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Planlægning vs. marked 

Forretning vs. Infrastruktur 

 

Intelligent vs. Ikke intelligent 
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10 punkts Fokusplan 

 

 Transportcenterkonceptet 
– Strategier for alle transportformer, skib, tog og lastbil 

 Logistik 
– Skabe resultater med udgangspunkt i vores nye logistiksamarbejde med 

Aalborg Universitet under Center for Logistik.  

 Samarbejde 
– Klargøre og udvikle nye samarbejdsmodeller både internt og eksternt 

 Kompetencer 
– Klarlægge hvilke kompetencer vi har brug for nu og i fremtiden, herunder 

hvordan vi skal efter- og videreuddanne os her i havnen.   

 Kommerciel drift 
– Klarlægge de krav vi har til os selv i forhold til indtjening op overskud, men 

også en plan for hvordan vi vil konkurrere med andre havne 
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10 punkts Fokusplan 

 

 Nye ydelser 
– Hvordan vi sammen med eksisterende og nye samarbejdspartnere kan 

skabe nye ydelser vi kan sælge, eller forbedre de eksisterende ydelser 

 Funktionalitet 
– Hvordan kan vi gøre vores systemer mere bruger venlige og hvordan skal 

vi indarbejde teknologi i vores arbejde  

 Bæredygtighed 
– Det fortsatte arbejde baseret på vores miljøcertificering ISO 14001 

herunder de langsigtede målsætninger 

 Dokumentation 
– Beskrivelse af vores hovedprocesser og relevante målinger bredt over 

havnens operationer f.eks. trafikmåling 

 Kommunikation 
– Målrettet kommunikation til interne og eksterne parter som skaber en 

"bedre" viden og bevidsthed om havnen og vores betydning for Aalborg 

 



5 

1 km 

Centralhavnen 

Stykgodsområde 

Olieterminal 

Portland 

Vattenfall 

Østhavnen 

Aalborg havnesystem 
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Limfjorden 

Fjordudvalget 

Aalborg Portland 

Aalborg Havn A/S 

Vattenfall 

Forpligtelser 

 
 Oprensning i sejlløbet Kattegat - 

Aalborg 

 Afmærkning af sejlløbet 

 Isbrydning i sejlløbet 

 Bekæmpelse af olie-forurening i 

havne-området 

 



Stærk på 

logistik og samarbejde 

Skib - ca. 2.200 anløb pr. år (ingen færger) 

Bil – ca. 900.000 køretøjer p.a. 

Bane - AH købt stamspor 2010 

Fly – Danmarks 3. største lufthavn 



Stærk på 

logistik og samarbejde 

Speditøruddannede (2) 

Cand. merc. (3) 

Cand. scient. adm. 

HD regnskab 

Jurist 

HK ansatte (4) 

Civilingeniører (4) 

Landinspektør 

Bygnings konstruktør 

Teknisk assistent 

Styrmænd (8) 

Skibsfører (2) 

Bedstemænd (4) 

Maskinmester 

Serviceteknikker 

Køleteknikker 

Faglærte kranførere (8) 

Faglærte driftsmedarbejdere (7) 

Kokke (2) 

Kantineassistenter (4) 

Specialarbejdere (2) 
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Koncernoversigt 

Aalborg Havn A/S 

NTC Ejendom A/S (100%) 

Grønlandshavnens Ejendomme A/S (100%) 

Shape IT A/S (50%) 

Flere aktionærer med < 10% 

Nordjysk Kombi Terminal A/S (50%) 

Royal Arctic Logistics A/S 

Aalborg Stevedore Company A/S (33%) 

Royal Arctic Logistics A/S 

Aalborg toldoplag A/S (20%) 

Danske Fragtmænd og Royal Arctic Logistics A/S hver 40% 

Port of Aalborg Tankstore ApS (100%) 

Konsoliderede datterselskaber 

 

 

 

 

 

Associerede datterselskaber 

 

 Omsætning kr. 101 mio. 

Egenkapital kr. 301 mio 

Ansatte 56 

Areal ca. 350 hektar 
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Regionaløkonomisk analyse 
(den regionale erhvervsdynamo) 
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Aalborg havnesystem 
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National betydning 
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Strategiske forretningspartnere 

 Siemens Wind Power 

 Bladt industries 

 Royal Arctic Line 

 Carlsberg Danmark 

 Aalborg Portland 

 Vattenfall 

 Weber 

 Royal Greenland 

 Maersk Brooker 

 X-Press Line 

 Arctic Group 

http://www.bladt.dk/default.asp
http://www.aalborgportland.dk/go.aspx?to=default.aspx&navn=Forside
http://www.webergrill.dk/
http://www.royalgreenland.com/
http://www.maerskbroker.com/
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Aalborg Havn A/S 
Danmarks intelligente havn 

 Strategisk forretningsudvikling 
– Bladt Industries 

– Siemens Wind Power 

 Vidensinfrastruktur 
 
 3 fakulteter – kandidater, efteruddannelse, Ph.D. 

 CELOG – professor og 9 akademiske medarbejdere 

 Indsats af teknologi 
– Informations- og kommunikationsteknologi/Intelligent trafiksystem 

 Netværksøkonomi og innovation 
– ABN 

 

 

http://www.aau.dk/
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Udfordringen 

 Baglandsinfrastruktur 

–Vejfremføring fra havn til motorvej 

est. pris kr. 60 mio. 
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Havneloven 
Kommunal selvstyre - A/S 
Samme rettigheder fremadrettet 

Privat A/S  

 Køb af havnevirksomheder og areal 

 Ingen begrænsninger i forretningsområde 

 Økonomisk risiko 

 Fuld skattepligtig af drift 

 Tilsyn/aktindsigt - samme regler som børsnoterede 

virksomheder 

Nyt strategisk råderum 

Som privat/kommunalt drift A/S 
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Havneloven 

 Udvikling af infrastruktur 
– Statslig planlægning eller markedsdrevet udvikling ? 

– Både og ! 

Infrastruktur 

100 % Kommunalt 

 

Driftselskab 

Privat 

– Havnene har forskellig fokus 

 Nationalt – Regionalt - Lokalt 

År 0  År 10  År 25 

min. 10% min. 25%  >50% 
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Havnelov 

 Privatisering mulighed eller trussel ? 

 

– Privatisering af drift 

– Fastholdelse af infrastruktur i offentlig eje 
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