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Kranfører som
opfinder
Bæredygtighed er en væsentlig del af Aarhus
Havns forretningsstrategi og derfor også et
tilbagevendende emne, når ledelsen drøfter
drift og udvikling. Men bæredygtighed er også
noget, den enkelte medarbejder hos Aarhus
Havn interesserer sig for. Og faktisk i en sådan
grad, at en af virksomhedens kranførere har
udtænkt en løsning, der kan bruges til at indsamle affald i havnebassinerne.
Et af de fem verdensmål, som Aarhus Havn har
særligt fokus på, er verdensmål 14 ”Livet i havet”. Og mange mennesker har set de uhyrlige
billeder af affaldsøer, der svømmer rundt på
overfladen af verdenshavene. Hvis vi vil undgå
det, er opsamling af affald i havnen en god og
vigtig begyndelse. Det har kranfører Henrik
Thrane tænkt over, og faktisk er han nået så
vidt, at han fået virkeliggjort sin ide med en
flydespærre, der kan indsamle affald i havnebassinerne. Flydespærren samler affaldet på et
mindre område, og derved er det lettere at få
det op af vandet, inden det flyder ud af havnen.
Aarhus Havns ingeniører faldt relativt hurtigt
for ideen og undervejs er den blevet justeret
lidt, men man tror på, at flydespærren har en
fremtid i havnen. Foreløbig er der gennemført
et forsøg med at udlægge en flydespærre, og
den virker nærmest som en åleruse. Nogle vil
måske kalde det en Storm P-løsning, men Aarhus Havn er klar til at gøre afprøve nogle tiltag i
bæredygtighedens tegn.
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Klimaindsats i fællesskab
Af Anne Zachariassen
Midt i marts flyttede en usynligt virus vores
opmærksomhed fra en ellers voldsom synlig
klimakrise. For mit eget vedkommende var
synligheden yderst konkret. Jeg bor i Silkeborg,
og før coronakrisen kunne jeg dag for dag følge
med i, hvordan den sø vi bor ved, kom tættere
og tættere på huset, mens naboen pumpede
vand fra sin kælder. Målinger af vandniveauet i
søen var fast indslag på min iPad – og niveauet
bare steg og steg. Det blev betragtet som en
100-års hændelse, selv om jeg er helt sikker på,
at vi vil se lignende inden for bare få år.
Fra den ene dag til den anden var verdens
opmærksomhed flyttet fra klimakrise til coronakrise. Pludselig var det ikke tal for vandstanden i søen, jeg brugte tid på. Men dystre tal for
døde og indlagte.
Men selvom klimakrisen for en stund er kommet i baggrunden, er den ikke forsvundet. Vi
har i et par måneder kørt for lavere blus sådan
helt bogstaveligt, og det er kommet klimaet til
gode. Men CO2-gælden er stor, og konsekvenserne bliver tydeligere år for år overalt i verden.

Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at begge kriser
er menneskeskabte. Og ligesom vi i fællesskab
er i gang med at sikre, at vi kommer igennem
coronakrisen, skal vi også i fællesskab tage
kampen op med klimakrisen. Vi var godt i gang
før Danmark lukkede ned. Regeringens 13
klimapartnerskaber var tæt på at skulle lancere
det, de har arbejdet på hen over vinteren.
Jeg forventer et stort katalog af ambitiøse
initiativer, som kræver politiske beslutninger,
samarbejde i og på tværs af brancher og – ikke
mindst - mod til at gå nye veje.
I kraft af vores medlemskab af Danske Havne
og Danske Rederier er Aarhus Havn både
med i ”Landtransport og logistik” og ”Det
Blå Danmark”, som er to af regeringens 13
klimapartnerskaber. Begge partnerskaber
arbejder på hver sin måde for at finde løsninger
på fremtidens fossilfrie brændstoffer. Det
kræver ny energi-infrastruktur, og havnene har
en helt central rolle. Som Danmarks største
erhvervshavn og med en ambition om at blive
Østersøområdets mest bæredygtige havn
har Aarhus Havn en særlig rolle og et særligt
ansvar, som vi selvfølgelig ønsker at løfte.
Jeg er helt overbevist om, at vi kun kan overkomme klimakrisen ved at handle hurtigt, konsekvent og i fællesskab. Men vi er - på trods af
coronakrisen - nødt til at holde momentum.

Hos Aarhus Havn vil vi gerne vise en vej frem.
Vi har etableret et netværk for virksomheder
på havneområdet. Aarhus Havn faciliterer
netværket og kan derved understøtte og motivere havnens virksomheder til at sætte egne
ambitiøse målsætninger på den bæredygtige
dagsorden. Netværket havde første møde i
februar 2020, og vi forventer at mødes ca. hver
anden måned omkring konkrete bæredygtige
samarbejdsprojekter. Derved fremmes udviklingen af bæredygtigt forbrug og produktion
hos alle interesserede virksomheder på havneområdet i Aarhus.
Lad dette være en opfordring til politikerne om
at tage modige beslutninger, til virksomhederne om at tage deres del af ansvaret og til os
alle om at gøre de små ting
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Chief Executive Officer
Foto: Jan Kejser
Han begyndte sin karriere som rejsemontør,
men er netop tiltrådt sit andet job som CEO,
selv om han endnu ikke er fyldt 50 år. Opskriften er en stor portion energi, en særlig
opmærksom på relationer og ikke mindst
evnen til at uddanne sig gennem livet.
Aarhus Havns nye havnedirektør/CEO
tiltrådte primo juni. 49-årige Thomas Haber
Borch blev allerede valgt til jobbet ultimo
2019, men frem til nu har han brugt tiden på
at færdiggøre sin stilling som adm. direktør
hos DKI-Logistics og Vikar DK.
Efter eget udsagn er Thomas Haber Borck
fuld af energi. Og det høje energiniveau
kommer ham både til gode arbejdsmæssigt og privat. Han er oprindelig uddannet
svagstrømstekniker, men har parallelt med
sin karriere uddannet sig til Markedsøkonom,
taget en HD i Supply Chain Management,
gennemført en MBA og senest taget en
bestyrelsesuddannelse.
Han har glædet sig til at komme i gang med
sit nye job som CEO for Danmarks største
erhvervshavn.
”Jeg har mødt de fleste medarbejdere nu,
men langt fra alle kunder. Både medarbejdere og kunder står forrest i mit interessefelt. Lige nu er jeg den, der ved mindst, men
for mig er det positivt at lære nyt. Jeg har set
frem til mødet med medarbejdere og kunder
for at finde ud af, hvem de er og ikke mindst,
hvad der er vigtigt for dem,” siger Thomas
Haber Borch, der også reflekterer over, at det
er et andet job han tiltræder, end det han
fik ultimo 2019 – på grund af coronakrisen.

Meget er forandret både i måden at møde
nye mennesker på, men også forretningsmæssigt.
Aarhus Havns nye chef lægger stor vægt på
langvarige relationer og gensidig tillid.
”Korte relationer og hurtig indtjening er
ikke mig. Jeg synes, det er vigtigt at kende
hinanden, fordi det giver bedre forståelse
for hinandens behov og efter min mening
en positiv økonomisk afsmittende effekt
for begge parter. Derfor synes jeg også, det
er vigtigt med en god mødefrekvens med
kunder, også selv om der ikke er presserende
emner at drøfte.”
I relation til medarbejdere og kunder er
han tillidsskabende og går gerne ind i både
udviklingsdrøftelser og problemløsninger.
Til gengæld siger han selv, at han bryder sig
meget lidt om konflikter, der udvikler sig til
”sager”, fordi han i virkeligheden mener, at
alt kan løses med dialog.
Thomas Haber Borchs uddannelses-bredde
betyder, at han har en naturlig indsigt og
interesse i teknik, logistik og økonomi, og for
ham er alle medarbejdere i en virksomhed
lige vigtige, ligesom han lægger vægt på, at
alle ansatte i en organisation synes, at det
arbejde, de udfører, er vigtigt.
”Jeg er optaget af, at alle afdelinger i en
virksomhed spiller lige godt. Min erfaring
er, at det er nødvendigt at få alle ben til at
fungere, hvis virksomheden skal udvikle sig
positivt. Ingen skal halte bagefter, og i en
driftsorienteret organisation som Aarhus
Havns er det desuden vigtigt, at hovedet
aldrig bliver for stort til kroppen,” fastslår den
nye havnedirektør.

Privat er Thomas Haber Borch gift og har tre
døtre på hhv. 10, 15 og 19 år, og han er bosat
lidt op ad bakken ca. 3,5 kilometer syd for
Aarhus havn. Også i fritiden kommer hans
store energiniveau til udtryk, men det er ikke
i kraft af golfslag på banen i Skåde.
”Jeg er slet ikke til golf og den slags. Men jeg
står typisk op lørdag morgen klokken 06.30
og går i gang med noget praktisk arbejde
med mine ru hænder,” siger han og fremviser
straks det fysiske bevis på, at han i hvert fald
ikke går med hænderne i lommerne.
Faktisk er det ikke bare hænderne, der arbejder praktisk, men også hjernen. I hvert fald
har man ikke været sammen med Thomas
Haber Borch ret længe før det går op for én,
at han i den grad har et opfindergen. Alle tre
børn er blevet vugget i barnevognen af en
automatisk foranstaltning, som han selv har
opfundet og senere forsøgt patenteret. Men
den proces var for langsommelig, hvorfor
hans energi flyttede hans fokus til noget andet mere dynamisk. Når han i dag skal have
vandet græsplæne rundt om huset, bruger
han en app på sin telefon og straks går et
selvkonstrueret regnvandssystem i gang
med at vande græsset.
”Jeg har svært ved at forstå, hvis mennesker
ikke udnytter deres tid til noget konstruktivt, men jeg er da også godt klar over, at vi
alle har brug for at koble af ind i mellem. Jeg
forventer ikke af andre, at de har mit energi
niveau, men jeg forventer, at man gør sit
arbejde til den aftalte tid, og det har jeg som
udgangspunkt stor tillid til, at alle gør.”
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Bor i København, arbejder i Aarhus
Vandflyet er også den bedste

Tekst og foto Jette Christiansen

løsning for ham i København, selvom

Aarhus Havn er normalt kendetegnet af
de store skibe, der sejler ind og ud af bugten, af kraner, som selv på lang afstand ses
knejse over området, og af store fødevarer
og forbrugsvarer, der enten eksporteres eller
importeres. Alt sammen erhvervsmæssige
aktiviteter, der udspiller sig mellem to eller flere
virksomheder.

havnemyndigheden der er mere restriktiv,
og flyet må lette og lande et stykke fra
Langelinje.

”Når vi er landet, låner jeg en cykel, og så
nyder jeg cykelturen ind til byen. Det er spændende at følge containerskibene, de store
lastvogne og al aktiviteten på havneområdet,” fortæller Jannik Boberg-Ans.
Den korte transporttid er specielt vigtig for
ham. Som kirurg skal han naturligvis være
udhvilet, og det er ikke særligt godt at have
siddet tre-fire timer i et tog, i en bil og på
en færge, eller på et fly kombineret med en
times bustransport fra og til Tirstrup.
”Den infrastruktur virker slet ikke. De lange
transporttider betyder desuden, at jeg ofte
skal have en hotelovernatning, så selvom
vandflyet er et dyrere alternativ, er der kun
en beskeden forskel. Regner jeg de seks eller
otte timers transport med, er der slet ingen
tvivl om det økonomiske aspekt,” siger han.
Da Nordic Seaplanes startede flyvningerne
med vandflyet tilbage i maj 2016 var Jannik
Boberg-Ans hurtigt at finde blandt passagererne, der i 2019 talte ca. 13.000.

For mange helt almindelige borgere spiller
denne, Danmarks største erhvervshavn, dog
også en væsentlig rolle. Blandt disse er Jannik
Boberg-Ans, der jævnligt tager turen med
vandflyet mellem København og Aarhus.
”Det er fantastisk, at flyet kan lande så tæt
på byen. Det sænker transporttiden til kun 45
minutter. Her er virkelig skabt en infrastruktur,
der er med til at binde Danmark sammen,” siger
Jannik Boberg-Ans. Han er chefkirurg på øjenklinikken EuroEyes, hvis afdeling i Aarhus ligger
på hjørnet af Ryesgade og Banegårdspladsen.
Hver uge kommer han eller en af hans kolleger
til byen for at foretage øjenoperationer.
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”Havnens infrastruktur optimeres af vandflyet. I stedet for at skulle op kl. 4 om morgenen, kan jeg stå op til almindelig tid, have
en otte timers arbejdsdag og nå hjem, inden
familien er gået i seng. Det er fantastisk,”
fortsætter Jannik Boberg-Ans.
Om bord kan han bruge både computer og
telefon, så han kan arbejde undervejs. Ellers
nyder han flyveturen. Han har selv flycertifikat, taler gerne en del med piloterne og
overvejer at tage en videreuddannelse, så han
også lærer at kunne lande på vandet, fordi
det giver så mange spændende landingsmuligheder.
I Aarhus havn har flyet lov til at lette og lande
forholdsvis tæt på havneindløbet, og det
mener han, har stor betydning.

”Når her er vesten- og nordvestenvind, som
jo er Danmarks hyppigste vindretninger, skal
man kunne finde læ for flyet, og det er der på
ydersiden af molen. Blæser det kraftigt, er der
læ i det indre havnebassin, hvor piloterne får
lov til at lande. Det giver flyet en ganske kort
taxatid til landgangen,” siger den 63-årige
øjenkirurg, som er kommet til Aarhus i snart
30 år. Så ofte, at han omtales som århusianer
og selv føler, at det også er hans by.
”Det er spændende, at vandflyet er kommet,
for det er flot også at se Aarhus fra oven.”
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We work together as one around the world
and take pride in providing excellent service

”Det er jo planen, og det håber jeg på, så man
kan komme lidt tidligere af sted fra København og lidt senere fra Aarhus. Så kan jeg
udnytte dagen bedre.”
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VEJNING, KONTROL OG INSPEKTION
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Together we make things happen

Han mener, at flyets landings- og start
distance er så kort, at selv med flere afgange
vil byens indbyggere ikke blive generet. Og af
hensyn til miljøet, er han af den overbevisning,
at vandflyet er den bedste løsning, man kan
få.
Vandflyet er også den bedste løsning for ham
i København, selvom havnemyndigheden der
er mere restriktiv, og flyet må lette og lande
et stykke fra Langelinje. Han nyder alligevel
flyets taxatur, og at han kun bor i cykelafstand
derfra.
En tur på cyklen venter ham igen sidst på
dagen i Aarhus, ud ad Østhavnsvej tilbage til
flyet. Undervejs nyder han vuet over bugten
og de glade folk, der står og fisker. Han glæder
sig også over, at Danmark er blevet mindre
takket være vandflyet og alle de involveredes
indsats for at skabe en effektiv infrastruktur.

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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Biodiversitet
i havnen

Biodiversitet handler om variation i den
levende natur – og dermed også i havvandet
- og vandet i havnen. Aarhus Havn har et
særligt fokus på FNs verdensmål 14 ”Livet
i havet” og har med det udgangspunkt i et
samarbejde med Aarhus Universitet og det
franske firma Ecocean igangsat forsøg med
beskyttelse af fiskeyngel i havnebassinet.
En masterstuderende fra universitetet vil
være tilknyttet forsøgsprojektet
Målet er at få undersøgt, hvordan man
kan støtte biodiversiteten i havneområdet, ligesom Aarhus Havn også vil bruge
erfaringer fra andre havne i udlandet fx fra
Frankrig, Spanien og Portugal, hvor man har
gode erfaringer med at øge biodiversiteten i
havet. Faktisk har man i flere af disse havne
oplevet markant gode resultater med øget
fiskebestand.

Tanken er at bruge resultaterne fra forsøgsprojektet her i Aarhus – men også at bruge
erfaringerne fra de udenlandske havne – når
Aarhus Havn skal i gang med byggeriet af
Yderhavnen og Aarhus Blueline Park.
I første omgang bliver der i august nedsat 18
gitterkurve fire forskellige steder i havnebassinerne omkring Mellemarmen. Kurvene eller
kasserne fungerer næsten som fuglekasser, men indeholder tomme østerskaller og
et materiale af kokos. Herpå vil der vokse
alger og tang som vil tiltrække fisk, krabber,
larver m.m. Kasserne er konstrueret således,
at fiskene har mulighed for at svømme ind
i dem og dermed være beskyttet fx mod
rovfisk og skarven. Det svarer lidt til, at fisk
søger ind for at gemme sig imellem sten i
stenrev af den type, som også vil blive anlagt
i forbindelse med Yderhavnen.
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Kun få kvinder i Det Blå Danmark
Damvad Analytics har udarbejdet en
rapport for Danske Maritime og Danske
Havne om kvinder i de maritime brancher. Rapporten konkluderer bl.a.:
 Kvinder udgør kun 21% af de ansatte
på havnene.
 Tallet er stort set uændret fra 2012.
 Kvinder bestrider kun 7% af de tekniske
stillinger – selvom disse udgør 58% af
alle stillingerne.
 I samfundet generelt har kvinder 17%
af de tekniske stillinger.
 7 ud af 10 kvinder har stillinger, der
forudsætter en høj grad af viden, eller
er i kontor- og kundeservicearbejde.
 Kun 17% af lederstillingerne i sektoren
er besat af kvinder.
Der peges på barrierer som for hård
omgangstone, at kvinder har problemer
med at opnå respekt, samt en række
fordomme om sektoren.
I dette - og de kommende numre af
Reportagen - spørger vi nogle kvinder,
der allerede er i branchen: Hvordan er
det i dag? Og hvad kan man gøre for at
ændre på ovenstående?

10

Kun en ud af fem i
Det Blå Danmark er kvinde...!
Tekst og foto: Jette Christiansen
Blå bog
Navn: Anne Kjær Hansen
Alder: 48
Uddannelse: Skibsfører
Stilling: Skibsfører
Arbejdsplads: Molslinjen
Hvad tror du, er årsagen til, at kun en ud af
fem i den maritime branche er kvinde?
Jeg tror, det kan skyldes, at det for mange
kvinder stadig er en utraditionel branche.
Indenfor søfart, hvor jeg arbejder, er der
behov for en særlig indsats for at gøre unge
kvinder opmærksomme på branchen. Min
egen interesse blev i sin tid vakt i forbindelse med projektet Søfartens Fremme,
hvor en kaptajn var ude på min skole for at
fortælle om sit arbejde til søs.
Hvad er det bedste ved at være kvinde i
den maritime branche?
Det er en meget interessant branche, der
bidrager til international handel og samspil.
Det gælder selvfølgelig både for kvinder og
mænd.
Hvad er det værste ved at være kvinde i
den maritime branche?
Når man får børn, kan det være svært at
sejle og være væk flere måneder ad gangen.
Jeg møder også mænd, der ikke ønsker at
sejle langfart, mens børnene er små, men
det er sværere for kvinder.
Der er ofte mange forskellige nationaliteter
om bord på et skib, som sejler langfart.
Fra andre lande er der stort set kun mænd,
og der kan om bord herske en kultur, som
adskiller sig væsentligt fra vores.
Det oplever jeg slet ikke nu, hvor jeg arbejder
på Molslinjen. På hurtigfærgen Express 4

kan officererne være en kvindelig overstyrmand, en kvindelig teamleder og mig selv,
mens kun maskinmesteren er en mand. Så
kan vi godt snakke girlpower, men mere
lægger vi ikke i det.
Hvad skal branchen gøre for at tiltrække
flere kvindelige medarbejdere?
Jeg har ikke indtryk af, at skolevejledere forsøger at få de unge mennesker til at tænke
i denne retning. Det kræver en indsats fra
vores branche.
Man skal sætte fokus på sektorens mange
uddannelser og ramme de unge menneskers platforme. Det er specielt vigtigt
med hensyn til de unge kvinder. En del har
stiftet bekendtskab med et af skoleskibene
og søger efterfølgende til Molslinjen som
eksempelvis ubefaren skibsassistent.
Hvad bør eventuelt ændres, hvis man ønsker flere kvinder i den maritime branche?
Det er blevet foreslået, at de store rederier
kunne have nogle skibe, hvor besætningsmedlemmerne overvejende er fra vores egen
kulturkreds. Det ville være en god idé.
Derudover kunne man tilbyde de kvinder,
som sejler langfart, et arbejde på land i den
tid, hvor børnene er helt små. Jeg har selv
haft glæde af en sådan stilling i min tid hos
AP Møller Mærsk.

Hvordan er omgangstonen i et miljø med
mange mænd og få kvinder?
Den er fin. På skibene kan den lyde hård og
kontant, men vi taler professionelt og præcist, fordi der ikke er plads til misforståelser,
eksempelvis når vi losser eller lægger til kaj.
Men det har selvfølgelig ikke noget med køn
at gøre.
Da jeg i en årrække var lods på Aarhus Havn,
kunne jeg godt mærke en vis skepsis hos besætningsmedlemmer på udenlandske skibe,
når de fik en kvindelig lods om bord. I disse
situationer koncentrerede jeg mig om det
faglige aspekt, og så kunne der som regel
komme samtale indover senere.
Personligt har jeg aldrig følt mig krænket.
Hvordan er dine muligheder for videreuddannelse og avancement i forhold til
mændene?
Jeg har præcis samme muligheder som mine
mandlige kolleger.
Hvad vil være dit bedste råd til de kvinder,
der overvejer at søge job i den maritime
branche?
De skal tro på og være sig selv, så bliver
de respekteret, også til søs. Der vil vente
dem en virkelig spændende branche med et
dynamisk miljø.

Hvordan oplever du, at kvinder uden for
den maritime branche tænker om dit job?
Mange synes, jeg har et spændende job. Den
maritime branche er på mange områder en
fremmed verden i forhold til landbaserede
sektorer, hvorfor det er interessant at få
indblik i branchen.
Jeg hører ofte fra passagerer, at de synes,
det er sejt, at der er en kvindelig kaptajn.
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Affaldssortering
om bord
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Foto: Jan Kejser
Aarhus Havn er i et samarbejde med
Finnlines i gang med et pilotprojekt, der dels
skal gøre det nemmere for skibene at komme
af med deres affald og dels skal øge mængden af genbrugt affald betydeligt.
Hidtil har det kun været muligt for de skibe,
der anløb Aarhus havn, at aflevere affald i én
stor container på havnen. Når den pågældende container var fyldt med skibsaffald, blev
den hentet af et vognmandsfirma og kørt til
forbrænding.
Men en stor del af skibenes affald (og alt andet affald) kan genbruges, og behøver derfor
ikke blive sendt til forbrænding. Det kræver
blot, at affaldet bliver sorteret om bord på
skibene, og så kræver det, at havnene opstiller en række affaldscontainere, der svarer
til de fraktioner (affaldstyper), som skibene
sortere deres affald i.

Flere rederier er allerede i gang med affaldssortering om bord – herunder Finnlines, som
hidtil har returneret det sorterede affald til
Finland, hvor det har været muligt for rederiet at aflevere det i forskellige fraktioner.
Men i kraft af et pilotprojekt, som Finnlines
og Aarhus Havn er i gang med, kan Finnlines nu aflevere det sorterede affald i hele
seks forskellige containere på Aarhus havn,
når rederiets skibe anløber. Og typerne af
fraktioner er aftalt med Finnlines således, at
de eksakt passer til rederiets behov. Aktuelt
sorterer man organisk affald, lysstofrør, glas,
metal, spildolie og restaffald. Når Finnlines´
skibe kommer i havn, tømmer søfolkene det
sorterede affald i de tilsvarende affaldscontainere på havnen. Siden hen bliver affaldet
hentet af et vognmandsfirma, som kører
affaldet til genbrug – bort set fra den lille del,
der fortsat brændes på grund af regler, der
skal reducere smitterisikoen fra fx madaffald.

Hvis pilotprojektet viser sig at være en succes, vil det blot fortsætte og blive normal
fremgangsmåde for Finnlines, når rederiet
anløber Aarhus. Og Aarhus Havn vil bruge
erfaringerne til at udbrede affaldssorteringen således, at det også kommer til at
omfatte de mange andre skibe, der anløber
havnen, og som årligt har afleveret ca. 200
tons usorteret affald, der hidtil er sendt til
forbrænding.
I regi af brancheorganisationen Danske
Havne har man besluttet at arbejde for, at
90 pct. af affaldet fra de skibe, der anløber
danske erhvervshavne, skal være sorteret,
når kalenderen viser 2030. Aarhus Havn har
tilsluttet sig denne målsætning.
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Bæredygtigt
byggeri
”...det betyder, at vi allerede i idefasen
forholder os både til den sociale
bæredygtighed, den økonomiske
bæredygtighed og den miljømæssige
bæredygtighed,”...

Foto/illustration: Cowi
Når Aarhus Havn igangsætter et byggeri, har
det som regel et vist omfang. Og det uanset
om man bruger areal, mængden af byggematerialer, tid eller beskæftigelseseffekt som
måleenhed. Nogle af de seneste byggerier
er Omniterminalen, den nye færgeterminal
til Molslinjen og en væsentlig opgradering/
udvidelse af Østhavnsvej. Men i samme
periode er der opført en række pakhuse og
flere andre – i havnesammenhæng – mindre
byggerier, som i andre kontekster ville blive
betragtet som størrelsesmæssigt betydelige.
Og det næste store byggeri, Yderhavnen
og Aarhus Blueline Park er måske nok det
største af dem alle – i alt 100 hektar areal og
dertil kommer naturligvis selve indretningen
af Yderhavnen.
Når man som Aarhus Havn har et bæredygtighedsmål, der sigter mod at blive CO2neutral i 2030 og blive den mest bæredygtige
havn i Østersøområdet, og man samtidig har
mange og meget store byggerier, så er det
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oplagt at indtænke bæredygtighed i hver en
byggesten. Og det er netop sket på en måde,
så man fremover sikrer, at bæredygtighed
bliver et parameter i alle faser af byggeriet
lige fra idefasen til det færdige byggeri.
Anlægsingeniør Anders Martin Eriksen
fra Aarhus Havn fortæller, at den tidligere
anvendte projektmodel for byggerier nu er
skrottet og skiftet ud med en projektmodel,
der stiller krav til indregning af bæredygtighed i alle faser af projektet.
”I vores forretningsstrategi har vi valgt fem
af FNs verdensmål, og de mål forholder vi
os ekstraordinært til allerede i idefasen af
et byggeri. Men vi arbejder også aktivt med
nogle af de øvrige verdensmål afhængigt af,
hvilke projekter, vi står foran. Og det betyder,
at vi allerede i idefasen forholder os både til
den sociale bæredygtighed, den økonomiske
bæredygtighed og den miljømæssige bæredygtighed,” siger Anders Martin Eriksen.

I forhold den sociale bæredygtighed kan det
fx handle om brugernes trivsel og oplevelser
eller det kan handle om, at Aarhus Havn
giver noget tilbage til byen som tilfældet er
med Aarhus Blueline Park. Når det gælder
den økonomiske bæredygtighed, er det mest
almindeligt, at vi alle tænker på pris og bundlinje, men her indregner man også levetid for
materialer og det samlede byggeri, så den
billigste udgave kan i virkelighed nemt vise
sig at være den dyreste. Den miljømæssige
bæredygtighed er alt lige fra CO2 udledning
til biodiversitet – blot for at nævne nogle
velkendte parametre. Men det kan fx også
være byggematerialernes miljøpåvirkninger
gennem anlægsfasen, driftsfasen og frem til
og med endt anvendelse – fx omdannelse til
genbrugsmaterialer.
Når Aarhus Havn når frem til selve projektplanen er de tre bæredygtighedsområder
udspecificeret i en række konkrete mål, som
så indirekte går igen i det udbudsmateriale,
som sendes ud til entreprenørerne i forbindelse med udbud. Det betyder, at man binder

den eller de kommende entreprenører op
på helt konkrete og meget udspecificerede
bæredygtighedsmål, som man senere kan
evaluere og måle hinanden på ved projektafslutning. Et eksempel, som ikke nødvendigvis er det mest almindelige, men til gengæld
nemt at forstå, kunne være et krav om, at
der en eller flere gange blev åbnet for rundvisning af byens borgere på byggepladsen.
Det ville matche Verdensmål 11, der handler
om bæredygtige byer og lokalsamfund.
”Vi har endnu ikke prøvet af arbejde med et
sådan helt konkret bæredygtighedsmål, men
jeg nævner det blot for at vise, hvor anderledes man også kan tænke bæredygtighed. Det
handler naturligvis meget om miljø og klima,
men FNs verdensmål er bare meget mere
end det,” fastslår Anders Martin Eriksen.
Han giver et andet håndgribeligt eksempel
på, hvordan man hos Aarhus Havn fremover
vil indtænke bæredygtighed i alt, hvad man
bygger:

”Når vi skal bygge et pakhus til en kunde,
tvinger vi os selv til allerede i projektfasen
at overveje, hvad der evt. kan ske, hvis det
pakhus om nogle år skal bruges af en anden
kunde eller til noget helt andet. Vi opstiller
nogle scenarier med udgangspunkt i cirkulær
økonomi således, at vi vurderer muligheden for at genbruge materialerne i anden
sammenhæng, ligesom vi regner på, hvilke
ressourcer, der vil være behov for i relation til
istandsættelse forud for anden anvendelse,”
fortæller Anders Martin Eriksen.
Meget tidligt i alle projekters inddrager Aarhus Havn sin relativt nye bæredygtighedsingeniør Mads Søgaard, der også har bidraget
til at udarbejde den værktøjskasse, som alle
nu skal anvende uanset, hvilket byggeri, der
er tale om.
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Energieffektiv forlængelse
Foto: Finnlines/Remontowa Gierszewski
Da MS Finnsky anløb Aarhus medio maj lignede det et helt almindeligt anløb af et skib,
som tidligere har været i Aarhus. Men helt
almindeligt var det nu ikke. MS Finnsky lagde
til med sine 218 meter i længden – og sidst
da skibet var i havn var det 187 langt!
Kan det virkelig lade sig gøre? Sådan var
den første umiddelbare reaktion, da denne
artikels skribent første gang hørte om Finnlines planer om…ja, om at forlænge et skib.
Ikke blot gøre det længere ved at bygge en
platform bagpå – sådan lidt traileragtigt. Nej
planen var at skære skibet over midt på og
indsætte et nyt modul.
Finnlines såkaldte skibsforlængelses-program handler om energieffektivitet og dermed bæredygtighed. Og rederiet lancerede
den første del af programmet allerede tilbage
i 2017 før bæredygtighed for alvor blev et
buzzword. I dag er i alt seks af rederiets skibe
blevet forlænget, og da MS Finnsky anløb i
maj som et af de overskårne skibe, kunne vi
her i byen ved selvsyn konstatere – den er
god nok. Det kan virkelig lade sig gøre, og
tilsyneladende er det kun fantasien, der sætter grænser, når gode ideer til bæredygtighed
skal realiseres.
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MS Finnskys forlængelse på 31 meter har
givet mulighed for at fragte 60 enheder
mere. Det forlængede skib har således øget
sin kapacitet, men reduceret sit brænstofforbrug – og dermed skibets emissioner – per
transporteret lastenhed.
Udover den miljømæssige gevinst er der også
funktionelle gevinster ved forlængelsen.
Dels har skibet efter forlængelsen fået mere
vandlinje, hvilket betyder, at det ligger mere
stabilt i vandet, og dels er lastens sikkerhed
også forbedret, idet skibet ruller mindre i
hårdt vejr.
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Vandbyggere får et kompetenceløft
Entreprenørvirksomheden har haft cirka

Foto: Domis

40 medarbejdere tilknyttet projektet, og

MT Højgaards vandbyggere er i gang med
at etablere Moslinjens nye færgeterminal
på Aarhus havn. Opgaven er en af landets
mest omfattende vandbygningsprojekter,
og den indeholder alle større vandbygningsdiscipliner. Det udvikler kompetencer hos
både virksomheden MT Højgaard og dens
40 medarbejdere, hvilket kommer dem til
gode, når opgaven er overstået.

det hører til sjældenhederne, at en dansk
vandbygningsopgave kræver så meget
mandskab.

”Færgeterminalen i Aarhus er en drømmeopgave for en dansk vandbygger, idet den
har det hele. Der er både kajkonstruktioner,
fender-konstruktioner, stenkastninger,
landindvindinger, uddybninger og håndtering af gytje helt ned til 25 meter under
vandoverfladen. Og fordi funderingsforholdene er så bløde og udfordrende, som de
er, så får vi virkelig testet og styrket vores
kompetencer,” siger Jimmy Laursen, der
er afdelingsdirektør for vandbygning i MT
Højgaard.
Entreprenørvirksomheden har haft cirka
40 medarbejdere tilknyttet projektet, og
det hører til sjældenhederne, at en dansk
vandbygningsopgave kræver så meget
mandskab. Netop fordi der har været mange
ansatte, har det også været nemmere at
sidemandsoplære her end på andre mindre
opgaver.
”I MT Højgaard udfører vi jo hele tiden en
blanding af små, mellemstore og helt store
vandbygningsprojekter. På de mindre er der
færre ansatte tilknyttet end på så stort et
projekt som færgeterminalen i Aarhus. Når
vi er flere vandbyggere, der arbejder samlet,
skaber det mulighed for at vores mest
erfarne medarbejdere kan sidemandsoplære
de mindre erfarne. Det er sjældent, at de
får lov til at gå flere op og ned af hinanden,

og det giver bare nogle nye muligheder.
En opgave som denne løfter virkelig vores
kompetencer på tværs af afdelingen.
Det ambitiøse projekt og de udfordrende
funderingsforhold har betydet, at MT Højgaard har skulle udføre nogle løsninger, som
de ikke så tit får mulighed for. Færgeterminalens kombivæg er den mest specielle af
disse løsninger.
”Den bløde havbund betyder, at en almindelig spuns ikke er tilstrækkelig til at sikre
en stabil kajvæg. Derfor har vi anlagt en
kombivæg, hvor vi kombinerer 30 meter
lange stålrør og spunsprofiler, og det er
jo spændende for vores vandbyggere på
pladsen at skabe sådan en løsning” fastslår
Jimmy Laursen.
MT Højgaards vandbyggere skal næppe
forvente at få en længere ferie mellem aflevering, og indtil de næste opgaver starter.
Således er virksomhedens allerede i spil til
flere mellemstore og store vandbygningsopgaver både i Danmark og Sverige. Her tjener erfaringen fra Aarhus som en værdifuld
adgangsbillet.
”Når vi byder på en stor opgave, så er prisen
selvfølgelig vigtig, men det samme er vores
cases. Hvis ikke man har relevante cases fra
de seneste fem år, så er det meget svært.
Når vi har en flot ny færgeterminal som
denne at henvise til, så står vi jo meget
stærkere, og det bliver vi valgt til på.”
MT Højgaard afslutter deres arbejder på den
nye færgeterminal i Aarhus d. 29. juni 2020.
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PÅ VEJ TIL AARHUS

27.500 KVM FLISLAGER

DANIA CONNECT

Eimskip har netop fået leveret Dettifoss,
der er et af rederiets to nye containerskibe
med en kapacitet på 2.150 TEUS. Leveringen
af skibet er en vigtig milepæl i forhold til at
få påbegyndt samarbejdet med det grønlandske rederi Royal Arctic Line (RAL) om
sambesejling i Nordatlanten og med faste
anløb af Aarhus havn. Eimskip forventer, at
skibet sejler fra Kina primo maj og undervejs medtager det last til Europa. Skibet
forventes at anløbe Aarhus havn ca. 40
dage senere.

Entreprenørvirksomheden Arkil er i gang
med at etablere et 27.500 kvm. stort areal,
der skal bruges til flislager på Aarhus havn.
I forbindelse med etableringen er der flyttet
20.000 m3 sand, og derefter er der bygget
knust genbrugsbeton ind i det dybeste lag.
Herefter er der udlagt 27 centimeter ren
stabilgrus og endelig er der fræset cement
i. Inden arealet kan tages i brug, skal det
belægges med maskinsten.

Fra den 14. maj 2020 er Dania Trucking
blevet til Dania Connect. I de seneste år er
Dania Trucking blevet transformeret til en
fuldservice kommerciel transportvirksomhed. I dag er virksomheden en af landets
største indlandstransportører af oversøisk
containergods og opererer fra hovedkontoret i det nye Havnecenter på Aarhus havn
med en bred palet af kunder og services inden for transport af skibscontainere. I takt
med de senere års udvikling af virksomheden med bl.a. ny teknologi, nye kommercielle strategier og ikke mindst et helt nyt
fokus på bæredygtighed stod det klart, at
”trucking”-delen af det 44 år gamle navn
efterhånden rimede temmelig dårligt på
virksomhedens virkelighed.

We are dedicated to serving
our customers
Unifeeder A/S
Hveensgade 1
DK-8000 Aarhus C

+45 88 83 00 00
info@unifeeder.com
www.unifeeder.com
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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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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 1,3 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 om:
Faste regelmæssige linjer
fra Aarhus havn
Feeder-forbindelser via Aarhus havn
Havnerelaterede virksomheder
på Aarhus havn

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

