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BÆREDYGTIGHED

”VI SKABER FREMTIDENS BÆREDYGTIGE HAVN”
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 sam
arbejder og mere formaliserede partnerskaber med
henblik på at øge bæredygtigheden på hele Aarhus
havn og i den maritime branche.
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BÆREDYGTIG OMSTILLING

Aarhus Havn arbejder på tre niveauer for at skabe fremtidens bæredygtige
havn: Vi arbejder med bæredygtig omstilling i vores egen virksomhed, vi
arbejder med bæredygtig omstilling på hele havneområdet og endelig bidra
ger vi til bæredygtig omstilling i netværk på nationalt og internationalt plan.
Resultaterne vil vi nå gennem samarbejde og partnerskaber. I det forløbne år
har vi gjort fremskridt på alle tre niveauer.
SÅDAN SKABER VI FREMTIDENS BÆREDYGTIGE HAVN
Vi har etableret et netværk af virksomheder på havneområdet, hvor vi sam
men med virksomhederne vil finde bæredygtige løsninger. Et fælles tema er
grøn energi som fx etablering af solceller på havnens tage og/eller vindmøller
på havnens område.
Landstrøm til Molslinjens færger er et eksempel på en bæredygtig løsning,
der er skabt i fællesskab mellem en virksomhed på havnen og Aarhus Havn.
Således har Molslinjen og Aarhus Havn besluttet i fællesskab at investere i
et landstrømsanlæg til Molslinjens færger, som fremover kan slukke deres
motorer, når de ligger i havn i Aarhus om natten. Dette projekt realiseres i
efteråret 2020.
Vores bæredygtighedsdagsorden er desuden blevet tydelig for de skibe, der
anløber Aarhus havn. Som den første havn i Danmark giver vi rabat til miljø
rigtige skibe, som dokumenterer deres bæredygtighedsniveau via ”Enviro
mental shipping index”.
For virksomheden Aarhus Havn har vi kortlagt vores eget CO2-bidrag, og vi
har gennemført de første CO2-besparende projekter som fx udskiftning og
indkøb af mere bæredygtige køretøjer samt anvendelse af LED til belysning på
havneområdet. Desuden har vi arbejdet målrettet med ressourceoptimering
gennem affaldssortering både på havneområdet og i vores egen virksomhed,
ligesom vi deltager i innovative projekter om bæredygtige løsninger vedrøren
de affald i havet.
Vi har i vores kommende havneudvidelsesprojekt ”Yderhavnen” stort fokus på
både bæredygtigt byggeri og på bæredygtig drift – herunder muligheden for
etablering af en jernbaneforbindelse til godstransport til/og fra Yderhavnen.
Desuden ønsker vi at skabe plads til biodiversitet samt plads og rum til byens
borgere i Aarhus Blueline Park.

Aarhus Havn spiller en aktiv rolle i regeringens klimapartnerskab for Det Blå
Danmark. Her arbejder man med en række af de områder, hvor CO2-udled
ningerne fra søfarten kan bringes ned. Det kan være i forhold til både nye
tekniske løsninger og fremtidens brændstoftyper, men også ved øget elektri
ficering fx af færgerne og af nærskibsfarten. Desuden arbejder man med en
omstilling og en nytænkning af energiinfrastrukturen til og i havnene, ligesom
man naturligvis arbejder med at optimere anvendelse af de mest bæredygti
ge energikilder, som vi allerede kender i dag – fx landstrøm.
Aarhus Havn har også valgt at være en del af ”Getting to Zero Coalition”, der
er etableret af det Globale Maritime Forum og Verdens Økonomiske Forum,
som består af mere end 90 virksomheder inden for det maritime område,
energisektoren, infrastrukturområdet og finanssektorerne. Visionen for dette
partnerskab er udvikling af et emissionsfrit skib, som skal kunne tages i kom
merciel anvendelse senest i 2030.
I vores bestræbelser på at skabe fremtidens bæredygtige havn opnår vi et
stadigt stigende niveau af erfaring og know-how, som vi gerne deler med
andre.

SAMFUNDSANSVAR
Aarhus Havn er hele Danmarks havn. Vi håndterer store
mængder gods, hvilket indebærer trafik med skibe, lastbiler
og tog ind og ud af havnen. Derudover huser havneområdet ca. 150 meget forskellige virksomheder. Derfor har vi
en særlig forpligtelse til at gå forrest i arbejdet med at
finde bæredygtige løsninger inden for havnerelateret
industri, logistik og shipping.
På den baggrund lancerede Aarhus Havn i 2019
som en del af ”2024-strategien”, en bæredygtighedsstrategi, der i sin målsætning rækker helt
frem til 2030, hvor Aarhus Havn vil være
CO2 neutral.
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FNS VERDENSMÅL SOM
AARHUS HAVNS PEJLEMÆRKER

Aarhus Havn understøtter alle FNs 17 verdensmål, men vi har valgt at opprio
ritere fire mål, hvor vi i vores rolle som dynamisk industriområde og som en
del af lokalsamfundet i Aarhus kan gøre en ekstraordinær indsats. Desuden
har vi udvalgt målet Partnerskaber for handling (SDG 17) som strategisk
værktøj til at nå vores målsætninger indenfor bæredygtighed. Vi arbejder
således mest med Bæredygtig energi (SDG 7), Industri, innovation og infra
struktur (SDG 9), Bæredygtige byer og lokalsamfund (SDG 11) og Livet i havet
(SDG 14).
I forhold til den måde vi driver vores forretning på, forholder vi os også til
de resterende verdensmål. Nogle af de mål prioriterer vi aktuelt højere end
andre, idet de allerede er en del af vores daglige arbejde.

AARHUS HAVNS VISIONER FOR VORES ARBEJDE
MED VERDENSMÅLENE
SDG 7.	Bæredygtig energi
Vi vil i væsentlig grad øge andelen af vedvarende energi på havnen.
Det vil vi gøre gennem innovative løsninger og energioptimering.
SDG 9.	Industri, innovation og infrastruktur
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.
SDG 11.	Bæredygtige byer og lokalsamfund
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.
SDG 14.	Livet i havet
Vi vil bidrage til at forbedre biodiversiteten i havet og reducere
påvirkningen af havmiljøet.
SDG 17.	Partnerskaber for handling
Vi vil gennem udvalgte, effektive partnerskaber på lokalt, nationalt
og internationalt plan søge at skabe mest mulig udvikling inden for
vores udvalgte fire bæredygtighedsindsatser. Vi vil levere erfaringer,
kompetencer og ressourcer ind i partnerskaberne.
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CENTRALE PROJEKTER
FOR BÆREDYGTIG
UDVIKLING

GRØN INCITAMENT-STRUKTUR
FOR SKIBE

Aarhus Havn giver som den første havn i Danmark rabat til miljørigtige skibe
gennem ”Environmental shipping index” Rabatten bygger på en metode, der bereg
ner et skibs bidrag inden for NOx SOX og CO2 samt muligheden for at modtage
landstrøm.

PARTNERSKABER OM
FREMTIDENS BRÆNDSTOF

Gennem partnerskaber finder vi løsninger omkring fremtidens fossilfrie brænd
stoffer. Vi indgår i Regeringens klimapartnerskab, Det Blå Danmark, hvor vi konkret
arbejder med fremtidens energiinfrastruktur på danske erhvervshavne, reduktion
af udledninger ved brug af de nuværende energikilder og endelig en justering af
love og regler, der stammer fra en tid, hvor man ikke var så optaget af bæredygtig
hed. Vi arbejder desuden i partnerskabet ”Getting to Zero Coalition”, der sigter mod
at udvikle et emissionsfrit skib, som skal kunne tages i kommerciel anvendelse
senest i 2030.

PARTNERSKAB OM UDVIKLING AF
GRØN STRØM

Byens energiselskab, NRGI, og Aarhus Havn har indgået et partnerskab om udvik
ling af grøn strøm fra sol og vind samt andre energiløsninger på havnen.

PILOT-PROJEKT FOR AARHUS
HAVN-VIRKSOMHEDER, ”SMART
ENERGI”

I partnerskab med Aarhus kommune og Aarhus Vand har vi gennemført projektet
”Smart Energi” for at undersøge havneområdets potentiale for at udnytte hinandens
ressourcer i cirkulær økonomi-forløb, anvendelse af overskudsvarme ved en fælles
indsats, ressourcedeling samt opbakning til at gå sammen i ”grøn-strøm”-projekter.
Projektet bliver afsluttet i løbet af 2020, men vi bygger videre på samarbejdet ved
etableringen af et netværk af bæredygtige virksomheder på Aarhus havn.

BÆREDYGTIGT NETVÆRK PÅ
AARHUS HAVN

Vi vil i 2020 opstarte og facilitere et netværk af virksomheder, som ligesom os har
ambitiøse målsætninger på den bæredygtige dagsorden. Netværket er startet op
på baggrund af pilotprojektet ”Smart Energi”. Derved vil vi fremme udviklingen af
bæredygtigt forbrug og produktion hos virksomhederne på havneområdet i Aarhus.

”AARHUS BLUELINE PARK”

Aarhus Havn planlægger at udvide den eksisterende havn, og som noget helt
enestående vil vi her bygge en ny, rekreativ park, med fokus på biodiversitet over
og under vandet. ”Aarhus Blueline Park” vil tilbyde en række aktiviteter for alle på
tværs af generationer og bidrage til byens rekreative forløb, hvor Ådalen, Marse
lisskovene og Risskov i dag rammer byen ind langs vandet. Således vil et oplevel
seslandskab på havnen give muligheder for fiskeri, roning, dykning omkring de nye
undersøiske rev eller en gåtur langs den 1000 meter lange mole i en anderledes
bypark. Vi har startet partnerskaber og testprojekter for at gøre os erfaringer, der
kan bruges i parken og samtidig gøre havnens offentlige områder mere attraktive
allerede nu. I samarbejde med Aarhus Lystfiskerforening har vi skabt en platform
for lystfiskere på havneområdet. Desuden er vi ved at teste forskellige typer be
plantning, der kan trives i den saltholdige jord på havneområdet.
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CENTRALE PROJEKTER
FOR BÆREDYGTIG
UDVIKLING

LANDSTRØM

Vi leverer allerede landstrøm til vores egne skibe. I 2020 etablerer vi landstrøm til Molslin
jens færger i samarbejde med Molslinen. Der er tre færger, der lægger til kaj i Aarhus hver
nat, hvilket ifølge Molslinjens beregninger giver en årlig besparelse på ca. 1400 tons CO2.
Det er vores forhåbning, at vi selv på sigt kan levere vedvarende grøn energi til anlægget.

UDSKIFTNING AF EGNE BILER,
SKIBE, KRANER OG MASKINER

Vi udskifter løbende til mere bæredygtige biler, skibe, kraner og maskiner. I det forgangne
år har vi konkret udskiftet diesel-trossebiler til benzin/el modeller, og to ældre lastbiler
samt tre VW transportere er erstattet med mere brændstofvenlige modeller. Vi har
desuden leaset en lille el-ladvogn og indkøbt en ny, mere effektiv fejebil.

FORMIDLINGSPROJEKTER:
”VERDENSRUMMET”
OG ”DANMARK FOR MÅLENE”

I “Verdensrummet” i DOKK1 er vi gået i partnerskab med institutioner og organisationer
om formidling omkring klimaet og FN’s 17 verdensmål, og hvordan vi hver især aktivt
kan bidrage positivt til dem. Ikke mindst vil vi gerne i dialog med unge mennesker. Som
en del af projektet ”Danmark for Målene” deltager vi i en oplysningsfestival, som skal
understøtte viden og læring om verdensmålene. Vi forventer at formidlings- og lærings
projekterne vil understøtte den bæredygtige udvikling på langt sigt.

LED BELYSNING

Aarhus Havn har over længere periode skiftet størstedelen af sin belysning til LED
for at blive mere energieffektive. Vi har desuden installeret intelligent belysning,
hvor belysningen er tilpasset omgivelser og aktiviteter. Disse tiltag har reduceret
elforbruget med 75-80 % for belysning på veje, pladser og i pakhuse.

BIODIVERSITET

Vi arbejder med biodiversitet både i havet og på land. Vi har derfor sået vildtgræs,
som er særlig attraktivt for bier. Vi undersøger desuden mulighederne for at etablere
ynglesteder for fisk og derved bidrage til øget liv og biodiversitet i havområdet ved
havnen. Projekterne gennemføres via partnerskaber.

HAVDRONEN SøRen

Aarhus Havn er en del af et innovationsprojekt omkring en vanddrone, som kan
samle eventuelle oliepletter op i havnen samt affald fra udløbet af Aarhus å. Hav
dronen har været testet, men kræver videre udvikling for at kunne implementeres
fuldt ud i havnebassinet.

AFFALDSPROJEKTER

For at sikre at en større del af affaldet fra krydstogtskibe bliver sorteret, har Aarhus
Havn i samarbejde med skibene og vores genanvendelsesvirksomhed udviklet et
mobilt sorteringsanlæg, som transporteres ud til krydstogtskibene, hvor de let kan
sortere alt deres affald til genanvendelse. I 2020 arbejdes videre med løsninger for
den øvrige skibstrafik. Vi har desuden implementeret en ”waste-app”, som er en
digital løsning, der bruges til at håndtere vores affald til genanvendelse, og som på
sigt registrerer, hvor meget der genanvendes i de forskellige fraktioner. I havnens
egen kantine er vi gået i gang med at sortere madaffald, så det kan genanvendes.
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”Her på havnen har vi enorme mængder affald. Det kommer dels fra
virksomhedens egne medarbejdere og dels fra vores kunder på havnen.
Vi er blevet bedre til at sortere, men der er lang vej endnu. Heldigvis
går det i den rigtige retning. Det kræver en omstilling fra alles side,
men det ser ud til, at vi er tilstrækkeligt forandringsparate.
Jeg var selv noget skeptisk i begyndelsen, men det har
ændret sig. Jeg tror, Aarhus Havn kan spille en vigtig
rolle, når folk skal ændre indstilling til affaldssortering”.
Henrik Thrane
Havneservicemedarbejder
Aarhus Havn
”Hidtil har havnedrift, kundepleje og stabilitet
været centrale aspekter, når vi planlægger projekter
hos Aarhus Havn. Nu ændrer vi vores projektmodel, så
også bæredygtighed bliver inkorporeret i alle projektets faser.
Således bliver kriterier for bæredygtighed en del af fundamentet, og
en del af det projekt, der evalueres på. På den måde er vi ved at skifte
mindset omkring alt, hvad vi foretager os i virksomheden. Fra ideoplæg
til projektafslutning. Vores bæredygtighedsingeniør, der kommer med en
masse ressourcer på området, vil vi anvende igennem alle projekter”.
Anders Martin Eriksen
Anlægsingeniør, Aarhus Havn

“Aarhus
Havn har i
mange år
arbejdet med bære
dygtighed i mindre
grad, men i 2019 tog vi et
væsentlig skridt med den nye
strategi for virksomheden, idet vi
har sat os det ambitiøse mål at blive
den mest bæredygtige havn i Østersøområdet. I 2019 har vi fået fastlagt vores baseline
for CO2-bidrag, så vi nu har et godt grundlag for
det videre arbejde i tæt samarbejde med virksom
hederne på havnen og Aarhus kommune – det arbejde ser
jeg rigtig meget frem til”.
Anne Zachariassen, Teknisk chef, Aarhus Havn
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GLOBAL REPORTING
INDEX

METODE FOR CO2-RAPPORTERING
Aarhus Havn er ikke omfattet af formelle krav om rapportering om bæredyg
tighed, men vi har valgt at fokusere vores rapportering på CO2-ækvivalenter,
energiforbrug og affald. Vi rapporterer i henhold til Global Reporting Index
(GRI), som er en af de mest anvendte standarder for rapportering i verden.

Vi rapporterer jf. GRIs rapporteringsstandard på scope 1 og 2 og den del af
scope 3, som vi har en signifikant indflydelse på, og som vi kan opgøre.
Vores bidrag er udregnet ud fra emissionsfaktorer fra Aarhus Universitet med
udgangspunkt i FNs Klimapanels ”Global Warming Potential”.

Denne rapportering anvender tre scopes:
Scope 1: Det brændstof, som Aarhus Havn anvender i sin drift.
Scope 2: Den energi (fjernvarme og strøm), som Aarhus Havn anvender
i sin drift.
Scope 3: Det brændstof og den energi, der indgår i de resterende aktiviteter
på havneområdet i Aarhus.
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AKTIVITETER PÅ AARHUS HAVN
Områder med CO2-bidrag

Beskrivelse af aktivitet, der bidrager med CO2

Indsats og rapporteringsform

1. Virksomheden Aarhus Havn
Scope 1 og 2

Drift af bygninger, som huser virksomhedens ca. 100
medarbejdere. Drift af veje og pladser. Egne biler,
maskiner, entreprenørmateriel, bugserbåde, lodsbåd
og arbejdsbåd.

Vi arbejder målrettet med energi- og ressourceoptimering på alle
bæredygtighedsparametre. Vi rapporterer CO2-bidrag fra forbrug
af strøm, varme og brændsel. Vi arbejder målrettet med affaldsre
duktion/sortering og rapporterer herpå (scope 3).

2. Skibene, der anløber havnen
Scope 3

Vores fokus er på bidrag fra skibe i ind- og udsej
lingen, samt mens skibene ligger i havn. Skibsaffald
er desuden Aarhus Havns ansvarsområde.

Vi arbejder via partnerskaber omkring emissionsfri skibstrafik og på
at forbedre reguleringen, så den bedst muligt fremmer grøn strøm
og emissionsfrie brændsler. Derudover arbejder vi målrettet imod
løsninger for landstrøm til skibene – herunder at sikre finansierin
gen via midler fra Aarhus kommune, staten og EU. Vi rapporterer
på konkrete resultater og indsatser. Vi har desuden særlig fokus på
bæredygtig håndtering af affald fra skibe og rapporterer herpå.

3. Landtrafik, der kører til og fra
havnen
Scope 3

Vores kunders lastbiler samt personbiler, som kører
til og fra havnen.

Vi har meget begrænset mulighed for at påvirke CO2-bidraget fra
landtrafikken ind og ud af havnen. Dog deltager vi i samarbejder og
partnerskaber, der arbejder på at reducere trængsel og på at sikre
rammevilkår for emissionsfrie brændsler. Vi rapporterer på konkre
te resultater og indsatser.

4. Industriområdet Aarhus havn
Udenfor vores scopes, men
alligevel et fokusområde

På Aarhus havns industriområde ligger ca. 150
virksomheder fra forskellige brancher, hvoraf mange
ikke indgår i Aarhus Havns ressourcestrømme, og
derfor er uden for vores scope 3. Vi arbejder alligevel
målrettet med hele industriområdet, da vi som ejer
af grundene og i nogle tilfælde bygningerne gerne vil
påvirke området i en positiv og bæredygtig retning.
Aarhus Havn har dog som udgangspunkt kun be
grænset indflydelse på driften og miljøledelsen af
disse virksomheder.

Mange af virksomhederne på havneområdet har stor interesse for
bæredygtig omstilling og energioptimering. Vi har gennemført et
pilotprojekt, som viste stort potentiale for netværkssamarbejde. I
samarbejde med NRGI er vi gået videre med et projekt, der skal sik
re grøn strøm til virksomhederne på havnen. Vi fortsætter facilite
ringen af et udvidet netværk. Rapportering på samarbejdsprojekter
vil kun ske på projektniveau, og det er op til virksomhederne selv at
offentliggøre oplysninger om bæredygtighed
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AARHUS HAVNS CO2-BIDRAG
I 2018 og 2019 har vi bidraget med henholdsvis 1.466 ton CO2 og 1.248 ton
CO2. Der her altså været en reduktion på i alt 218 ton CO2.
Ton CO2 udledt per år

AARHUS HAVNS SKIBE
Aarhus Havn råder over fire skibe. En lodsbåd, en arbejdsbåd og to bugser
både. Disse fartøjer står for omkring 70% af bidraget i både 2018 og 2019.
Fra 2018 til 2019 er der en reduktion på 174 ton CO2, hvilket primært skyldes
anløb af færre men større skibe.
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FORDELING AF CO2-BIDRAG PÅ AKTIVITETER
Herunder en fordeling på de aktiviteter, der har skabt vores samlede CO2-
bidrag. Vores primære bidrag kommer fra to bugserbåde, lods- og arbejds
både, elforbrug samt bil- og maskinpark.
2018
Lods- og arbejdsbåde
Alm. elforbrug
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Bugserbåde

n Bugserbåde
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For at minimere CO2-bidraget udskifter vi en mere end 40 år gammel slæbe
båd med en ny, der har langt mere effektiv motorteknologi. Vi forventer, at
denne udskiftning vil reducere vores CO2-udledning med 20% eller 125 tons
i forhold til 2019-niveauet. Den nye bugserbåd forventes i drift medio 2021.
Der kan være et yderlige potentiale i at iblande biodiesel i brændstoffet til
skibene. Det vil vi undersøgere nærmere, når den nye bugserbåd er i drift. Vi
anvender desuden landstrøm til vores egne skibe for at minimere tiden, hvor
de har tændte motorer.

50 %
100 %
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AARHUS HAVNS LANDBASEREDE AKTIVITETER
Bidraget fra landbaserede aktiviteter kommer fra vores biler og arbejds
køretøjer/maskiner.
Ton CO2 fra landbaserede aktiviteter
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Udskiftninger af ældre køretøjer har betydet en reduktion på 7500 liter
brændstof og en CO2-reduktion på 21,3 tons CO2.
Der er i 2018-2019 leaset en lille elektrisk ladvogn og indkøbt en ny og mere
effektiv fejebil. Vi har desuden udskiftet diesel-trossebiler til benzin/el-mo
deller, hvilket giver et mindre CO2- bidrag og desuden sikrer et bedre arbejds
miljø for medarbejderne.
Vi fokuserer kontinuerligt på at vælge bæredygtige driftsløsninger både i
dagligdagen og ved udskiftning af materiel. I 2020 har vi udskiftet to ældre
lastbiler til en enkelt nyere lastbil med renere forbrændingsteknologi. Ud over
det vil vi også udskifte tre VW-transportere til nye og mere brændstof-effek
tive modeller.
OLIEFYR
Vi har i 2019 taget et oliefyr ud af drift. Det pågældende oliefyr havde i 2018
et forbrug på 8500 liter fyringsolie, som i 2019 blev reduceret til 3500 liter
fyringsolie og i 2020 til nul, idet vi ikke længere anvender fyringsolie eller
andre fossile brændstoffer til opvarmning af vores arealer. Den samlede
CO2-besparelse fra 2018 til 2020 er på 23,8 ton.

ELFORBRUG PÅ HAVNEOMRÅDET
Aarhus Havns elforbrug var i 2018 på 1.425 MWh svarende til 243 ton CO2.
I 2019 var det reduceret til 1.395 MWh svarende til 237,5 ton CO2. Altså en
mindre besparelse på
5,5 ton CO2.
Tons CO2 fordelt på eget strømforbrug
Vi forsøger konstant at
300
minimere vores energi
270
forbrug, og derved sænke
240
vores CO2-bidrag gennem
energieffektiviseringer.
210
Allerede i 2017 udskiftede 180
n Havnecenter
vi størstedelen af vores
150
n Processtrøm
uden- og indendørs be
120
n Belysning
lysning til LED-belysning,
90
n Servicebygninger
og på det tidspunkt skete
n Bugsertjeneste
60
der således en betydelig
n Grænsekontrol
30
reduktion.
0

n Andet

2018

2019

AARHUS HAVNS ELFORBRUG I KRANERNE
Aarhus Havn ejer alle kraner på havnens kajområder, men kranerne er udlejet
til forskellige operatører Det betyder, at CO2-bidraget fra kranerne hører under
scope 3. Vi har dog væsentlig indflydelse på, hvordan kranforbruget effekti
viseres. Alle havnens kraner er på nuværende tidspunkt elektrificerede. De
generer overskudsstrøm,
CO2 bidrag fra kraner
når de sænker deres last
ned,
700
idet de opsamler energi
fra opbremsningen (lige
600
som en hybridbil gør,
når den bremser). Den
500
strøm, der generes ved
sænkningen, returneres til 400
energinettet.
300
Samlet set har kranerne
n Bulk kraner
haft et bidrag i 2018 på
n Container kraner
200
679 tons CO2 og
677 tons CO2 i 2019.
100
0

2018

2019
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AARHUS HAVNS ELFORBRUG I PAKHUSE
Vi udlejer en lang række pakhuse, hvor vi ikke bestemmer over strømforbruget,
men vi mener alligevel, vi kan gøre en forskel ved at samarbejde med vores
lejere. Det kan vi gøre igennem energioptimeringer samt ved at analysere
deres strømforbrug.
Tons CO2 fordelt på eget strømforbrug

AFFALD
Aarhus Havns affaldshåndtering kan deles op i tre kategorier:
1. A
 ffald, der indleveres til miljøstationen ved Havnecentret.
(se tabel nedenfor)
2. Affald fra krydstogtskibene (pilotprojekt med sortering)
3. Affald fra affaldscontainere på havneområdet – primært fra skibene

50

I 2018 håndterede vi i alt 300 tons skibsaffald og 61 tons øvrigt affald, hvoraf
9 tons blev sorteret på miljøstationen ved Havnecentret. I 2019 blev der i alt
håndteret 303 tons skibsaffald (inkl. krydstogt) og 55 tons øvrigt affald. Heraf
blev 14 tons sorteret. Vi tilstræber at øge vores genanvendelsesprocent.
Både gennem sortering, men også gennem initiativer, der mindsker affald.

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2018

2019

Der har været en stigning i strømforbruget fra 2018 til 2019 fra 247 MWh
eller 8,17 KWh pr m2 til 265 MWh eller 8,75 KWh pr m2. Stigningen skyldes
større aktivitet hos vores kunder. I 2020 vil vi støtte vores kunder i at effekti
visere deres elforbrug.

Affald fra miljøstationen ved
Havnecentret i ton

2019

2018

Papir

1,7

2,0

Pap

6,0

5,3

Plastik

0,6

0,1

Elektronik

0,9

0,5

Glas

0,5

0,0

Organisk affald

3,0

0,0

Andet

1,3

1,3

14,0

9,2

Total sorteret

På kajpladserne stiller vi affaldscontainere til rådighed for de skibe, der anlø
ber havnen. Gennem pilotprojekter vil vi i 2020 finde løsninger til sortering af
så meget affald som muligt på kajkanten.
I 2019 satte vi fokus på at sikre krydstogtskibenes mulighed for effektiv
sortering af affald. Vi har udviklet en mobil container, som kan indeholde alle
affaldstyper fra et krydstogtskib. Alt det genanvendelige affald kan således
hentes på én gang. Det er vores forventning, at størstedelen af affaldet fra
krydstogtskibene i 2020 vil blive sorteret med mulighed for genanvendelse.
Dog vil der på grund af international lovgivning altid være affaldstyper, som
af sikkerhedsmæssige årsager skal sendes til forbrænding.
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Vandvejen 7, DK-8000 Aarhus C
Tel. +45 86 13 32 66
Fax +45 86 12 76 62
port@portofaarhus.dk
www.aarhushavn.dk

LEDELSESBERETNING

BÆREDYGTIGHEDSPROJEKTER

LANDSTRØM TIL FÆRGETERMINAL

PARTNERSKABER FOR FREMTIDENS BRÆNDSLER

AFFALDSSORTERING AF SKIBSAFFALD

SMART ENERGI - netværk med havnens virksomheder

UDVIKLINGSPROJEKT SØ-REN

AARHUS BLUELINE PARK

Aarhus Havn har lavet en række indsatser med
effekt direkte på verdensmålene. Her er et
udsnit af de vigtigste.
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