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GODT PÅ VEJ MOD 2030

Aarhus Havn ønsker at tage ansvar for den verden, vi er en del af, og
tage maksimalt hensyn til de borgere, der bor i vores lokalmiljø. Vi har
i flere år arbejdet mod et mål om at blive en CO2-neutral virksomhed
i 2030, og vi er godt på vej. I 2020 har vi nedbragt vores CO2-bidrag
med yderligere ca. 14 pct. til 1.787 tons CO2.

Gennem flere partnerskaber har vi fortsat vores bestræbelser på
at bidrage til løsninger omkring fremtidens fossilfrie brændstoffer.
Og vi har indledt et strategisk partnerskab med Aarhus Universitet,
hvor vi samarbejder om at øge biodiversiteten i havet omkring
havnen.

Vi arbejder for at blive Østersøområdets mest bæredygtige erhvervs
havn. Det betyder bl.a., at vi faciliterer et bæredygtighedsnetværk,
der har deltagelse af en række af de øvrige virksomheder på
havnen med sigte på, at virksomhederne kan samarbejde om fx
energiforsyning og grønne forretningsmodeller.

Når vi kigger ind i nærmeste fremtid, ser vi et behov for, at vores
branche – som alle andre brancher – kan opfylde krav til CO2tracking af både produkter og serviceydelser. Med en intensiveret
dataindsamling er vi gået i gang med at forberede os til kommende
krav.

Udover at have nogle strategiske mål omkring bæredygtighed har
vi udarbejdet en bæredygtighedspolitik, der mere specifikt viser
vores tilgang til et bæredygtigt samfund.

Som Danmarks største erhvervshavn tager vi ansvar for den
verden, vi er en del af. Det gør vi ved at skabe grundlaget for en
visionær og bæredygtig udvikling af havnen i samarbejde med
Aarhus kommune og de mange virksomheder, som agerer på
havnens område. Samtidig indgår vi i lokale, regionale og globale
samarbejder og mere formaliserede partnerskaber med henblik
på at øge bæredygtigheden på hele Aarhus havn og i den maritime
branche.

I denne rapport viser vi, hvordan vi vil opnå vores CO2-målsætning, ligesom vi redegør for vores principper for CO2-reduktion. I
vores daglige drift understøtter vi alle FNs verdensmål, men vi har
udvalgt fem mål, hvor vi gør en særlig indsats. Dette valg afspejles
i vores liste over centrale projekter, hvoraf det bl.a. fremgår, at vi
som den første havn i Danmark i 2020 indførte en rabat til miljørigtige skibe. Rabatten opnås med mindst 30 point i Environmental
shipping index. Desuden etablerede vi ultimo året det første større
landstrømsanlæg på havnen til Molslinjens færger.
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BÆREDYGTIGHED
- MÅL OG STRATEGI

AARHUS HAVNS TRE HOVEDINDSATSER
FOR AT BLIVE CO2-NEUTRALE SENEST I 2030
u Sikre grøn energiproduktion til at dække Aarhus Havns eget forbrug og for
at give virksomhederne på havnen mulighed for at købe grøn energi
u Omlægge vores marine brændselsforbrug til en CO2-neutral løsning
u Gennem udskiftning at elektrificere så stor en del af bil- og maskinparken
som muligt

BÆREDYGTIGHEDSPOLITIKKEN

AARHUS HAVNS BÆREDYGTIGHEDSPOLITIK
Aarhus Havn har en ambition om at blive den mest bæredygtige havn i Østersøområdet. Det skal sikres gennem langsigtet bæredygtig udvikling med et
særligt fokus på at sænke klimabelastningen bl.a. ved at mindske vores samlede ressourceforbrug, ligesom vi vil skabe rammer for bæredygtig udvikling
af de øvrige virksomheder, der er aktører på havnen. Som Danmarks største
erhvervshavn og en havn, der er tæt integreret i Aarhus by, er det naturligt for
os at påvirke udviklingen – også når det rækker ud over vores egen virksomhed. For at sikre, at alle i virksomheden arbejder med at nå de langsigtede
mål, har vi udarbejdet delpolitikker på en række områder.
REDUKTION AF KLIMABELASTNING
u Vi vil måle og rapportere på vores egen klimabelastning. Vi vil gennemføre
effektive tiltag, som reducerer Aarhus Havns egne udledninger. Desuden vil
vi skabe rammer for bæredygtighed og påvirke nationale rammevilkår, der
understøtter reduktion af klimabelastningen for de virksomheder, der er
aktører på havnen.

PARTNERSKABER FOR DEN GRØNNE OMSTILLING
u Vi vil gennem deltagelse i partnerskaber medvirke til at skabe rammer for
den grønne omstilling lokalt, nationalt og internationalt.
BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND
u Vi vil understøtte Aarhus bys bæredygtige udvikling gennem fokus på både
den miljømæssige, den sociale og den økonomiske bundlinje.
ANSVARLIGE INVESTERINGER
u Vi vil prioritere, at vores investeringer i værdipapirer sker i ansvarlige virksomheder, der arbejder med anerkendte standarder for miljø-, samfundsog ledelsesmæssige forhold.
BÆREDYGTIG ARBEJDSKULTUR
u Vi ser bæredygtighed som en naturlig del af vores kultur og arbejdsprocesser.
Aarhus, februar 2021
CEO Thomas Haber Borch
CFO Henrik Munch Jensen
CCO Nicolai Krøyer
COO Anne Zachariassen

BÆREDYGTIG ENERGI OG ENERGIEFFEKTIVISERING
u Vi vil gennemføre energieffektiviseringer både internt og i partnerskaber. Vi
vil fremme anvendelse af bæredygtig grøn energi i vores egen virksomhed,
ligesom vi vil støtte vores kunder heri.
RESSOURCEOPTIMERING
u Vi vil sikre, at indkøb og brug af ressourcer til anlæg og byggeri sker med
et cirkulært perspektiv. Vi vil reducere klimaaftrykket ved sortering af både
vores eget affald og affald fra de skibe, der anløber havnen.
BIODIVERSITET OG LIVET I HAVET
u Vi vil understøtte biodiversitet i og omkring Aarhus Havn gennem etablering af nye levesteder, når vi udvikler havnearealer. Vi vil sikre minimal
forurening og have klare og effektive procedurer mod udslip.
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BÆREDYGTIGHED
- MÅL OG STRATEGI

FREMSKRIVNING AF CO2-UDLEDNINGER TIL 2030
Aarhus Havn har udarbejdet en kortlægning af vores forbrug, vores afledte
CO2-bidrag og de reduktioner, vi har opnået via grønne tiltag.
På den baggrund har vi udarbejdet en fremskrivning af vores CO2-udledninger.
Figurerne viser dels vores udledning i 2030, hvis vi ikke foretager os yder
ligere i forhold til bæredygtighed og dels, hvordan vi vil opnå CO2-neutralitet
i 2030 gennem tre indsatsområder: Elektrificering af maskin- og bilpark
gennem udskiftning, anvendelse af grøn energi og omlæggelse af vores
marine brændselsforbrug til en CO2-netutral løsning. Søjlerne med negativt
fortegn illustrerer reduktioner i CO2-udledning.

Indsatser for at opnå CO2-neutralitet i 2030, angivet i ton CO2
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AARHUS HAVNS PRINCIP FOR CO2-REDUKTION:
REDUCER-KONVERTER-KOMPENSER
Når vi ønsker at reducere vores CO2-bidrag, tager vi udgangspunkt i et
carbon-hierarki. Først ser vi på, hvor vi kan reducere vores forbrug og helt
undgå udledning. Vi gennemgår således løbende vores drift, vores procedurer
og vores vaner for at mindske brugen af strøm, vand og andre ressourcer.
Det forbrug, vi ikke kan undgå, skal så vidt muligt være CO2-neutralt. Derfor konverterer vi løbende til reducerende teknologier som grøn strøm og
bæredygtige brændsler. Vi kompenserer først, når reelle muligheder for
reduktion og konvertering er udtømt.
CARBON HIERARKI (EKSEMPLER)

Reducer

(vaner/procedurer)

● Sluk lyset/spar på
ressourcer

Konverter

● Elektrificer køretøjer

(teknologi/investeringer)

● Genanvendelse/genbrug

● Alternative brændsler
● Digitalisering af overvågning
og kontrol
● Egen grøn elproduktion
(vind/sol)

Kompenser

(Fokus på gennemsigtighed
og dokumenterbar CO2-effekt)

● Grønne el-certifikater
(ECA’er)
● Skovrejsning
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BÆREDYGTIGHED
- MÅL OG STRATEGI

FN’S VERDENSMÅL
Aarhus Havn understøtter alle FN’s verdensmål, som er en integreret del af
vores hverdag på tværs af forretningsområder og projekter.
Men vi har med udgangspunkt i vores bynære beliggenhed udvalgt fire verdensmål, hvor vi mener, at vi som Danmarks største erhvervshavn kan gøre
en særlig indsats. De fire mål er: SDG7 ”Bæredygtig Energi”, SDG9 ”Industri,
Innovation og Infrastruktur”, SDG11 ”Bæredygtige byer og Lokalsamfund”
og SDG14 ”Livet i Havet”. Nogle af indsatserne kan vi ikke løfte alene, og de
baserer sig derfor på et femte mål nemlig SDG17 ”Partnerskaber”.
Sideløbende med vores fire udvalgte indsatsområder arbejder vi målrettet
med flere af de øvrige verdensmål. I 2020 og i de kommende år har vi et
særligt fokus på sortering og genanvendelse af affald. Vi rapporterer derfor
særskilt på affald i denne rapport.

CSR-INDSATSER
Aarhus Havn og aktiviteterne på havneområdet genererer ca. 10.000 arbejds
pladser. I tidens løb har de arbejdspladser forandret sig fra klassiske industri
arbejdspladser til langt mere specialiserede arbejdspladser i dag. Og det er
vigtigt for os at bidrage til fortsat udvikling af erhvervets medarbejdere i
samarbejde med byens uddannelses- og vidensinstitutioner.
Siden 2015 har vi på den baggrund haft kontakt med ca. 100 studerende
fra Aarhus Universitet, og de har brugt Aarhus Havn som udgangspunkt for
deres skriftlige opgaver. I 2020 har vi udvidet aktiviteten og haft fire hold med
i alt 36 studerende, og vi har inddraget de studerende i projekter på tværs
af vores organisation. De studerende har bl.a. arbejdet med risikostyring,
digitaliseringsstrategi for fremtidens kundeservice-portal (SMART Portal)
og udvikling af SMART Crane, som er en app til interne brugere og eksterne
købere af kranydelser.
Vi tilbyder desuden længerevarende praktikforløb til studerende. I 2020 har
vi udvidet den praksis og har haft flere praktikanter. Endelig bidrager vi til uddannelse af fremtidens faglærte medarbejdere ved at tilbyde lærlingeforløb,
og i 2020 har vi ansat både kranfører- og elektrikerlærlinge.

Vi vil i væsentlig grad øge andelen af vedvarende
energi på havnen. Det vil vi gøre gennem innovative
løsninger og energioptimering.

Vi bestræber os på, at Aarhus Havn skal være et godt sted at arbejde, og i
2020 fik vi støtte fra Velliv Fonden til et projekt om forebyggelse af stress for
alle havnens medarbejdere.

Vi vil udvikle, etablere og drive en bæredygtig infrastruktur
og bidrage til udvikling af fremtidens brændstof. Vi vil gøre
det ved at spille en progressiv rolle både lokalt, nationalt og
internationalt.
Vi vil skabe rekreative, grønne rum over og under vandet med
muligheder for aktiviteter for byens borgere. Vi vil arbejde for at
sikre bedre luftkvalitet og optimal affaldshåndtering.

Vi vil bidrage til at forbedre biodiversiteten i havet
og reducere påvirkningen af havmiljøet.
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CENTRALE PROJEKTER
PROJEKTER OG INDSATSER

FORMÅL OG RESULTATER

Bæredygtighedsnetværk på Aarhus
Havn

I 2020 etablerede vi på Aarhus havn et netværk af virksomheder, der samarbejder om bæredygtighed. Netværket er centralt for vores mulighed for at løfte
Aarhus havn som lokalområde og bidrage til udviklingen af nye, grønne forretningsmodeller, herunder miljøberegninger, grøn energi og fælles indsats omkring
affaldssortering.

Landstrøm

I 2020 etablerede vi landstrøm til Molslinjens færger i samarbejde med Mols
linjen. Tre færger lægger til kaj i Aarhus hver nat, hvilket ifølge Molslinjens beregninger giver en årlig besparelse på ca. 1400 tons CO2.

VERDENSMÅL

Udskiftning af egne biler, skibe, kraner Vi udskifter løbende til mere bæredygtige biler, skibe, kraner og maskiner. I det
og maskiner
forgangne år har vi udskiftet tre ældre dieselbiler til elbiler. Det har siden sommer
betydet en besparelse på total 9 tons CO2, når udledningen fra elektriciteten er
modregnet.
Energieffektivisering

Aarhus Havn har over en længere periode udskiftet størstedelen af sin belysning
til LED for at blive mere energieffektiv, og vi har igangsat analyser for at identificere muligheder for flere tiltag.
I 2020 har vi etableret digital opsamling af vores energimålere, og det giver os
større mulighed for at optimere vores energiforbrug.

Grønne incitamenter for skibe

Aarhus Havn gav i 2020 som den første havn i Danmark rabat til miljørigtige
skibe gennem ”Environmental shipping index”. Rabatten bygger på en metode, der beregner et skibs udledning af NOx SOx og CO2 samt skibets mulighed
for at modtage landstrøm. I 2020 fik 10% af de skibe, der anløb havnen, rabat
under ESI.

”AARHUS BLUELINE PARK”

Aarhus Havn har planer om at udvide den eksisterende havn og i den forbindelse etablere Aarhus Blueline Park som et rekreativt område til byens aktive og
naturglade borgere. I relation til byggeriet har vi stort fokus på biodiversitet både
over og under vandet. Blandt andet derfor har vi igangsat et projekt i samarbejde
med Aarhus Universitet, der bidrager med indsamling af vidensdata om, hvordan
kunstige stenrev kan etableres ved Aarhus Blueline Park til størst mulig gavn for
biodiversiteten.

7

PROJEKTER OG INDSATSER

FORMÅL OG RESULTATER

Fremtidens brændsler

Gennem partnerskaber finder vi løsninger omkring fremtidens fossilfrie brændstoffer. Siden 2019 har vi været en del af ”Getting to Zero Coalition”, som består
af over 140 virksomheder og organisationer i den maritime branche. Vi har i
2020 været aktive i arbejdsgruppen ”Fuels and Technologies”, der udarbejder
metoder og beslutningsværktøjer. Gennem dette arbejde bidrager vi til udviklingen af et emissionsfrit skib, som skal kunne tages i kommerciel anvendelse
senest i 2030. Gennem projektet tilegner vi os viden, der skal hjælpe os med at
udvikle fremtidens bæredygtige havn.

Affaldsprojekter

I 2020 har vi arbejdet med at udvikle den rigtige løsning for affaldssortering på
havnearealerne og i Havnecenteret. Det arbejde har kastet to projekter af sig:
Et i samarbejde med Finnlines med sortering i 6 fraktioner, og et andet i Havnecenteret, hvor vi sorterer i 10 fraktioner. Hos Finnlines har det resulteret i 800 kg
sorteret affald og 1600 kg forbrændingsegnet affald. Vi har ingen realistiske tal
for Havnecenteret, idet coronapandemien har begrænset mængderne væsentligt. Projekterne er stadig i gang, og vi fortsætter med at sortere affald og samle
viden for at opnå en endnu bedre genanvendelsesprocent i fremtiden.

Strategisk partnerskab med
Aarhus Universitet

Aarhus Havn og Aarhus Universitet har indgået et strategisk partnerskab med
henblik på at øge biodiversiteten i Aarhus Bugt. Som en del af det partnerskab,
har vi indgået et samarbejde med virksomheden Ecocean om etablering af et
testsite for BIOHUTS®, hvor studerende over de næste år skal undersøge det
marine liv i og omkring havnen.

Fleksible Energy Danmark

FED er et digitaliserings- og sektorkoblingsprojekt, der handler om at gøre det
danske elforbrug mere fleksibelt, så det bliver muligt at udnytte strøm fra bl.a. vindmøller og solceller bedre. For at kunne undersøge dette er der på landsplan udpeget
en række testzoner (Living Labs), og Aarhus havn er en af disse zoner. Visionen
for testzonen på Aarhus havn er at skabe en storskala demonstration af energi
fleksibilitet i et industriområde gennem energisynergier imellem virksomhederne.

GTL på bugserbåden
(mere bæredygtig marin brændsel)

Aarhus Havn har i 2020 skiftet brændsel på bugserbåden AROS til det mere
miljøvenlige brændsel GTL, som udleder væsentlig mindre NOx og færre partikler.
Udskiftningen er det første skridt i retning af en længere rejse, der til slut skal
give os CO2-neutral drift af vores skibe.

Biodiversitet på Østhavnsvej

I 2020 blev den nye Østhavnsvej, som er indfaldsvej til færgeterminalen, indviet.
Langs vejen har vi etableret områder med forskellige typer beplantning, der
skal understøtte og styrke biodiversiteten i området. Der er plantet træer langs
hele vejen, og frem til Havnecenteret er rabat og midterheller udlagt med vildt
blanding. Ved Havnecenteret etablerer vi 1800 m2 som kuperet kystmiljø. Vi vil
i de kommende år bruge læringen herfra til yderligere at øge biodiversitet på
havnens arealer.

VERDENSMÅL
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CO2-TRACKING

BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS
Aarhus Havn og en række af vores samarbejdspartnere tror på, at forbrugerne
– såvel private som erhvervsmæssige – i nær fremtid vil kræve indsigt i det
klimaaftryk, der stammer fra hver enkelt handling i et produkts tilblivelse.
Herunder vil man naturligvis interessere sig for transporten af produktet helt
frem til slutbrugeren. Vi forestiller os, at alle produkter på et tidspunkt vil være
CO2-mærket som en hjælp til forbrugere, der ønsker at handle klimabevidst.
I et bæredygtighedsnetværk, som Aarhus Havn har etableret for virksomhederne på hele havneområdet i Aarhus, er et af fokusområderne netop at
udvikle metoder til at beregne CO2-udledningen specifikt for gods i den del af
transportkæden, der udgør skib-havn-landtransport.
To af virksomhederne i bæredygtighedsnetværket, containerrederiet Unifeeder
og transportvirksomheden Dania Connect, er allerede godt gang og har hver især
udviklet værktøjer til CO2-beregning, ligesom vi har gjort det hos Aarhus Havn.
Unifeeder: Vi arbejder på at kunne tilbyde vores kunder en emissionsberegning, der nøjagtigt viser, hvad der udledes af CO2, når de bruger Unifeeder til
at sejle en container fra A til B. Vi vil give kunderne mulighed for at måle os på
såvel bæredygtighed som pris og leveringstid. Og de data, vi gør transparente
ved at stille dem til rådighed for kunderne, vil vi samtidig bruge til at gøre
vores drift endnu mere bæredygtig, så vi i fremtiden kan opfylde kundernes
krav til klimavenlig transport.
”Vi vil gerne give vores kunder så nøjagtigt et billede som
muligt af, hvor meget CO2, der udledes ved at transportere en
container med vores skibe”.
(CEO Jesper Kristensen, Unifeeder).

Aarhus Havn: Når et skib kommer sejlende her til havnen i Aarhus med containere eller andet gods, har skibstransport afsat et klimaaftryk. Når godset
bliver kørt væk fra havnen med en lastbil ud til godsets bestemmelsessted,
sker der ligeledes et klimaaftryk. Og her på havnen håndteres godset med
både kraner og straddle carrieres, hvilket også giver klimaaftryk. Vi ejer alle
kranerne på havnens kajområder, og til driften af kranerne bruger vi elektricitet. CO2-udledningen af dette elforbrug indgår i vores baseline, som vi har
kortlagt tilbage til 2018. Derfor kan vi allerede i dag bidrage med data, der
fortæller, hvor meget CO2 vores kraner udleder per tons gods. Et lille kuriosum
er, at kranerne udover at bruge strøm også producerer strøm, når de bremser
i forbindelse med, at de sænker lasten. Den strøm, der generes ved sænkningen, returneres til energinettet, og det har vi naturligvis fratrukket i vores
beregninger af CO2.
”Vi kan allerede i dag bidrage med data, der fortæller, hvor
meget CO2 vores kraner udleder per tons gods, de håndterer”.
(CEO Thomas Haber Borch, Aarhus Havn)

Dania Connect: Vi har udviklet en CO2-beregner, der kan beregne den mest
bæredygtige transportvej for en container. Dermed kan kunderne aktivt
vælge at begrænse den CO2-mængde, der bruges på transport af produkter
fra A til B. Men det resultat, der kommer ud af CO2-beregneren, er jo helt afhængigt af, hvor bæredygtig den valgte transport er. Transportvejens længde
er blot ét parameter, mens brændstof og teknologi er to andre. Vi betragter
bæredygtighed som et konkurrenceparameter, og arbejder derfor ihærdigt på
at finde de mest bæredygtige brændstoffer til vores lastbiler. Desuden kigger
vi konstant på den nyeste teknologi, og på den baggrund har vi investeret i
Danmarks første CO2-neutrale biogas-lastbil til containere. Vi forventer at
fortsætte de grønne investeringer og søgningen efter grønne drivmidler, og
det er vores mål at halvere vores CO2-aftryk frem til 2025.
”Man kan sidde ved et skrivebord og gisne om,
hvilken transportvej, der er mest bæredygtig. Men vi har
udviklet en CO2-beregner, der viser det”.
(CEO Frank Hjortekær-Jensen, Dania Connect).
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Vores beregningsmodel er baseret på GHG-protokollen (Greenhouse Gas
Protocol), som er den mest anerkendte internationale standard for opgørelse
af udledning af drivhusgasser.
GHG-protokollen anbefales af Global Reporting Initiative (GRI), en standard
for rapportering af ansvar for bæredygtig udvikling, der er baseret på FNs
”Global Compact”. Som følge af GHG-protokollens metodik arbejder vi med en
systematisk opdeling af udledningerne, kaldet ”scopes”.

Scope 2
Indirekte udledninger fra energi, som er indkøbt
og forbrugt af Aarhus Havn.
Scope 1
Direkte udledninger fra kilder,
som er ejet eller drevet af
Aarhus Havn.

Scope 1 indeholder data fra direkte udledninger fra Aarhus Havns matrikel
eller fra kilder, som er ejet eller drevet af Aarhus Havn. Det vil sige udledning
fra Aarhus Havns køretøjer, skibe og egen energiproduktion.
Scope 2 indeholder Aarhus Havns indirekte udledninger relateret til indkøb af
energi i form af fjernvarme og strøm.
Scope 3 indeholder alle andre indirekte udledninger, som er et resultat af
vores aktiviteter, men hvor udledningen stammer fra kilder, der ikke direkte
kontrolleres af Aarhus Havn. Eksempler kan være udledninger forbundet med
de varer, maskiner og materialer, vi køber (værdikæden ”upstream”), håndtering og behandling af vores affald og den elektricitet, der bruges af lejere af
kraner og pakhuse (værdikæden ”downstream”).
Klimaregnskabet skal indeholde alle udledninger relateret til scope 1 og scope
2, mens scope 3 rapportering er valgfri. Vores ambition er, at klimaregnskabet
med tiden udvikles, så væsentlige elementer fra scope 3 bliver inddraget.

Scope 2
Indirekte udledScope
ninger 3
fra energi som er

indkøbt

og forbrugt af Aarh
Alle andre indirekte udledninger,
eksempelvis udledning
us Havn ifm.
produktion af materialer, vi indkøber, håndtering og bortskaffelse af affald og materiel og den elektricitet, der bruges af
lejere af kraner og pakhuse.
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CO2-RAPPORTERING
I 2020 har vi reduceret vores CO2-biddrag med ca. 14 pct. til 1787 tons.
Resultatet er påvirket af et mindre forbrug af diesel til vores biler, en lavere
emissionsfaktor fra det nationale energimix (større andel af vindenergi) samt
et mindre forbrug af brændstof til vores lods- og slæbebåde, der har haft
reduceret aktivitet – dels fordi rederiernes skibe bliver større og dermed får
færre anløb og dels på grund af coronapandemien. Vi har desuden som noget
nyt medregnet returstrømmen fra vores kraner. Strømmen genereres af
bremseenergi og sendes retur til elnettet.
Fordelingen ser således sådan ud.
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AARHUS HAVNS SKIBE
I 2020 har vi haft et lille fald i brændstofforbruget især for lodsbådene. Det
reducerede behov for lodsninger skyldes primært et fald i aktiviteten på grund
af coronapandemien, ligesom markedsudviklingen betyder større og dermed
færre skibe.
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Alm. el-forbrug
OPGØRELSESMETODE
FOR SKIBE
Alm.
opvarmning
Fra 2020
har
vi skiftet opgørelsesmetode for brændstofforbruget i vores
skibe.ViBilpark
opgør nu det forbrugte brændsel i det indeværende år og ikke den
Entreprenørmaskiner
optankede
mængde i skibene. Således undgår vi en forskubning af brændVarmeproduktion
selsforbruget,
hvis skibene har fået fyldt tankene op forud for, at forbruget
Slæbebåde
gøres op. Ændringen gør det klart, hvad der er forbrugt i de enkelte år. Vi har
Containerkraner
valgt at tilbageregne til 2018 efter denne metode. Det har givet en udjævning
Bulkkraner
af CO2-bidraget for vores lods- og slæbebåde i de enkelte år, mens det samlede
Udlejede pakhuse
forbrug over de 3 år er uændret.
Lods- og arbejdsbåde
Returstrøm kraner
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AARHUS HAVNS LANDBASEREDE BRÆNDSLER
I medio 2020 udskiftede vi tre dieselbiler med tre nye el-biler. Det gav på et halvt
år en reduktion af vores dieselforbrug på ca. 3500 liter. Til gengæld har vi haft et
øget behov for kørsel med entreprenørmaskiner. Samlet set er vores CO2-bidrag
fra landbaserede brændsler derfor stort set uændret i forhold til sidste år.
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AARHUS HAVNS ELFORBRUG
Aarhus Havns elforbrug er i år faldet med 257 MW. Der har være udsving
grundet de ændringer i vores drift, som coronapandemien har medført. Fx
er vores elforbrug i Havnecenteret faldet, fordi mange af vores og vores
lejeres medarbejdere i perioder har arbejdet hjemme. Til gengæld har vi også
haft flere midlertidige pauserum, så medarbejderne på havnen har kunnet
overholde afstandskravene, hvilket har givet et større elforbrug. Vi har samlet
set haft et fald i CO2-bidrag fra vores energiforbrug på 67 ton. Faldet skyldes
også, at der har været mere bæredygtig energi i det nationale energimix i
2020 sammenlignet med 2018 og 2019.
Forbrug af elektricitet i MWh
Elektricitet i Mwh

Andet
Grænsekontrol
Bugsertjeneste
Servicebygninger
Belysning
Processtrøm
Havnecenter
Container kraner
Bulk kraner
Udlejede pakhuse
Kran returstrøm
2020

AFFALD PÅ AARHUS HAVN
I 2020 har vi haft en kraftig reduktion i den totale affaldsmængde, hvilket kan
tilskrives faldet i aktiviteter på grund af coronapandemien. Der har været et
særligt markant fald i den samlede mængde forbrændingsegnet affald. Det
skyldes mindre aktivitet for flere skibstyper, men en sæson uden anløb af
krydstogtskibe har i særlig grad mindsket affaldsmængderne. Krydstogtskibe
har tidligere medbragt op til 90 ton affald til Aarhus havn.
Elektricitet i Mwh

7000

Vi har i 2020 igangsat nye affaldsprojekter, som har fremmet sorteringen af
Andet
affald fra skibe. En ny affalds-ø, som blev opsat i samarbejde med Finnlines
Grænsekontrol
resulterede i, at halvdelen af det brandbare affald herfra blev sorteret.
Bugsertjeneste
Servicebygninger
AFFALDSMÆNGDER (TON)
Belysning
Processtrøm
Havnecenter
Fraktioner
2020
2019
2018
Container kraner
Papir
1,9
1,7
2,0
Bulk
kraner
Udlejede pakhuse
Pap
2,3
6,0
5,3
Kran returstrøm
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Vi har i år set en stigning i forbruget på vores pakhuse, men på grund af det
mere bæredygtige nationale energimix, er der et totalt fald i CO2-bidraget.
Vi søger konstant at energioptimere vores pakhuse, og vi har løbende dialog
med vores lejere omkring dette.

2018

2019

2020

Vi digitaliserer og optimerer løbende vores elmålinger, og tilføjer nye digitale
målere, som gør os i stand til at gennemføre effektive tiltag og dermed påvirke
vores forbrug og CO2-bidrag i positiv retning.
I 2020 besluttede vi at inkludere den del af scope 3, der kommer fra vores lejeres forbrug af strøm, når de lejer udstyr eller bygninger som fx kraner, pakhuse
og kontorlejemål i vores målsætning om CO2-reduktion. Som ejere har vi en
mulighed for at påvirke strømforbruget i tæt samarbejde med vores lejere.

Plastik

0,2

0,6

0,1

Elektronik

0,7

0,9

0,5

Glas

0,2

0,5

0,0

Organisk affald

2,4

3,0

0,0

Andet

1,5

1,3

1,3

Forbrændingsegnet: Vandvejen
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En af de store strømforbrugere på Aarhus Havn er vores kraner, som alle
kører 100% på strøm. Det er en stor fordel i forhold til klimapåvirkningen, da
alternativet er dieseldrevne kraner. Som noget nyt har vi i hele 2020 haft
mulighed for at aflæse den strøm, som kranerne producerer under brug.
Strømmen produceres af kranerne ved nedbremsning og er 100% CO2-neutral.
I 2020 leverede containerkranerne 377.000 kW tilbage til elnettet.
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