Den intelligente havn
Udviklingsplan 2050

- stærk på logistik og samarbejde

DANMARKS INTELLIGENTE HAVN

STÆRK PÅ LOGISTIK OG SAMARBEJDE

Intro

Aalborg Havns arealer 2017

Aalborg Havn - det nordlige
Danmarks trafik- og logistikcenter.

Et overblik

Aalborg Havn fokuserer kontinuerligt på udvikling af den fysiske
infrastruktur og arealerne omkring
havneområdet. Havneområdet er i
konstant forandring; nye virksomheder kommer til og behovene hos de
eksisterende virksomheder forandres. Denne folder præsenterer den
seneste udviklingsplan for Aalborg
Havn, som afspejler vejen mod ”Den
Intelligente Havn – 2050”.
Udviklingsplanen er illustreret på
midteropslaget side 10-11 med indtegning af den forventede fremtidige
arealdisponering samt hovedkorridorer for infrastrukturen. Siderne
før planen omfatter beskrivelse og
planer for fremtidig disponering,
mens siderne efter planen omfatter
de fremtidige initiativer i den intelligente havn med specielt fokus på
logistikudvikling og samarbejde.

Udviklingsplanen er udarbejdet gennem workshops i foråret og sommeren 2017 med både interne og
eksterne interessenter, hvor kunder,
myndigheder og forskere fra Aalborg
Universitet har deltaget i gensidig
vidensudveksling. Derved har vi
sikret inddragelse af vores brugere
aktivt i disponeringen af både nye og
eksisterende havnearealer. Vi takker
alle deltagere for den store indsats i
planarbejdet.

1. Multigods

Aalborg Havn disponerer over
5,3 mio. m2 havnearealer, hvoraf
3,8 mio. m2 er placeret i Østhavnen.
Derudover disponeres over
0,4 mio. m2 i Centralhavnen samt
1,1 mio. m2 ved Nordjyllandsværket.

Selskab

2.675.400

Aalborg Havn Areal A/S

1.404.000

NTC Ejendom A/S

161.200

Grønlandshavnens Ejendomme A/S
I alt

Udviklingsplanen omfatter alle havnens områder, mens der i nærværende folder er fokuseret på udviklingen
af Østhavnen. Centralhavnen, som
består af Nordhavnen, Stykgodsområdet og Oliehavnen, er fortsat
et aktivt erhvervsområde med stor
godsomsætning og mange havnebrugere. Arealerne i centralhavnen er imidlertid fuldt udbyggede.
Nordjyllandsværkets havn, som blev
overtaget i 2016, er primært tilegnet kulimport til kraftværket, hvilket
også kendetegner den langsigtede
udviklingsplan for området.
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Grundareal

Aalborg Havn A/S

3.000
4.243.600

Nordjyllandsværket

1.061.375

Aalborg Havn Logistik A/S (nord)
Totalt

7.660
5.312.635

Fordeling af arealer, fordelt på de enkelte selskaber i Aalborg Havn-koncernen.

DDO© Copyright COWI

til udviklingsplanen
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6. Tør bulk

Nordjyllandsværket
Østhavnen

9

Oliehavnen

6

4
2. Krydstogt

1
Stykgodskajen

5

8

9

7. Projektlast

3

Nordhavnen

2

Cruisekajen

4. Flydende bulk

2

8. Container terminal

3. Stykgods

5. Erhvervspark

9. Godsbane terminal
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Disponering af Østhavnens arealer

Virksomhedstyper

Behov for nye arealer

Aalborg Havns arealer er ikke en fast
størrelse, men ændres løbende som
følge af opkøb, mageskifter og salg.
Planen nedenfor viser den aktuelle
status på arealer i Østhavnen medio
2017.
Havnens udvikling og udbygning
kræver til stadighed, at der er tilstrækkelige arealer til at kunne
opfylde fremtidens behov. De ledige
arealer, som er markeret med grønt
på planen, indgår i de forventede
arealbehov i de kommende år. En
forudsætning for dette vil være en
optimal udnyttelse af eksisterende
bindinger og sikring af en fremtidig
tilknytning til infrastrukturen, samt

Fra vest mod øst

hensyn til eksisterende erhverv,
herunder specielt fødevare- og
genbrugsvirksomheder. Derudover
har Aalborg Havn i forbindelse med
kommuneplanrevisionen i 2017
fået udlagt yderligere 1,27 mio. m2
som erhvervspark og havnearealer.
Indarbejdningen af disse områder i
den eksisterende arealplanlægning
fremgår af midteropslaget.

Aalborg Havn medvirker til at etablere faciliteter
til havne-, transport- og produktionsvirksomheder, herunder udlejning af arealer, etablering
og udlejning af bygninger, samt øvrige aktiviteter
i forbindelse med etablering af erhvervsvirksomheder.

En lang række spændende virksomheder
har allerede etableret sig på Aalborg Havns erhvervsarealer, bl.a. ...

Som vist på midteropslaget er den potentielle
anvendelse af den vestligste del af Aalborg Havn
let industri og mod syd fødevareproduktion
længst fra fjorden. Nærmest fjorden reserveres
plads til den tungere industri, stålproduktion og
vindmøllevingeoplag.

Mere om ledige arealer og
lejemål her...

Disponeringen af Østhavnens arealer
er afstemt i forhold til den globale
tendens af større skibe, der totalt
set anvender færre meter bolværk,
men som til gengæld har behov for
større baglandsarealer.

Øst herfor ligger havnens bulkområde og udskibningskajer for bl.a. vindmøllevinger og stålkonstruktioner. Mod fjorden etableres 700 m kaj
med tilhørende kajgader og landarealer.
Syd for transportcenteret er der disponeret store
arealer til oplag af vindmøllevinger i tilknytning til vindmøllefabrikken Siemens Wind Power
samt arealer til Bladt Industries til produktion af
stålkonstruktioner til energisektoren.
Centralt i havnen ligger Nordjysk Transportcenter,
som indeholder servicefaciliteter for alle former
for godstransport. Transportcentret omfatter
containerterminalen, distributionscentre, lagerhaller og generelle servicefaciliteter.
Mod øst ligger miljøklasse 7 virksomhederne, der
betegnes som ’særligt belastende for omgivelserne’, da de kan støje, støve eller på anden
måde være til gene for omgivelserne.

Signatur:
Udlejede arealer.
Arealer, der er udlejet og
anvendt eller kontraktligt
reserveret.
Disponerede arealer.
Arealer, der er tilbudt udlejet eller anvendt i forbindelse med fx prospekter eller
lejemålstilbud.

Signatur:
Eksempler på Miljøklasse 7 virksomheder.
Udlejede arealer.
Arealer,
der er udlejet
og
• Større
olieterminal
anvendt
eller
kontraktligt
• Ekstraktion og anden kemisk produktion
reserveret.

Ledige arealer.
Arealer, der hverken er
anvendt, udlejet eller disponeret.
500m

500m
500m

Signatur:
Signatur:
Udlejede arealer.
Udlejede
Arealer,
der erarealer.
udlejet og
Arealer,
er udlejet og
anvendt
ellerder
kontraktligt
anvendt eller kontraktligt
reserveret.
reserveret.
Disponerede arealer.
Disponerede
arealer.
Arealer,
der er tilbudt
udleArealer,
der er
tilbudt udlejet eller
anvendt
i forbindeljet eller
anvendt i forbindelse med
fx prospekter
eller
se med fx prospekter eller
lejemålstilbud.
lejemålstilbud.
Ledige arealer.
Ledige
Arealer,
derarealer.
hverken er
Arealer,
der hverken
er
anvendt,
udlejet
eller dispoanvendt, udlejet eller disponeret.
neret.

•

Biobrændstof produktion og lager

Disponerede
arealer.
• Forbrænding
Arealer,
der er tilbudt udle• Sprængstoffer
og lignende
jet•ellerKemiske
anvendt i forbindelprocesser
se•medAnlæg
fx prospekter
eller
til rensning
af olieforurenet jord
lejemålstilbud.

•

Anlæg til sortering og rensning af forLedige brændingsslagge
arealer.
• Ammoniaklager
Arealer,
der hverken er
anvendt,
udlejet eller dispo• Genbrug
neret.

Aktuel status på arealer i Østhavnen.
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Mobilitet

De nære omgivelser

Infrastruktur internt og eksternt
Skibs- og jernbanetransport er fremtidens bæredygtige
transportformer for gods.

Aktiviteterne på Aalborg Havn skal fungere
i samspil med de nærmeste omgivelser og
naboer. Havneaktiviteterne strækker sig dog
langt ud over havnegrænsen, da et flertal af
virksomheder i havnens bagland interagerer
med både Aalborg Havn og virksomhederne
på havneområdet. Dette indbefatter en stor
del af virksomhederne, som indgår i Erhvervsnetværk 9220. Disse relationer er centrale
for udviklingen af ’Den Intelligente Havn –
2050’, da udviklingen af Aalborg Havn forudsætter integration og samarbejde både i og
omkring havneområdet.
I samspil med nærområdet er der samtidig
behov for at beskytte muligheden for optimal havnedrift. Dette indbefatter at reducere
aktiviteter i naboområderne, som kan virke
begrænsende for areallejere og andre interessenter på havnen. Derfor er der omkring
store dele af Aalborg Havn etableret konsekvenszone, hvilket sikrer, at der ikke etable-

res ny følsom bebyggelse indenfor 500 meter
fra havnegrænsen. Denne stødpudezone
opretholdes flere steder omkring havnearealerne.
Med kun 15 km til Aalborg Lufthavn fungerer
Aalborg som en logistisk forbindelse via både
skib, lastbil, tog og fly. Udviklingen af Aalborg
Havn sker sideløbende med den markante
vækst, som i øjeblikket afspejler tendensen i
erhvervsområdet 9220 øst for motorvej E45,
eksempelvis ved etableringen af Nyt Aalborg
Universitetshospital. Her har Aalborg Havn
bidraget til at afdække synergier, som har
skabt grundlag for symbioser og samarbejde
på tværs. Desuden arbejder Aalborg Havn aktivt sammen med Aalborg Universitet i både
ingeniør- og naturvidenskabelige samt samfundsvidenskabelige projekter med henblik
på at understøtte praksisbaseret forskning
og derved kontinuerlig indsigt i forskning
indenfor havne- og erhvervsudvikling.

Mobilitet, fremkommelighed og fleksibilitet er
nøgleord for udviklingen af Aalborg Havn. Det er
essentielt, at der findes hurtige og let fremkommelige veje mellem havnen og motorvej E45 samt at
den interne infrastruktur på havneområdet lever
op til fremtidige krav og behov. Stamsporet for
jernbanen er blevet genetableret, og Aalborg Havn
har nu faste forbindelser med banegods. Dette har
indbefattet en opgradering af terminal 2 og Grønlandshavnen samt reservation af traceer til banespor mod både øst og vest.

Aalborg Lufthavn
15 km

Jer

nb

an

e

Aalborg Centrum
10 km

Aalborg Universitet
7 km
j E45

rve
Moto

Nyt Universitetshospital
7 km
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Infrastrukturen udbygges i Aalborg Øst og adgangen til Aalborg Havn forbedres

Udviklingen af infrastruktur til og fra havneområdet planlægges i samarbejde med Aalborg Kommune, herunder eksempelvis udbygningen af Tranholmvej til fire spor samt tilførslen af en cykelsti,
som effektueres i 2018 og 2019, samt etableringen
af Egnsplansvejen, der også kan fungere som
adgangsvej til havnen. Desuden er den kollektive
trafik en central del af mobiliteten.
Nordjyllands Trafikselskab forbinder Aalborg Havn
med Aalborg Centrum igennem kollektiv trafik, som
forventes udbygget i takt med, at behovet øges,
både for antallet af forbindelser og på rutenettets

Dialog med
havnens brugere
sikrer gode interne
vejsystemer

Antallet af busforbindelser øges i takt
med havnens vækst

udtrækning eksempelvis med forbindelse til +BUSsystemet mellem Aalborg Øst og Aalborg Centrum.
Internt på havnen fungerer vejsystemet for landevejskøretøjer og specialkøretøjer så som havnekraner og containertransporter. På udviklingsplanen
er specifikationer omkring mobilitet indtegnet,
herunder bl.a. placering af nye vingeveje.
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Planlægningsgrundlag

Udviklingsplanen

Velplanlagte havnearealer overalt

Potentiel anvendelse af havneområderne

Udviklingsplanen, som fremgår af midtersiden,
er resultatet af workshops med inddragelse af
interne og eksterne deltagere baseret på gensidig
vidensdeling og dialog omkring mulige fremtidige
behov på havneområdet.

Signatur:
Eksisterende I-områder
Områder, indrettet til virksomheder og anlæg, som er
op til miljøklasse 5 og 6.
Miljøklasse 5: Virksomheder
som er ret belastende for
omgivelserne, og derfor skal
placeres i industriområder.

Udviklingsplanen er firedelt og afspejler den potentielle fremtidige disponering af havnearealerne
med fokus på fremtidig udvidelse af havneområdet, arealanvendelse, mobilitet samt faciliteter. Bag
udviklingsplanen ligger forskellige scenarier, som
inkluderer overvejelser omkring fleksibilitet, miljø,
samarbejde og teknologisk udvikling.

Planen er baseret på idégenerering omkring
mulighederne for drift af fleksible, mobile fremfor skinnekørende kraner for at sikre dynamik på
havneområdet. Dette forudsætter optimal indretning af eksisterende og fremtidige kajområder og
muliggør samtidig udfasning af fossile brændstoffer i krandriften.
For at sikre effektiv pladsudnyttelse af havnens
arealer afspejler idéudvekslingen ydermere muligheder for stabling af gods, som anvendt i containerterminaler. Denne form for kompression kan
medvirke til logistisk optimering, bedre pladsanvendelse, kortere veje og større effektivitet.

Miljøklasse 6: Virksomheder
som er meget belastende
for omgivelserne, og derfor
skal placeres i større industriområder, så den ønskede
afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan
opnås.
Eksisterende M-områder
Områder, indrettet til virksomheder og anlæg, som er
op til miljølkasse 7.
Miljøklasse 7: Virksomheder
som er særligt belastende
for omgivelserne, og derfor
som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til
særligt miljøbelastende
virksomheder.
500m

I- og M-områder.

Udviklingsplanen for Aalborg Havn er baseret på
de foreliggende kommuneplaner og lokalplaner,
som fastlægger rammerne for Aalborg Havns udbygning.
Som vist på figuren ovenfor, er havnearealerne
i kommuneplanen opdelt i industriområder (Iområder) og områder for virksomheder for særlige beliggenhedskrav (M-områder). De gældende
lokalplaner for området er nr. 08-066 og 4-8-101.
Heraf fremgår eksempelvis byggehøjder, hvor der
med fokus på den langsigtede udvikling af havneområdet er mulighed for at bygge op til 100 meters højde.
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Kommuneplanen blev i 2017 udvidet med
1,27 mio. m2 havnearealer, som skal medvirke til at
realisere ønskerne om tilstrækkelig plads til fremtidens havn baseret på analyser af efterspørgsel
og behov hos brugerne. I takt med at behovet for
større vindmøller og off-shorekonstruktioner stiger, stilles mere specialiserede krav til arealer. Derfor er der på Aalborg Havn både fokus på deling af
faciliteter samt komprimering samtidig med, at der
planlægges større arealer, specielt med henblik på
tilvækst af nye virksomheder samt udflytning af
virksomheder fra Centralhavnen.
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Planen

Udvidelser

Mobilitet

370.000 m²

900.000 m²

Signatur:

Signatur:
Nuværende arealer
Fremtidige arealer
Kajudvidelse
Evt. kajudvidelse

Vej
Vingevej
Krankørsel
Jernbane
Cykelsti

500m

Potentiel anvendelse

Vinger, heavy duty
og stålproduktion

500m

Faciliteter

Bulk, vinger,
etc.

Virksomheder - miljøklasse 6 og 7.
Grovvarer, kornterminal,
flydende bulk

Containerterminal,
transportcenter

Fødevarer,
let industri

Sundhedsordning
og kantine

Vaskehal, trailerparkering
og omkoblingsplads for
modulvogntog

Genbrug
Vinger
Fremtid,
fx distrubution, produktion

Signatur:

Virksomheder
miljøklasse 6 og 7

Nuværende fællesfaciliteter
Fremtidige faciliteter fx:
Gate, parkering, service,
landmark og offentlig
adgang

500m
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500m
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Den intelligente Havn

Udviklingsplanen

Stærk på logistik og samarbejde

Visionen for Aalborg Havn er at blive den førende
havnevirksomhed i Danmark med fokus på den
intelligente havn, hvor samarbejde, netværk og logistikløsninger er i højsædet, Aalborg Havn vil kontinuerligt medvirke til miljørigtige og langsigtede
transportløsninger og transportfaciliteter, herunder
søvejsfaciliteter, i samarbejde med lokalsamfundet
og erhvervslivet.
I Den intelligente Havn skal der være det rigtige
udfaldsrum af de fire beslutningsprincipper, som
afspejler både den kort- og langsigtede planlægning i Aalborg Havn:
•
•
•
•

Er det rigtigt?
Kan det betale sig?
Kan det fungere?
Er det bæredygtigt?

Dialog på tværs

”Visionen for Aalborg
Havn er at blive den
førende havnevirksomhed i Danmark”

Udgangspunktet for udarbejdelse af udviklingsplanen har været inddragelse og tæt dialog med
Aalborg Havns brugere. Det er sket gennem tre
workshops med deltagelse af brugere, myndigheder, medarbejdere og forskere fra Aalborg Universitet. Formålet med denne proces har været at
opnå indsigt i eksisterende og fremtidige behov og
forventninger til udviklingen af Aalborg Havn med
henblik på at inddrage resultaterne i udviklingsplanen. Dette har medvirket til at sikre åben dialog
og vidensdeling omkring fremtidige initiativer, og
er i tråd med Aalborg Havns fokus på at være i tæt
dialog med og involvere havnens brugere samt løbende at kommunikere om udviklingstiltag til den
bredere offentlighed.

Workshops i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplanen.
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Stærk på logistik og samarbejde
Logistik i verdensklasse

Aalborg Havn er Danmarks største indlandshavn
og ligger centralt i sit forsyningsområde. Havnen
ligger godt beskyttet ved Limfjorden.
80 % af Danmarks import og eksport går gennem en havn, og både skibs- og jernbanetransport
fremstår som fremtidens bæredygtige transportformer for gods. Aalborg Havn tilbyder optimale
forhold til håndtering af alle former for multimodal
godstransport og stiller fremtidssikrede faciliteter
til rådighed for lokalisering og udvikling af virksomheder, som har behov for samlede logistikløsninger.

1

Dette sikres blandt andet gennem Nordjysk Transportcenter, som er et multimodalt transportcenter
med kombiterminal, jernbaneterminal og servicefaciliteter for landevejstransporten. Her findes også
Nordjyllands containerterminal, der er integreret
med de øvrige multimodale transportformer i
Nordjysk Transportcenter.
På midtersiderne er vist placeringen af transportcentrets servicefaciliteter, som omfatter lastvognsservice med værksted og vaskehal, samt
dieseltankstation med AdBlue. Centret indeholder
desuden omkoblingsplads for modulvogntog.

Planlægning samt fremtidig disponering og muligheder for udvikling af havneområdet skal målrettet
positionere Aalborg Havns styrker på logistikområdet:

•

Nordjysk Transportcenter er et ægte multimodalt transportcenter med kombiterminal, jernbaneterminal og servicefaciliteter for landevejstransporten.

•

Aalborg Havn er Danmarks største indlandshavn, som ligger centralt i sit kundeområde.
Havnen ligger i smult vande og kan naturligvis
besejles i al slags vejr.

•

Den nordjyske godsbanegård ligger i Østhavnen – placeret hvor det giver mest værdi at
rangere med de tog, der skal videre til terminalområderne på havneområdet.

•

Nordjyllands containerterminal ligger i Nordjysk Transportcenter og er integreret med de
øvrige transportformer i centret.

•

En af de vigtigste vækstmotorer i Nordjylland
med potentiale til at fremstå som en af Aalborgs vigtigste lokaliteter på vækstaksen for
at skabe arbejdspladser.

5 Udvidelse af Logistikcenter

Fremtidig Containerterminal

2 Multigodsterminal

6 Lastvognsservice, dieseltankstation og omkoblingsplads for modulvogntog

3 Jernbaneterminal

7 Fremtidig Godsterminal med 3 spor

4 Kombiterminal og Containerterminal

8 Fremtidig kaj
Fremtidig Containerterminal

8

7
6

4
3

2

5

1

14

Nordjysk transportcenter
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Stærk på logistik og samarbejde
Samarbejde

De brugerdrevne input i tilblivelsen af Udviklingsplanen har meget tydeligt efterspurgt et behov og
synliggjort et stort potentiale for at skabe integration og optimering mellem virksomheder på
Aalborg Havn. En forudsætning for at understøtte
dette udviklingspotentiale er, at Aalborg Havn kontinuerligt og proaktivt – og i henhold til strategien
Den Intelligente Havn – faciliterer samarbejde og
partnerskaber.
Som frontløber i denne proces ønsker Aalborg
Havn at etablere og indgå i tværgående samarbejder ud fra en quardruple helix tilgang. Tankegangen er med fokus på ressourceoptimering,
omkostningsreducering, miljøinitiativer og videns-

STÆRK PÅ LOGISTIK OG SAMARBEJDE

Samarbejde

Areal- og ressourcedeling

deling. Disse initiativer bidrager både til udvikling
af den enkelte virksomhed samt konkurrencedygtigheden af såvel Aalborg Havn og Aalborg Kommune som hele Nordjylland som erhvervsområde
samt skabe samfundsøkonomisk vækst.
Grundstenen i samarbejde og partnerskaber i og
omkring Aalborg Havn er tilsagn og initiativ fra
interessenter både privat og offentligt. Derfor indgår Aalborg Havn gerne i dialog omkring nye muligheder for udviklingsprojekter, der kan medvirke
til at sikre dynamik og udvikling af havneområdet.

Aalborg Havn kan betragtes som et system af
virksomheder, der er integreret gennem værdiskabende processer, hvor potentialet for optimering
og udvikling på tværs af organisatoriske grænser
er markant.
I Aalborg Havn arbejdes aktivt på at udfordre de
eksisterende organisatoriske grænser med formålet at skabe bæredygtig økonomisk vækst gennem

grønne forretningsmodeller mellem eksisterende
og nye virksomheder. Aalborg Havn er derfor
drivkraft bag udviklings- og samarbejdsprojekter
med både offentlige og private interessenter for
at skabe grobund for deleøkonomiske initiativer.
Dette indbefatter eksempelvis: samkørselsprojekter, deling af faciliteter så som kantine, kontorer
og konferencelokaler, deling af maskiner, køretøjer, arealer samt viden og personale, deling af
energi, vand og øvrige ressourcestrømme, kollektiv
brug af infrastruktur, etc. Gennem disse initiativer
medvirker Aalborg Havn til at sikre optimal ressourceudnyttelse på havneområdet samt effektiv
omkostningsminimering hos de virksomheder, som
anvender Aalborg Havn.
Et øget fokus på areal- og ressourcedeling kan
medvirke yderligere til at sikre fleksibilitet og højkvalitetsservice for både lejere og operatører på
havneområdet i forhold til anvendelse af havneinfrastruktur, humane (personale) og naturlige ressourcer (energi, vand, etc.) og havnearealer (kaj-,
baglands-, og pladsarealer) hvilket muliggør hurtig
og fleksibel tilpasning ved ændrede behov.

Samarbejde

Symbioser, klynger & Netværk

Aalborg Havn har medvirket til etableringen af adskillige netværk, herunder Erhvervsnetværk 9220,
Smartlog, Aalborg Maritime Netværk, House of
Energy samt Arctic Business Network. Etableringen
af symbioser, klynger og netværk skaber mulighed
for mere omfattende mobilisering af initiativer
både mellem Aalborg Havn og brugerne på havnen
samt på tværs af virksomheder.
Understøttelsen af erhvervsklynger og symbioser
er derfor fortsat et indsatsområde med høj prioritet i Aalborg Havn. Aalborg Havn er aktiv deltager
i Miljø++ samarbejdet, som fokuserer på at udvikle
grønne forretningsmodeller til at øge energi- og
ressourceeffektiviteten i virksomhederne gennem industriel symbiose. Dette projekt indbefatter
yderligere et fokus på bæredygtige synergier mellem virksomheder i erhvervsområde 9220.
16

Miljø++ er en ambitiøs strategisk satsning mellem
en række aktører så som fx Aalborg Havn, Aalborg
Universitet, Aalborg Kommune, osv. Miljø++ har til
formål at skabe bæredygtig erhvervsudvikling i
Aalborg området ved:
•
•
•
•

At skabe strategiske rammer for industrielle
symbioser og cirkulære forretningsmodeller.
Strategisk Interessentinvolvering og kapacitets
opbygning.
Ressourceoptimering og symbiosedannelse.
Udvikling af livscyklusbaserede grønne forretningsmodeller.
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DANMARKS INTELLIGENTE HAVN

STÆRK PÅ LOGISTIK OG SAMARBEJDE

Den Intelligente Havn 2050
Næste skridt

Forberedelserne til tilpasningen af fremtidige
trends er igangsat og skal bæres videre af et tæt
samarbejde med både myndigheder, private virksomheder, universitetet og det omkringliggende
samfund. At skabe sammenhæng mellem de forskellige interesser, som udgør den quardruple helix
tankegang, der er grundkernen i den måde som
Aalborg Havn driver udvikling, forudsætter balancering af initiativer med henblik på at skabe vækst
og beskæftigelse, herunder også gerne vidensarbejdspladser.

I den forbindelse påtager Aalborg Havn sig en
integrator rolle i forhold til fremme af erhvervsudviklingen i havnens nærområde postnummer 9220.
Dette gøres bl.a. ved initiering af eller deltagelse
i forsknings- og udviklingsprojekter med fokus på
deleøkonomi; symbioser, intelligente trafiksystemer i forhold til nærskibs-, bane- og lastvognstrafik samt godsoptimering. Dette sikres ydermere
gennem aktiv deltagelse i Invest in Aalborg, som
har til formål at tiltrække og fastholde virksomheder i Aalborg Kommune. Aalborg Havn anser

partnerskabsaftaler som et nyttigt instrument og
har etableret partnerskabsaftaler med strategiske
aktører, herunder AAU, private virksomheder og
kommunale og regionale aktører. Gennem sin CSR
politik arbejder Aalborg Havn på at skabe legitimitet i forhold til det omliggende samfund og skabe
relationer som understøtter innovation og vækst.
Center for Logistik og Samarbejde forventes at
blive en vigtig aktør i forhold til at understøtte
Aalborg Havn og havnens interessenter i realiseringen af udviklingsplanen bl.a. gennem vidensformidling og implementering af logistikløsninger

og forretningsmodeller, herunder direkte partner
i samarbejdsprojekter med Aalborg Universitet og
relevante virksomheder.
Disse initiativer skal på sigt bidrage til, at der skabes ”platforme” i relation til Aalborg Havns nærområde, som fremmer effektivitet og nedbringer
enhedsomkostningerne; sikrer bæredygtig ressourceudnyttelse, sikrer smidig planlægnings- og
godkendelsesprocesser og tilbud om multimodale
transportløsninger, som samlet gør det meget attraktivt for virksomheder at etablere sig i og omkring havneområdet.

Quardruple Helix
Triple Helix, som er betegnelsen for samspillet mellem uddannelses– og forskningsinstitutioner,
erhvervsliv og den offentlige sektor til at skabe innovation og vækstskabende aktiviteter i et videnssamfund, har gennem flere år været hjørnestenen i Aalborg Havns bestræbelser på at fremme lokal og
regional erhvervsudvikling. Den seneste forskning har påvist, at civilsamfundet dvs. den enkelte borger kan bidrage med opfindsomhed og kreativitet og hermed bidrage til at opbygge nye innovationsveje. Med inddragelse af borgerne bliver Triple Helix til Quardruple Helix. Aalborg Havn vil fremadrettet
sikre såvel virksomheds- som samfundsøkonomisk vækst i havnesystemet og det omkringliggende
erhvervsområde gennem en Quardruple Helix tilgang.
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Aalborg Havn tror på vidensdeling
- og vi deler gerne...

Fakta om Aalborg Havn
• Danmarks 5. største havn
De aktive netværk

• Europas eneste basishavn for Grønland

Aalborg Havn Logistik A/S er aktiv i opbygningen og
driften af en række netværk med særlige interesser
inden for transport og logistik:

• Transportcenter
• 5 km fra motorvej E45
• 15 km til Aalborg Lufthavn

ERHVERVSNETVÆRK 9220. Et samarbejde
for virksomheder i Aalborg Øst. Arbejder
for udvikling af områdets infrastruktur.
nv9220.dk

• 10,1 m vanddybe

SMARTLOG handler om smarte og intelligente logistiske løsninger. Netværket
er forankret ved CELOG på AAU.
smartlog.aau.dk

• 682.000 m3 flydende bulk kapacitet

AALBORG MARITIME NETWORK understøtter udviklingen af en synlig, konkurrencedygtig og international anerkendt
maritim sektor i Aalborg og omegn.
HOUSE OF ENERGY - Wind Power Development & Production Centre. HubNorth
profilerer det nordlige Danmark som center
for vindenergi.

• 5,6 km kajstrækning
• 44 tons/m2 tilladt tryk på ”strong points”
• Kapacitet op til 120.000 containere
• 700 reeferplugs
• 160.000 m2 bygninger
• 42.000 m2 pakhuskapacitet
• 85.000 m3 køle/frysekapacitet
• 5,3 mio. m2 erhvervsarealer, heraf 1,8 mio. m2 ledigt
• Miljøcertificeret efter ISO 14001
• Solcelleanlæg på ca. 104.000 kWh
• 2 MW Vindmølle

ARCTIC BUSINESS NETWORK udbygger
det erhvervsmæssige samarbejde mellem
Grønland og Nordjylland.
arcticbusinessnetwork.com

- stærk på logistik og samarbejde
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