedlem-
mer, idet tre af byrådets medlemmer har plads 
i havnebestyrelsen – og kun sjældent er det de 
samme tre, der fortsætter efter et valg.  

Byens borgmester er Jakob Bundsgaard (S) 
fortsætter i bestyrelsen, mens både Bünyamin 
Simsek (V) og Jan Ravn Christensen (SF) er 
nye i bestyrelsen fra 1. januar 2022. Og de har 
begge to et indgående kendskab til Aarhus 
Havn fra deres politiske arbejde. 

Bünyamin Simsek, der indtil 1. januar 2022 er 
rådmand for Teknik og Miljø har selvsagt ind-
sigt i alt, hvad der har med havnens udvikling 
at gøre, ligesom han i årevis har beskæftiget 
sig med den infrastruktur, der ligger uden for 
Aarhus Havns område, men er af væsentlig be-
tydning for alle, der kører til og fra havnen. I en 
artikelserie i Aarhus Havns kundeblad i marts i 
år, blev han stillet spørgsmålet: Hvordan ønsker 
du, at Aarhus Havn skal udvikle sig i fremtiden? 
Og han svarede:

”Jeg ønsker, at havnen fastholder sin position 
som Danmarks største container- og bulkhavn 

og fortsat udvikler sig og skaber flere arbejds-
pladser og økonomisk fremgang. Det er vigtigt, 
at Molslinjen er flyttet til en bedre placering, 
og vi skal sørge for, at transporten til færgerne 
og containerhavnen foregår fornuftigt, og at 
forholdene for udvikling er optimale.”

I artikelserien blev Jan Ravn Christensen stillet 
samme spørgsmål: Hvordan ønsker du, at 
Aarhus Havn skal udvikle sig i fremtiden? Og 
dertil svarede han:

”Aarhus Havn skal fortsat udvikle sig og følge 
med tiden. Det handler om at forfølge nye 
teknologiske muligheder og spille en stærk 
rolle i den grønne omstilling. For at sikre den 
udvikling, og at havnen er konkurrencedygtig, 
kræver det, at havnen udvides. Herudover skal 
Aarhus Havn sikre et godt samarbejde med 
virksomhederne på havnen og have udsyn til 
andre havne, der også er i front teknologisk og 
klimamæssigt.”

Aarhus Havn glæder sig til samarbejdet med de 
nye bestyrelsesmedlemmer. 

Stærke 
politiske kort 
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Hvis du synes, at kranerne knejser særligt 
stolte over Aarhus Havn lige nu, så handler 
det måske om, at de er en del af en højborg. 

Sådan lyder skudsmålet i hvert fald i den 
relativt nye analyse, som de fire organisa-
tioner, Danske Rederier, Danske Maritime, 
Danske Shipping- og Havnevirksomheder 
og Danske Havne, står bag. Her er Aarhus 
Havn udpeget som én ud af seks maritime 
højborge, der tilsammen udgør intet mindre 
end en mastodont i dansk økonomi.

Det Blå Danmark omsatte i 2019 for 412 
milliarder kroner, og den omsætning blev 
skabt af de ca. 60.000 mennesker, der er 
ansat i branchen. Det er mange penge og 
mange mennesker – og job. Og medregner 
man de afledte job, er knap 100.000 
mennesker beskæftiget direkte eller 
indirekte med opgaver, der har relation til det 
Blå Danmark. 

Når man ser på de tal, giver det fuldstændig 
mening, at der er politisk imødekommenhed 
i forhold til det maritime erhverv, der skaber 
så stort et antal danske arbejdspladser. 
Senest har vi her i Aarhus oplevet to 
situationer, hvor både nationale og lokale 
politikere viser forståelse for erhvervets 
behov:

Først oplevede vi, at regeringen bevilligede 
2,1 mia. kr. til en Marselistunnel, som 
virksomhederne i Det blå Aarhus meget 
længe har efterspurgt. Aarhus Kommune 
og Aarhus Havn betaler tilsammen de 
resterende 600 mio. kr. Projektet har stor 
politisk opbakning både i Folketinget og i 
Aarhus byråd. 

Derefter mødtes en lang række erhvervsfolk 
fra Det blå Aarhus med rådmand Bünyamin 
Simsek. Han tilkendegav på mødet, at 
Aarhus kommune vil arbejde for en optimal 
afvikling af trafikken i anlægsperioden  
 

herunder to spor i hver retning mellem 
Aarhus havn og E45. Og samtidig fik 
erhvervet stillet i udsigt, at politikerne vil 
inddrage dem i processen undervejs. Tilmed 
fik mødedeltagerne Bünyamin Simsek til 
at love, at han vil bringe spørgsmålet om 
en boret tunnel frem til Transportministiet, 
fordi en boret tunnel vil reducere de trafikale 
udfordringer i anlægsperioden i forhold til, 
hvis man vælger at grave tunnelen. 

Om kort tid vil vores lokale politikere igen 
skulle tage en væsentlig beslutning for Det 
blå Aarhus, når byrådet skal behandle Aarhus 
Havns ansøgning om at udvide havnen. Vi ser 
frem til den beslutning sammen med vores 
kunder - rederierne, shippingvirksomhederne 
og alle de øvrige maritime virksomheder, 
der har gjort Aarhus til en maritim højborg i 
Danmark.   

Det blå Aarhus er en højborg
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”All time high”  
på omsætning af containere i Danmark

...”vi har indtryk af, at flere importører 

vælger Aarhus som destination fremfor 

at sejle godset til Hamborg og derefter 

køre det til Danmark,”...

Foto: Jan Kejser

På kun 10,5 måned er det lykkedes at sætte 
Danmarksrekord på containerterminalen i 
Aarhus, da sidste års containerrekord blev 
slået medio november. En markant stigning 
i importen og stigende markedsandele er de 
primære årsager til rekorden.

Da container (TEU) nummer 623.890 blev 
løftet over kaj medio november, var sidste 
års omsætning slået godt og vel, hvilket 
betyder, at al omsætning fra det tidspunkt 
og året ud vil udgøre væksten i 2021.

Ifølge CEO Thomas Haber Borch viser en 
analyse af omsætningen, at eksporten af 
containergods stadig er noget større end 
importen, men de største stigninger i 2021 
er dog sket på importområdet. 

”All time high på omsætning giver altid en 
god fornemmelse, som forstærkes  yderligere, 

fordi vi har indtryk af, at flere importører 
vælger Aarhus som destination fremfor at 
sejle godset til Hamborg og derefter køre det 
til Danmark,” fastslår Thomas Haber Borch. 

Han peger på, at den – måske – ændrede 
adfærd både skaber flere arbejdspladser og 
mere vækst i Danmark, samtidig med, at det 
er CO2-besparende at sejle godset hele vejen 
til Danmark. 

”Vi kan se af de seneste tal fra Danmarks 
Statistik, at vi øger vores markedsandele i 
øjeblikket. I en lang periode har vi haft ca. 65 
pct. af containeromsætningen her i landet, 
men nu nærmer vi os 70 pct. Det kan selv-
følgelig være et udtryk for, at vi tager noget 
fra andre danske havne, men min fornem-
melse er, at vi henter det meste i udlandet,” 
siger Thomas Haber Borch. 
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Ifølge Thomas Sletting Hvilborg har 

Maersk Line trukket sig fra at deltage 

i konkurrencen om at have de største 

containerskibe, idet virksomheden i 

dag lægger mere vægt på at fragte 

containerne så bæredygtigt som muligt. 

Foto: Jan Kejser

”Desværre den er udsolgt”.

Mon ikke de fleste af os efterhånden har 
oplevet at gå ind i en detailforretning for at 
købe en specifik vare og gå tomhændet ud 
igen? Eller forsøge med onlineshopping uden 
at have held til at finde, hvad man søger?
At den globale forsyningskæde er under pres, 
er ikke længere en nyhed. Logistikkæderne 
har vist sig at være mindre agile, end mange 
forventede, og den gigantiske globale ship-
pingmaskine hoster flere steder i verden. 

Programmet: ”Følg pengene” på Danmarks 
Radios P1 har fulgt et enkelt tandhjul i den 
store maskine, nemlig Mette Maersk, fra 
skibet sejlede fra havnen Dalian i det nord-
østlige Kina ultimo oktober til det forventes 
at anløbe Aarhus Havn 15. december. 

”Følg pengene” har kaldt deres radioføljeton: 
”Følg varerne” og hver uge har journalisterne 
været om bord på Mette Maersk via radio-
bølger, mens skibet med kaptajn Thomas 
Sletting Hvilborg ved roret har forceret 
bølgerne på verdenshavet. 

Med Mette Maersk fra Kina til Aarhus
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I episode 1 fortæller Thomas Sletting Hvilborg, 
at Mette Maersk er på vej mod Xin Gang, som 
er havneby til den kinesiske hovedstad Beijing. 
Her laster skibet ca. 4000 containere, hvoraf 
nogle skal med hele vejen til Aarhus for deref-
ter at ende hos JYSK og Salling Group, som er 
nogle af skibets godsejere.

Thomas Sletting Hvilborg fortæller, at en 
rundtur fra Aarhus til Aarhus med Mette 
Maersk normalt tager 13 uger, men på grund 
af aktuel travlhed i mange asiatiske havne 
er der lagt en ekstra uge ind på denne og 
flere øvrige sejladser. Desuden er det nor-
malt, at Maersk arbejder med elastik i sine 
sejlplaner, så Thomas Sletting Hvilborg lyder 
ikke til at være presset af hverken situatio-
nen i verdenshandlen eller de vejrproblemer, 
der altid kan opstå undervejs. 

Da Mette Maersk sejlede sin jomfrutur for 6 
år siden, var det verdens største container-
skib med en maksimal last på 18.000 contai-
nere (TEU). Det er ikke længere tilfældet, idet 
flere af Maersks Lines konkurrenter siden har 
investeret i endnu større skibe. Ifølge Tho-
mas Sletting Hvilborg har Maersk Line truk-
ket sig fra at deltage i konkurrencen om at 
have de største containerskibe, idet virksom-
heden i dag lægger mere vægt på at fragte 
containerne så bæredygtigt som muligt. 

I det østkinesiske hav er kaptajnen lidt 
udfordret af lokale fiskere. Det er forbudt 
at fiske fra marts til september, så her 
ultimo oktober er mange fiskekuttere på 
havet, og de flytter sig ikke for et megastort 
containerskib fra Maersk, hvilket er helt 
efter reglerne. Thomas Sletting Hvilborg 
fortæller, at søfartsreglerne er meget klare 
– maskindrevne skibe har vigepligt for skibe, 
der anvendes som fiskeredskaber, og det 
er de kinesiske fiskere helt klar over. Så lige 
nu er det ikke alene trængslen i de asiatiske 
havne, der kan øge sejltiden, men også små 
kinesiske fiskekuttere. 

I episode 2 er Mette Maersk nået frem til 
Busan i Sydkorea. Her skal man laste og lod-
se ca. 5500 containere, og kaptajn Thomas 
Sletting Hvilborg mærker nu, at havnen har 
svært ved at håndtere antallet af containere 
på havneområdet. Før ankomst var han for-
sinket et døgn og måtte ovenikøbet ligge og 
drive i området og senere kaste anker for at 
få endnu et døgn til at gå, inden han kunne 
anløbe havnen. 

For at have mulighed for at indhente for-
sinkelsen beslutter man at springe næste 
anløb – Shanghai – over, og det betyder, at 
et andet skib henter de varer, som Mette 
Maersk skulle have haft ombord i Kinas 
største by Shanghai.

Thomas Sletting Hvilborg fortæller nu om, 
hvordan han undgår at møde de største 
bølger under sejladsen fra havn til havn. 
Helst sejler han ikke i bølger over 5-6 meter 
(signifikant bølgehøjde), som svarer til, at 
et gennemsnitligt parcelhus slår ind mod 
skibet med en voldsom kraft. Skibet kan 
bedre tåle kraften, end containerne kan, og 
derfor er han meget opmærksom på at finde 
ruter, hvor han undgår de højeste bølger, der 
kan være op til 16 meter. Han har aldrig selv 
– hverken som styrmand eller kaptajn – tabt 
containere i havet, men han erkender, at det 
ind i mellem sker for rederierne.  

Kaptajnen overvejer, om han skal sejle øst 
eller vest om Taiwan, og tjekker vejrudsigten 
– er det cykloner på vej? Det er nogle dage 
siden, han har sovet igennem en hel nat, da 
travlheden på verdenshavet genererer så 
meget trafik, at han ofte bliver vækket af 
sin medarbejdere, der ønsker, at han skal 
træde til ved roret. 

I episode 3 undgår vi ikke længere at høre 
om corona. Mette Maersk, Thomas Sletting 
Hvilborg og den øvrige besætning er sejlet 
fra Ningbo som med sine 5,7 mio. menne-
sker befolkningsmæssigt er tæt på at være 
på størrelse med Danmark. Til gengæld er 
befolkningstætheden næsten 6 gange så 
høj som her i landet. Måske af den årsag er 
kineserne meget strikse med deres corona-
restriktioner, og det betyder, at når Mette 
Maersk ligger i havn må ingen ombord gå ud 
af bygningerne på skibet uden at få lov af 
kineserne. Det foregår på den måde, at man 
ringer til havnemyndigheden og beder om 
lov til, at et enkelt besætningsmedlem kan 
komme ud for at tjekke fortøjningerne. Og 
imens det sker, holder de kinesiske havnear-
bejdere sig langt væk fra skibet. 

Thomas Sletting Hvilborg kalder det ”van-
skeligt”, fordi han samtidig har et behov 
for at tjekke lasten, når skibet ligger i havn. 
”Men sådan er det at være sømand; vi spil-
ler næsten altid på udebane”, lyder det fra 
kaptajnen, der også kan fortælle, at han 
og besætningen ikke har oplevet samme 
corona-åbning som i Danmark. Øst for SU-
EZ-kanalen er man stadig meget restriktive, 
og det er derfor ganske vanskeligt at skifte 
besætning, idet de fleste lande kræver 1-2 
ugers karantæne før og efter landgang. 

Men hvad gør man så med et besætnings-
medlem, der har en dårlig fod? Den udfor-
dring står Thomas Sletting Hvilborg med 
helt aktuelt og landgang med henblik på 
lægebesøg er ikke muligt på grund af ka-
rantænereglerne. Heldigvis er kaptajnen og 
styrmanden såkaldte sygdomsbehandlere 
med god mulighed for at få støtte enten 
telefonisk eller via mail fra læger på Esbjerg 
Sygehus, ligesom Mette Maersk har en 
medicinkiste ombord. I situationer hvor der 
er større behov, kontakter kaptajnen Radio 
Medical, som er lægehjælp til søfarende. 



8

Den dårlige fod er dog ikke den eneste 
udfordring, kaptajnen står over for lige nu. 
Skibet er nået frem til havnen i Tanjung 
Pelepas i Malaysia, hvor der er kødan-
nelse. Desuden skal Mette Maersk have 
gods med til Europa fra to andre skibe, der 
endnu ikke er ankommet. Man kan næsten 
høre den raslende lyd fra de globale forsy-
ningskæder. 

Udsigten er fantastisk fra toppen af Mette Maersk

I episode 4 ligger Mette Maersk stadig i 
havnen i Tanjung Pelepas. Et lokalt skib 
har ødelagt en containerkran, og uheldet 
har bidraget til yderligere forsinkelse med 
operationerne på havnen. Det ene skib, som 
Thomas Sletting Hvilborg og hans besæt-
ning har ventet på, er nået frem, mens det 
andet stadig ikke er synligt i horisonten. Han 
er fem dage forsinket i forhold til sejlplanen, 
men stadig fortrøstningsfuld. 

”Vi må sejle hurtigere til Europa nu, og det 
koster skibsrederen lidt brændstof. Vi har 
brugt lidt af vores elastik, men jeg tror sta-
dig på, at vi rammer Aarhus d. 15. december, 
hvis vi altså ikke sejler ind i en vinterstorm i 
Nordatlanten,” lyder det fra kaptajnen. 

Lige nu ser han frem til en grillaften ombord 
– stegt pattegris, som i denne globaliserede 
verden er købt i Aarhus. Besætningen sæt-
ter grisen på spyd, når Mette Maersk sejler 
videre mod Europa. 

I Episode 5 ligger skibet 400 mil fra Afrikas 
Horn og er på vej ind i Adenbugten. Kap-
tajn Thomas Sletting Hvilborg fortæller, 
at de nær var blevet ekstra forsinkede ved 
afsejlingen fra Tanjung Pelepas, fordi en 
abe var kommet ombord og var kravlet op 
ad fortøjninger. Men aben blev fulgt pænt 
i land af besætningen, eftersom det i disse 
coronatider er alt for farligt at sejle rundt i 
verden med en blind passager. 

Om fire dage forventer kaptajnen at nå frem 
til Suez-kanalen, hvor han afmønstrer efter 
at have været ombord i 3 måneder. Nor-
malt sker det efter 11 uger, men da det som 
bekendt ikke kan lade sig gøre at komme i 
land i de asiatiske havne, trækker man den 
yderligere to uger. Han bliver afløst af kap-
tajn David Gudmundsen. De to deler tjansen 
i forhold til at styre Mette Maersk rundt i 
verden, hvilket betyder, at de arbejder 6 må-
neder ombord for så at holde 6 måneder fri.

I løbet af episoden hører vi også Henning 
Morgen, der er historiker hos A.P. Møller 
Mærsk fortælle om, hvordan en markant 
voksende verdenshandel efter 2. verdenskrig 
skabte stigende godsmængder, der pressede 
havnene, nøjagtig som det er tilfældet nogle 
steder i verden i dag. En amerikansk trucker 
ved navn Malcom Mclean fik den tanke, at 
man lige så godt kunne tage den kasse, 
der var bag ham på lastbilen og sætte den 
ombord på skibet, frem for at tage varerne 
ud og flytte dem til skibet efterfølgende. 
Dermed var idéen til containershipping skabt 
og i 1956 sejlede han 58 containere på et 
ombygget tankskib fra Newark til Houston. 
En billigere, mere sikker og mere stabil 
fragtform var født. 

Her ved redaktionens slutning er der endnu 
nogle episoder af radioføljetonen: ”Følg 
varerne” tilbage. Dem kan du læse om på 
Aarhus Havns LinkedIn, når Mette Maersk 
er anløbet Aarhus – eller i vores elektroniske 
nyhedsbrev, der udkommer medio januar.

Göteborg
Aarhus

Bremerhaven
Rotterdam

Gibraltar Suez

Dalian

Busan

Tantung Pelepas

Ningbo
Shanghai

Xiangang
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På den måde sikrer man, at containeren 

ikke kommer ud på offentlig vej, før den 

er kontrolleret og frigivet.

Foto: Jan Kejser 

Veterinærkontrollen på containertermina-
len i Aarhus bliver omlagt i januar, og det 
betyder både hurtigere og langt mere sikker 
kontrol. Omlægningen er muliggjort af en 
ny gate og af øget digitalisering af selve 
godkendelsesprocessen. 

Hidtil er import-containere, der skal fortol-
des og kontrolleres af veterinærmyndig-
heden, blevet afhentet af vognmanden på 
containerterminalen. Lastbilen har derefter 
lagt vejen forbi henholdsvis Told- og Veteri-
nærkontrollen for at få varen frigivet. Men 
fordi Told- og Veterinærkontrollen har været 
placeret uden for containerterminalen, har 
der været risiko for, at vognmanden ved en 
fejl kørte uden om kontrolområdet og ikke 
fik foretaget kontrollen. Det kan resultere i, 
at godset efterfølgende skal destrueres eller 
returneres til oprindelseslandet, og dermed 
kan det få store økonomiske konsekvenser. 
Derfor er der blevet arbejdet på at få fjernet 
den fejlrisiko. 

Etablering af en ny gate ind til container-
terminalen tidligere på året har gjort det 
muligt at omlægge kontrollen, så der fra 
primo/medio januar vil ske en intern kørsel 
direkte mellem terminalen og veterinær-
kontrollens område. På den måde sikrer 
man, at containeren ikke kommer ud på of-
fentlig vej, før den er kontrolleret og frigivet. 

Det giver fuld sikkerhed for, at containeren 
altid er kontrolleret og frigivet, når den 
bliver hentet af vognmanden. Dermed er 
risikoen for at køre afsted med en container, 
som ikke er frigivet, blevet elimineret og 
samtidig er en stor økonomisk risiko fjernet. 

Desuden vil der i nogle tilfælde være mulig-
hed for at få en container igennem kontrol-
len på et tidligere tidspunkt, end det før var 
muligt. Selve godkendelsesprocessen bliver 
nemlig i samme forbindelse digitaliseret i 
højere grad end hidtil, og det betyder, at in-
volverede parter fremover kan se, hvor langt 
en container er i forhold til veterinærkontrol.  

Hurtigere og mere sikker  
fødevarekontrol
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Hurtigere og mere sikker  
fødevarekontrol
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Udviklingen i nettoprisindekset har været 
udgangspunktet for de prisjusteringer, der 
er sket i Aarhus Havns nye forretnings-
betingelser og kranvedtægter, der 
gælder fra 1. januar 2022. På enkelte 
forretningsområder er prisjusteringen dog 
større, fordi der er sket serviceforbedringer 
(f.eks. på bugsering). 

Nye forretningsbetingelser  
og kranvedtægter 

I forretningsbetingelserne for 2022 er der desuden sket ændringer i forhold til: 

u  Angivelse af, at agent/mægler indestår for betaling af skibsafgift og for betaling af 
vareafgift, hvis agent/mægler har bekræftet dette.

u Konkretisering af de sikringsmæssige regelsæt for havne i Danmark.
u Præcisering af miljørabatten, som fremadrettet afregnes løbende.
u  Prisjustering for trosseføring for skibe under 2000 BT og skibe under 3000 BT, ligesom 

der er sket præcisering af pris for bådassistance pr. påbegyndt time > 7 sømil fra havnen.
u Præcisering af ISPS-afgift for krydstogtskibe.
u Præcisering af udlejningsvilkår for arealer, pakhuse og parkering.  
u Præcisering af vilkår for modtagelse af skibsaffald.
 - Ny formular til anmeldelse af affald og til affaldskvittering.
 - Præcisering af AAH’s Modtageordning for affald fra skibe.
 - Prisjustering på modtagelse af affald.
 -  Ny leverandør til afhentning af kloakspildevand samt rester af blandinger af olie; Nordic 

Oily Waste.

I kranvedtægterne for 2022 er der også sket ændringer i forhold til: 

u Introduktion af ny mobilkran, herunder præcisering af specifikationer og priser.
 -  Præcisering af generelle vilkår for kranbestilling – herunder introduktion af nyt gebyr 

ift. ændring af starttidspunkt for operation.

De fleste kunder har fået tilsendt de nye forretningsbetingelser og kranvedtægter direkte, 
men det er også muligt at finde dem på www.portofaarhus.dk under menupunktet:  
”Publikationer”.
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SmartCrane digitaliserer havnens kraner
I dag omfatter SmartCrane kun Aarhus 

Havns containerkraner, men på sigt vil 

også de øvrige kraner og alt det udstyr, 

som udlejes sammen med kranerne, blive 

en del af SmartCrane.

Foto: Jan Kejser 

Digitalisering har for alvor sin berettigelse, 
når noget bliver nemmere for nogen, eller 
når man med digitalisering kan opfylde et 
behov, som ikke kan opfyldes analogt.

Et eksempel på et sådant digitaliseringspro-
jekt er skabt i et samarbejde mellem Aarhus 
Havns kunder, Aarhus Havns medarbejdere 
og en ekstern IT-virksomhed. Formålet har 
været at give både kunder og medarbejdere 
hurtig og mobil adgang til alle havnens 
kranjournaler samt driftsinformation om 
kranerne direkte i appen, SmartCrane. 

Før SmartCrane var det en udfordring med 
de lovpligtige kranjournaler, der typisk blev 
opbevaret i ringbind i hver enkelt kran. En 
enkelt opdatering krævede således ind-
samling af ringbind, rettelser og derefter 
genplacering af ringbind i kranerne. I dag 
ligger kranjournalerne digitalt og kan tilgås i 
appen 24/7, ligesom rettelser kan foretages 
i løbet af sekunder og straks derefter er de  
tilgængelige for brugerne. 

Men måske endnu mere anvendelig er den 
dataopsamling, der nu sker løbende. I forve-
jen er en kran et yderst komplekst arbejds-
redskab med en stor grad af digitalisering. 
Det betyder, at der på kranen sidder en lang 

række følere, som kan indikere, hvis fejl er 
ved at opstå. SmartCrane trækker disse 
oplysninger ud af kranernes eget system 
(Sicma), og dermed er Aarhus Havn i stand 
til at reagere hurtigere på opstående  udfor-
dringer og om nødvendigt udbedre fejl, før 
de bliver til gene for kunderne. 

Aarhus Havns oppetid på kraner har i en 
årrække ligget på over 99 pct., men alligevel 
gør man alt for at komme endnu tættere 
på 100 pct., idet nedbrud er forbundet med 
store omkostninger for kunderne. 

SmartCrane tilbyder også andre funktioner 
f.eks. vindhastighed i 60-70 meters højde 
(måler sidder på kranerne), bommens pla-
cering og hvorvidt kranen er sat i stormlås. 
Disse funktioner har været efterspurgt af 
kunderne og er derfor blevet en del af appen. 

I dag omfatter SmartCrane kun Aarhus 
Havns containerkraner, men på sigt vil også 
de øvrige kraner og alt det udstyr, som 
udlejes sammen med kranerne, blive en del 
af SmartCrane. 

Det er desuden planen, at SmartCrane skal 
udvikles yderligere og på sigt tilbyde en lang 
række digitale løsninger på processer, der i 
dag foregår analogt. 
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Det anlæg, som Aarhus Havn får leveret, 

overholder den internationale standard, 

der skal sikre, at de krydstogtskibe,  

der anløb Aarhus, kan koble sig  

på anlægget.

Det bliver PowerCon A/S, der skal sætte 
strøm til krydstogtskibene, når de fra 2023 
anløber Aarhus havn. 

Aarhus Havns bestyrelse besluttede i sep-
tember at investere i et landstrømsanlæg 
til krydstogtskibe. Forud for beslutningen 
har opgaven med at etablere anlægget på 
havnen i Aarhus været i EU-udbud, og det 
udbud har den Hadsund-baserede virksom-
hed PowerCon A/S vundet. 

PowerCon har leveret små og store land-
strømsløsninger siden 2016, og virksomhe-
den står blandt andet bag det landstrøms-
anlæg til krydstogtskibe, der i 2018 blev 
installeret i Kristiansand i Norge. Siden har 
PowerCon etableret flere anlæg i Norge 
og også i Rostock i Tyskland, ligesom de 
aktuelt arbejder på et anlæg i Southampton 
i England. 

Det anlæg, som Aarhus Havn får leveret, 
overholder den internationale standard, der 
skal sikre, at de krydstogtskibe, der anløb 
Aarhus, kan koble sig på anlægget. Der er 
således tale om en standard, der skal sikre 

tilpasning mellem krydstogtskibe og havne 
i hele verden. Standarden definerer også 
størrelsen på anlægget, som bliver 16 MVA 
(megavolt ampere). Det vil betyde, at både 
de helt store, men også de mindre skibe kan 
kobles til anlægget i Aarhus, hvis de kan 
modtage landstrøm.  

Landstrømsanlægget forventes klar til sæ-
sonen 2023, og det vil på én gang reducere 
partikeludledningen i byen, samtidig med, at 
det vil blive mere attraktivt at anløbe Aar-
hus havn for krydstogtskibe, der er bygget 
til eller har omstillet til landstrøm. 

Beslutningen om at investere i et land-
strømsanlæg skal ses som en del af Aarhus 
Havns bæredygtighedsstrategi. Målet er, at 
havnen skal være den mest bæredygtige i 
Østersøområdet, og samtidig understøtter 
man Aarhus Kommunes målsætning om at 
blive CO2-neutral i 2030. 

Investeringen gennemføres med støtte fra 
EU (CEF-midler) samt et tilskud fra Aarhus 
Kommunes klimafond.

PowerCon sætter strøm til krydstogt i Aarhus
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Det er vigtigt, at kommunerne har det 

lokale ejerskab og bestemmelsesretten 

over havnene.

Af branchedirektør Michael Svane, Dansk Industri 

De danske erhvervshavne er afgørende for 
erhvervsudviklingen og forsyningssikkerhe-
den. Mere end 75 % af alle de mængder af 
varer og gods, der passerer Danmarks græn-
ser, går gennem en havn. Færgeforbindelser 
er livslinjer til landets mange øer. Industri, 
energi, byggeri, landbrug, fiskeri og råstof-
forsyning er alle dybt afhængige af havnene.
Danmarks havne er vigtige krumtapper i 
landets infrastruktur.

Det er derfor uomtvisteligt, at der er natio-
nale interesser i erhvervshavnene.

På andre infrastrukturområder har man 
allerede fastlagt de nationale interesser. Vi 
har et statsvejnet, et statsbanenet, en luft-
fartslov, m.m., der klart fastlægger, hvilken 
infrastruktur, der er så vigtig, at den skal 
prioriteres. Men ikke på havnene.

De danske erhvervshavne er overladt til den 
enkelte kommunes planlægning. Det er ikke 

Nationale interesser i erhvervshavnene



hensigtsmæssigt, for kommunen har ikke 
nødvendigvis hele landets interesser for øje. 
Det har vi set med en række ”havnesager”, 
hvor nogle kommuner har villet planlægge 
noget andet end havneaktiviteter på og 
omkring deres havne. Det er vigtigt, at kom-
munerne har det lokale ejerskab og bestem-
melsesretten over havnene. Men vi har alle 
en interesse i, at havneinfrastrukturen og 
de mange havnevirksomheders fremtid ikke 
udelukkende afgøres i et byrådslokale.

De nationale interesser i havnene bør derfor 
defineres og håndhæves bedre af staten.
Ellers risikerer vi alle at blive fattigere. Og 
heller ikke her skal det glemmes, at havnene 
spiller en stor rolle i den grønne omstilling 
af transportsektoren. Vi har brug for at 
bringe de blå vandveje langt bedre i spil end 
tilfældet er i dag.
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Med havn  
i årene

Tekst: Lars Mandal / Foto: Jan Kejser 

På havneområdet i Aarhus er han formodent-
lig den mest kendte mand og navnet ”Johnny” 
er som regel nok til, at de fleste ved, hvem 
han er. 

Og selv om det er en overdrivelse at sige, at 
Johnny med efternavnet Præst er født på 
havnen, så er det tæt på – nemlig i Studsgade, 
hvor lydene fra havnen dengang kunne høres 
tydeligt i hjemmet. I tre generationer før John-
ny har familiens mænd arbejdet på havnen, 
og i sit stille sind går han rundt og håber på, at 
hans datter kunne blive femte generation. 

Johnnys oldefar var havnearbejder på havnen 
i Aarhus ”for 100 år siden”. Johnny ved ikke så 
meget om ham og kan ikke huske hans navn 
men ved, at han boede i Tilst og cyklede frem 
og tilbage på arbejde hver dag. 

Til gengæld husker Johnny rigtig meget om sin 
farfar, Alfred, der var kranfører, og som boede 
sammen med familien i Studsgade. 
”Jeg var tit med ham på havnen og fik lov at 
sidde sammen med ham i kranen, der havde 
sådan en suger, som sugede godset op på ka-
jen. Hvis jeg ikke var med på havnen, kunne jeg 

høre sugeren hjemme i Studsgade, og når der 
blev stille, var det, fordi min farfar var på vej 
hjem. Jeg synes, det var fedt at være med på 
havnen, hvor der var et mylder af mennesker 
nede i bådene, og jeg fik ofte en sodavand af 
havnearbejderne,” fortæller Johnny. 
Hans far, Kristen Præst, var havnearbejder i 
mange år. Og da Johnny blev stor nok, måtte 
han ofte afsted for at hente sin far på havnen 
eller på et nærliggende værtshus. 

”Havnearbejderne fik noget humle dengang og 
ofte endte det i slåskampe. Deres arbejde var 
fysisk hårdt, og ind i mellem måtte min far ty 
til at skovle sne på jernbanen, hvis der ikke lige 
var et skib i havn. Men alligevel syntes jeg, at 
min fars arbejde var spændende – han var ikke 
bundet ved en maskine, men havde afveks-
lende arbejde og frihed ind i mellem jobbene,” 
lyder refleksionerne fra Johnny. 

Hvis man spørger ham om, hvorvidt hans 
betragtninger fra dengang er årsag til, at han i 
dag er ansat hos Aarhus Havn, kommer svaret 
prompte: 
”Jeg er her, fordi det er en god arbejdsplads. 
Her er også frihed men selvfølgelig under 
ansvar, og der bliver taget vare på én både af 
kollegaer og af ledelsen. Det fortæller jo også 
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noget, at man har ansat sådan én som mig og 
gjort mig til teamleder,” lyder det fra Johnny. 
Når man går ham lidt på klingen for at finde ud 
af, hvad han mener med sådan ”én”, påpeger 
han, at han jo for så vidt ikke har en lederud-
dannelse, selvom han har ledererfaring fra 
både militæret og tillidsmandsarbejde. 

”Aarhus Havn har ofret mange penge på at 
give mig en lederuddannelse, og jeg føler mig 
som en fisk i havnen. Jeg er virkelig glad for 
mit arbejde, uanset om jeg sidder med ved et 
chef- og ledermøde eller om jeg hopper ud og 
deltager i driften, hvis der mangler en hånd,” 
siger Johnny og tilføjer lidt tænksomt med et 
smil på læben:

”Jeg tror godt, at jeg kan lide at bestemme.”
Bestemme ville han egentlig også gerne, når 
det gælder datteren, der er uddannet salgsas-
sistent hos JYSK. I hvert fald tænker han over, 
om hun måske kunne få et job på havnen, men 
han erkender også, at mange job måske er for 
fysisk krævende.

”Selvfølgelig ville jeg gerne have, at hun kom 
til at arbejde på havnen. Men hvor? Det er jo en 
livsstil at arbejde med sine hænder og være vil-
lig til at lave forefaldende arbejde. I den anden 
grøft – vil jeg kalde det – er man administrativ 
og sidder på et kontor hele dagen. Jeg kunne 
godt se min datter arbejde på havnen, men 
måske skulle det være et eller andet sted 
midt imellem de to yderpunkter – måske som 
administrativ lagerarbejder eller noget i den 
retning.”

Johnny udelukker slet ikke, at kvinder kan 
tage fat og lave fysisk hårdt arbejde. Men han 
har også erfaret, at der måske ikke er så stor 
interesse fra kvinderne for den slags job. Han 
har f.eks. lige modtaget 49 ansøgninger til et 
job som kranfører – og ikke én eneste ansøger 
var kvinde. 

”Måske må vi springe 5. generation over på 
havnen. Men jeg har to børnebørn, så hvem 
ved om 6. generation vender tilbage hertil?”
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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
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Aarhus Havns driftsdirektør vinder pris  
for grøn indsats
Tekst: Søren Søndergaard, presse- og kommunikations-
chef, Danske Havne

Anne Zachariassen, COO på Aarhus Havn, 
er blevet Årets Sustainability Leder. Hun 
fører med fast hånd an i havnens grønne 
omstilling.
 
Anne Zachariassen, vandt i efteråret i år 
foran fire andre nominerede erhvervsledere 
prisen Årets Sustainability Leder 2021.  
Kriterierne for at vinde prisen var, at man 
som leder har sat en ny og mere ambitiøs 
bæredygtig retning for virksomheden det 
seneste år, ligesom det var et krav, at man 
har gjort en målbar forskel som leder i 
forhold til bæredygtighed. Desuden lagde 
juryen vægt på, at lederen har formået at 
engagere og inspirere såvel sin egen organi-
sation som aktører udenfor.

Anne Zachariassen, COO på Aarhus Havn

Anne Zachariassen gjorde i sin takketale 
klart, at hun ligesom så mange andre først 
for få år siden blev klar over, hvor kritisk 
situationen var i forhold til klimaet.
”Indtil for nogle få år siden var jeg af den 
opfattelse, at hvis vi bare valgte de rigtige 

teknologiske løsninger og i øvrigt opførte 
os fornuftigt, så skulle det nok gå. Men så 
gik det op for mig, at situationen omkring 
klimaet er meget kritisk, og hvis vi skal 
have held til at vende situationen, så skal 
verdens virksomheder i aktion, og vi skal 
have politikerne til at handle sideløbende,” 
sagde Anne Zachariassen i takketalen på 
Langelinie Pavillonen i København.

Da hun kom til Aarhus Havn i 2018, var man 
allerede i gang med aktivt at skabe bedre 
miljørammer og spare energi på havnen. 
Anne Zachariassen kastede sig sammen 
med den øvrige ledelse ud i en opdateret 
strategi, hvor man bl.a. i 2019 formule-
rede den konkrete ambition om at blive 
Østersø-områdets mest bæredygtige havn. 
Samtidig besluttede man at tilslutte sig ar-
bejdet med FN’s 17 verdensmål, og virksom-
heden understøtter dem alle men arbejder 
målrettet med fire: Bæredygtig energi (7), 
industri, innovation og infrastruktur (9), 
bæredygtige byer og lokalsamfund (11) og 
livet i havet (14).

For at binde sig selv op på noget målbart, 
udarbejdede man i 2019 sin baseline for CO2-
udledning, og hvert år offentliggøres resul-
taterne for nedbringelsen af CO2-udslippet 
i havnens Bæredygtighedsrapport. Aarhus 
Havns mål er at blive C02-neutral i 2030, og 
her med udgangen af 2021 er man allerede 
godt på vej.

Aarhus Havn har i løbet af de seneste år 
indført rabat til grønne skibe og etable-
ret landstrøm til Molslinjens færger, der 
årligt fragter tre millioner passagerer til 
og fra byen. Om natten tanker Molslinjens 
færger grøn strøm i stedet for at holde det 
nødvendige maskineri kørende på diesel. 
For nylig besluttede man også at investere 

i landstøm til krydstogtskibe. Havnen er i 
dag belyst med LED, og adskillige maskiner 
og biler er udskiftet til mere bæredygtige 
modeller. Næste år udskiftes de sidste 
køretøjer, så kun nogle få ikke kører på el. 
Sågar havnens nyeste mobilkran kører på 
el 90 pct. af tiden. ”De sidste ca. 10 procent 
kører den på diesel, og det er kun, når den 
arbejder på dele af havnen, hvor der endnu 
ikke er etableret et elnet, den kan tilslut-
tes”, forklarer Anne Zachariassen.

Endelig arbejder Anne Zachariassen for at 
øge biodiversiteten både på land med blom-
strende arealer og til vands med biohuts, 

der skal øge fiskebestanden i havnen. De 
blomstrende arealer kan besøgende iagtta-
ge ved selvsyn, når man cykler eller kører ad 
den fem kilometer lange Østhavnsvej, der 
ender ude ved Molslinjens færger, vandfly-
verne og, sigende nok for Aarhus Havns vilje 
til at gøre havnen mest mulig anvendelig for 
borgerne, en fiskeplads til lystfiskere.

Foto: Jan Kejser
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Det var ikke en enkeltstående begivenhed 
eller sag, der fik den nøgternt tænkende, 
rationelle civilingeniør til at skifte gear i 
forhold til klimaindsatsen fra ”det går nok” 
til ”det haster!”. Anne Zachariassen siger 
selv:

”Det var mere en række af begivenheder 
med oversvømmelser og den slags. En 
100-årshændelse er jo ikke længere bare 
en 100-årshændelse, men noget der sker 
oftere. Det er kommet tættere på os alle 
og er blevet voldsommere overalt i verden. 
Jeg er blevet en lille smule mere aktivistisk 
nu, end jeg var før. Det er nødvendigt.”

Hun er sikker på, at virksomhedernes 
grønne omstilling er med til at trække i den 
rigtige retning. Som hun siger, så ”redder 
det ikke verden, at Mærsk bestiller otte 
skibe, der skal sejle på alternative brænd-
sler, men det hjælper jo.” I samme sætning 
efterlyser hun, i lighed med en lang række 
af danske virksomheder og brancher, poli-
tiske rammer og målsætninger, så man kan 
navigere og investere.

”Der er måske i de små og mindre virksom-
heder et efterslæb. Vi er jo kendetegnet 
ved mange SMV’er (små og mellemstore 
virksomheder) i Danmark, og de, der ikke er 
stemplet ind i den grønne omstilling, kan 
risikere at blive efterladt på perronen, når 
de store kommer med krav. Det er som med 
digitalisering; det skal prioriteres,” siger 
Anne Zachariassen. Hun har i sin karriere 
benyttet sig af sin evne til at få toplinje-
vækst ned på bundlinjen, og hun er ikke selv 
i tvivl om, at der er bundlinje også i grøn 
omstilling:

”Men skal tro på det, og man skal gøre det, 
der skal til. Jeg er ikke blind for, at der skal 
være forretning. Det er der nødt til at være, 
for ellers er vi her jo ikke i morgen. Og så kan 
vi jo slet ikke skabe bæredygtighed. Det er 
en balance.”

Som eksempel nævner hun, at Aarhus Havn 
lige har købt en bugsérbåd. Den er hverken 
på el eller en hybrid, den sejler på diesel, 
men med en motorteknologi, der er meget 
mere effektiv, end hvad vi tidligere har set. 
Så håber hun, at motoren kan omstilles 

eller skiftes til grønne brændsler, når de 
kommer. Men indtal da bugseres der med 
dieseldrevne både hos Aarhus Havn, der har 
to af slagsen. 

”I dén forstand er Aarhus Havn en lille havn, 
målt mod store havne i verden. Vi har kun 
to bugsérbåde, og de skal pinedød virke og 
sejle begge to”, siger hun. Aarhus Havn er 
Danmarks største erhvervshavn. En killing, 
når den måles med de største i Europa; 
Rotterdam og Antwerpen, som bedre kan 
eksperimentere med frontrunner tekno-
logi, men dog så stor i Danmark, at det 
forpligter. Og så målrettet og grøn, at SF’s 
formand, Pia Olsen Dyhr, var imponeret, da 
hun lagde vejen forbi i efteråret 2021. På 
Christiansborg er det ikke hver dag, man 
hører om eller kan besøge en stor dansk 
virksomhed, hvor biodiversitet og yngle-
pladser for fisk er prioriteret. Det er det hos 
Anne Zachariassen i Aarhus Havn.

Under vandoverfladen anes de biohuts, der skal øge fiskebestanden i havnen

Foto: Leander Hessner og Kasper Møller
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FARVEL HERMES 
Efter 40 års tro tjeneste har gamle Hermes 
nu forladt Aarhus Havn med kurs mod 
Stettin i Polen, hvor den skal i dok for 
at skifte navn og flag. Desuden skal den 
godkendes til fremover at sejle med 
langslæb med pram fra Polen til Sverige 
- primært med vindmøllevinger og andre 
vindmølledele. Gamle Hermes er erstattet 
af en ny, mere bærdygtig og kraftigere 
bugserbåd - nye Hermes.

NY HØJSPÆNDINGS-VENDETROMLE
Som isbjerge - så kraner. Ligheden skal 
findes i, at isbjerge gemmer noget under 
havoverfalden, mens kranerne gemmer 
noget under jordens overflade. Her en 
højspændings-vendetromle, som netop er 
udskiftet på kran 9 og 10. Den nye tromle er 
fremstillet i rustfrit stål og kan derfor holde 
i rigtig mange år. Derudover er der monteret 
ny pumpe, så brønden ikke bliver fyldt med 
vand og foderstoffer.

GENBRUGS-JULETRÆ
Så er der juletræ på toppen af Havnecentret, 
og det er mere bæredygtigt end nogensinde 
før. Det 3,5 meter høje træ er af stål og 
grenene bærer 720 bæredygtige LED-pærer. 
Træet, der kan genbruges i adskillige år, kan 
- hvis man kigger godt efter - ses helt ovre 
fra Strandvejen.
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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

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


