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UDFORDRING 
- Manglende overblik i 
sammenhængen mellem skibs- og 
silologistik. 

LØSNING 
- Speciallavet simuleringsmodel 
der nedbryder kompleksiteten i 
Aalborg Portlands supply chain. 
- Et fleksibelt og let forståeligt 
værktøj til konsekvensanalyse. 

NØGLERESULTATER 
- Med simuleringsmodellen kan 
Aalborg Portland hurtigt udføre 
konsekvensanalyser på deres skibs- 
og silologistik. 
- Modellen giver også hurtigt et 
indblik i de økonomiske 
sammenhænge og konsekvenser 
heraf ved ændringer i supply chain. 

 

 
 

 

 

 

 

POWERED BY 

 ENTERPRISE DYNAMICS 

Aalborg Portland er Danmarks eneste 
cementproducent. Fabrikken  i Aalborg 
udmærker sig ved at have let adgang til 
råmaterialerne ler og kridt,  samt en ideel 
placering med hensyn til skibstransport. 
Aalborg Portland er  markedsleder på det 
danske marked, og har et stadigt 
ekspanderende  eksportmarked og er 
verdens største eksportør af hvid 
cement. Aalborg Portland  leverer 
cement til ca. 70 markeder, og har 
opbygget et net af siloanlæg i  Nord-
europa, hvortil cement sejles i bulk fra 
Aalborg. 

Integrate har leveret en simulerings-
løsning til Aalborg  Portland der omfatter 
siloer og skibe i Nord/Vesteuropa. 
Aalborg Portland har  med løsningen fra 
Integrate fået helt nye muligheder for at 
evaluere den  samlede leveringsperfor-
mance og samlede omkostninger, idet de 
dynamiske  sammenhænge mellem 
aftræk, silokapacitet og skibskapacitet er 

indbygget i  simuleringsløsningen. 
Aalborg Portland har ydermere fået 
mulighed for at teste  robustheden og 
identificere kritiske elementer i 
forskellige led af den samlede supply 
chain. Simuleringsløsningen indgår der-
med som en  væsentlig beslutningsstøtte 
vedrørende drift og optimering af 
Aalborg Portlands  eksisterende og 
fremtidige supply chain setup. 

 
Aalborg Portland anvender også 
simuleringsløsningen som  væsentlig 
beslutningsstøtte i budgetlægningen af 
skibene, da det er hurtigere  og mere 
overskueligt at se konsekvenserne ved 
forskellige valg og dispositioner,  idet 
total omkostningerne kan evalueres på 
pris pr. ton pr. skib pr.  destination. 

”Det er et stærkt værktøj til at sammenligne og teste 
konsekvenserne omkring vores skibs- og silologistik. 

Det er hurtigere at få et overblik over hvad ændringer 
i f.eks. skibskapacitet medfører af konsekvenser i den 

samlede sejllads” 

- Morten Knudsen, Logistikchef 
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Ligeledes har Aalborg Portland fået 
mulighed for at  eksperimentere med 
styringsparametrene på de enkelte 
siloer, og derved optimere  sejladsen 
imellem dem, samtidig med at den høje 
leverings-performance fastholdes. 

Slutresultat 
Aalborg Portland A/S har ved 
implementering og anvendelse af  en 
supply chain simuleringsløsning fået nye 
og forbedrede muligheder for at  
optimere skibsdriften imellem Siloerne i 
Europa. 

Integrate har bistået med en  
simuleringsløsning der giver Aalborg 
Portland: 

 Et værktøj til at analysere og 
evaluere udnyttelsen af skibene,, 

 kvantificering og kvalificering af de 
forskellige scenarier vedrørende 
skibs- og silodriften, 

 belysning af konsekvenserne ved 
ændringer i den samlede supply 
chain. 

AALBORG PORTLAND 
Aalborg Portland A/S er Danmarks 
eneste cementproducent med 
production på fabrikken I Aalborg. 
Cementen bliver skabt af kridt 
udvundet i Aalborg, hvorfra 
færdigproduktet bliver distribueret 
til kunder på verdensplan. 

FAKTA 
Hovedkontor Aalborg 
Grundlagt 1889 
Medarbejdere > 1600 

Hjemmeside    
www.aalborgportland.com 
 

 


