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Aarhus Havn er Danmarks største erhvervshavn, og i 2021 blev der løftet 
10 mio. ton gods over vores kajer. Det svarer til, at vi håndterede mere end 
1.000 ton gods hver eneste time – hver eneste dag - året rundt. Havnen 
består af en maritim klynge med ca. 150 virksomheder, og den samlede 
aktivitet på havneområdet genererer ca. 10.000 arbejdspladser i regionen 
og bidrager med en samlet værditilvækst på ca. 6 mia. kr. om året.

Aarhus Havn har i flere år realiseret vækst i omsætningen af gods. Det er po-
sitivt, da søtransport er den mest klimavenlige transportform sammenlignet 
med tog-, lastbil- og flytransport.

Som den største danske erhvervshavn har vi stor betydning for samfundet 
både lokalt, regionalt og nationalt. Vi ønsker at være en af drivkræfterne for 
den bæredygtige udvikling. Vores mål er at blive den ledende bæredygtige 
havn i Østersøområdet. Vores overordnede klimamål er, at Aarhus Havn er 
100 pct. CO2-neutral senest i 2030. Målet skal nås ved elektrificering af vores 
bil- og maskinpark, ny grøn energiproduktion og en grøn løsning for vores 
marine brændstof. Vi er allerede nået et godt stykke af vejen, og resultaterne 
vil komme løbende frem mod 2030.

Vores bæredygtighedsstrategi er solidt funderet i FNs verdensmål. Vi har 
tilsluttet os alle 17 verdensmål, men har et særligt fokus på Bæredygtig 
Energi (SDG 7), Industri, Innovation og Infrastruktur (SDG 9), Bæredygtige byer 
og Lokalsamfund (SDG 11) og Livet i Havet (SDG 14). Vi tilgår arbejdet med 
bæredygtighed gennem partnerskaber lokalt, nationalt og internationalt, og 
lader os således også inspirere af Partnerskaber for handling (SDG 17).

Som en af de første havne i verden har vi tilsluttet os den ambitiøse 
målsætning om at holde stigningen i den globale opvarmning under 
1,5 grader. Det er sket i forbindelse med, at vi er blevet optaget i Science 
Based Targets initiative (SBTi).

Virksomheder kan under SBTi tilslutte sig en målsætning om at holde den 
globale opvarmning under 2 graders stigning, eller mere ambitiøst under 
1,5 graders stigning, hvilket Aarhus Havn har valgt. Vi arbejder med 
partner skaberskaber som fundamentet for bæredygtig udvikling.

Som havn er vi centrale i et internationalt logistiknetværk af både gods og 
energi. Når den grønne transformation sker i samspil med vores samar-
bejdspartnere i hele værdikæden, har den langt større gennemslagskraft, 
end hvis vi agerer alene.

SBTi er et samarbejde mellem Carbon Disclosure Project, World Resour-
ces Institute, Verdensnaturfonden og FN Global Compact, som fremmer 
ambitiøse klimatiltag i den private sektor. Det gør de ved at mobilisere 
virksomheder til ad frivillighedens vej at opstille klimareduktionsmål, som 
er i overensstemmelse med de seneste anbefalinger fra klimaforskningen i 
FNs Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Vi oplever et stigende fokus på bæredygtig transport, og det er vores mål 
at blive fremtidens grønne logistikhub i krydsfeltet mellem vand og land. Vi 
samarbejder med aktører i hele transportkæden om grønne løsninger, som 
skal skabe værdi for både vores kunder og deres kunder.

I år har vi for første gang kortlagt CO2-udledningen i hele vores værdikæde 
(scope 3). Det er et værdifuldt redskab for os i arbejdet med CO2-reduktioner 
fx i vores anlægsprojekter. Vores tilgang til CO2-reduktioner i vores leveran-
dørkæde er, at vi skal finde optimale løsninger i samarbejde med relevante 
leverandører og samarbejdspartnere.

Vi har gennem to år faciliteret et bæredygtighedsnetværk for virksomheder 
på havnen. Det er et forum for grøn omstilling, erfaringsudveksling og udvik-
ling af grønne forretningsmodeller. Det grønne fundament, vi udvikler, skal 
sikre optimale forhold og udviklingsmuligheder for både eksisterende og nye 
virksomheder på havneområdet.

Vores partnerskaber er lokale, regionale og internationale. Sammen med over 
150 fremtrædende aktører i sammenslutningen “Getting to Zero Coalition” 
annoncerede vi op til COP 26 et skriftligt opråb til den internationale politiske 
verden om, at vi ønsker fælles krav og retningslinjer omkring bæredygtighed 
i den maritime branche.

FREMTIDENS 
KLIMA VENLIGE HAVN
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I vores arbejde med bæredygtig omstilling, indtænker vi alle dele af vores 
organisation. Vi afholder løbende bæredygtighedsworkshops for alle medar-
bejdere for at få dialog på tværs af organisationen, udvikle kompetencer og 
identificere nye bæredygtige løsninger.

Aarhus Havn er blevet en del af EcoPort, som er det største miljømæssige 
initiativ fra den europæiske havnesektor. Vores bæredygtighedspolitikker 
er justeret i forhold til EcoPorts certificering for bæredygtige havne ”Port 
Environmental Review System” (PERS). Således sikrer vi, at vores politikker 
og retningslinjer omkring bæredygtighed er bygget op efter samme struktur 
som hos vores bæredygtige europæiske ”kolleger”. Med justeringen i forhold 
til PERS medvirker vi også til gennemsigtighed og gennemskuelighed omkring 
bæredygtighed i vores virksomhed.

På baggrund af vores intensive arbejde med bæredygtighed blev vores 
driftsdirektør, Anne Zachariassen, valgt som ”Årets Sustainability Leader” 
på Sustainability Awards i 2021. Juryens begrundelsen var, at Anne har sat 
en ny og mere ambitiøs bæredygtig retning for Aarhus Havn og gjort en 
målbar forskel. Desuden lagde man vægt på, at Anne har formået at enga-
gere og inspirere såvel sin egen organisation som eksterne aktører.
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I nogle år har Aarhus Havns bæredygtighedsteam primært haft fokus på 
virksomhedens egne CO2-aftryk (Scope 1 og 2). I 2021 har Aarhus Havn 
desuden arbejdet intenst med Scope 3 ud fra et ønske om at bidrage til 
mest mulig bæredygtighed i hele værdikæden.

Scope 3 er det CO2-aftryk, der kommer fra de produkter og tjenesteydelser, 
som Aarhus Havn køber hos sine leverandører, inklusive det CO2-aftryk, der 
opstår, når Aarhus Havn på et tidspunkt bortskaffer produkterne.
Driftsdirektør Anne Zachariassen, der har ansvaret for Aarhus Havns bæ-
redygtighedsindsats, peger på nødvendigheden af at se på bæredygtighed 
i et større perspektiv, hvor man ud over at arbejde med at begrænse sit 
eget CO2-aftryk også interesserer sig for, hvor bæredygtige virksomhedens 
leverandører er – eller kan blive.

”Vi ønsker at fremlægge data, så det ikke bare er vores eget CO2-aftryk, der 
fremgår, men også den påvirkning, vi har i værdikæden. Vi vil gerne tage 
ansvar, der rækker ud over vores egen virksomhed, og vi er klar til at indgå 
partnerskaber med leverandører, hvis det kan resultere i en samlet redukti-
on af CO2-aftrykket,” fortæller Anne Zachariassen.

Også i forbindelse med udbud af større anlægsarbejder eller indkøb er Aar-
hus Havn parat til at belønne leverandører, der kan levere mere bæredygtigt 
end andre. Det kunne fx være en leverandør, der sejler langsommere med 
sten fra Sverige til et anlægsarbejde på havnen i Aarhus og reducerer sit 
CO2-aftryk.

Anne Zachariassen har ikke til hensigt at stille specifikke krav til leveran-
dørerne. Hun foretrækker at indgå i en dialog og et samarbejde, så man i 
fællesskab kan udvikle bæredygtige løsninger og produkter.

”Ofte vil det være sådan, at hvis vi lægger vores viden sammen og følges 
ad i en læringsproces, så kommer der gode og bæredygtige løsninger ud af 
det. Vi har fx indgået et partnerskab med F. Engel om udvikling af bæredyg-
tigt arbejdstøj til vores medarbejdere, og det skaber både stolthed blandt 
medarbejderne og en samlet klimagevinst for samfundet,” siger Anne 
Zachariassen.

Når hun ønsker samarbejde og partnerskaber fremfor blot at stille krav 
til leverandørerne, handler det også om, at hun er bekymret for, at mange 
gode og bæredygtige idéer går tabt hos de mindre virksomheder, fordi de 
ikke kan leve op til rigide krav, der måske bliver stillet af store virksomheder 
og offentlige institutioner.

”Vi går efter at samarbejde med leverandører, der viser vilje og engagement 
indenfor bæredygtighed. Og så måske indgå et partnerskab på et tidligt 
tidspunkt, så vi kan bidrage til leverandørens bæredygtighedsproces under-
vejs. Det er for mig at se en langt mere positiv proces end blot at tage nogle 
bæredygtige varer ned fra hylderne, fordi det faktisk bidrager til, at endnu 
flere går i den rigtige retning.”

Anne Zachariassen indrømmer gerne, at det er meget komplekst at arbejde 
med scope 3, og at Aarhus Havn stadig er i en læringsproces. Det betyder 
også, at man endnu ikke stiler efter at arbejde med en fuldstændig kortlæg-
ning af scope 3, men foreløbig har taget fat på områder, hvor det er muligt.
”Det er langt bedre at gå i dybden end i bredden, når vi skal opnå klima-
reduktioner. Vi spørger fx gerne til, hvor råvaren kommer fra, idet jeg mener, 
at sporbarhed og dokumentation er væsentlige parametre i arbejdet. Ellers 
risikerer vi blot at green-washe, og det gør vi alt for at undgå” siger Anne 
Zachariassen.

BÆREDYGTIGHED I HELE 
VÆRDIKÆDEN
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Da Carl J. Engel i 1927 tog ideen om arbejdstøj i denim med hjem fra USA og 
skabte firmaet F. Engel sammen med sin bror Jacob og deres forældre, skulle 
arbejdstøjet først og fremmest være stærkt. Det skal det stadig, og i dag skal 
det også være bæredygtigt.

F. Engel K/S har arbejdet med bæredygtighed i flere år, og i 2019 lancerede 
ENGEL WORKWEAR en ny produktserie fremstillet af 50 pct. genbrugs-
polyester af fibre, der er udvundet af genbrugsmaterialer, herunder plastik-
flasker. Fibrene er 100 pct. sporbare, hvilket giver garanti for, at produkterne 
indeholder den rigtige type fiber i de rette mængder.

CEO John Engel fortæller, at virksomhedens bæredygtighedstiltag har været 
undervejs i flere år. Arbejdstøj skal nemlig tage højde for både funktion og sik-
kerhed, og derfor er det en længerevarende proces at sikre, at man kan levere 
arbejdstøj af højeste standard.

”Vi er slet ikke færdige. Sammen med vores leverandører og kunder undersø-
ger vi hele tiden muligheden for at udvikle bæredygtige materialer, og det er 
en udfordring, da kravene til arbejdstøj er høje i forhold til slidstyrke, åndbar-
hed, lukketøj, reflekser mm.,” siger John Engel.

For Engel Workwear er det vigtigt at kunne dokumentere de tiltag, virksom-
heden foretager sig, ligesom det er helt afgørende, at de tiltag, der igang-
sættes, er fremtidssikrede og valide. Endelig er man optaget af produktets 
levetid, idet der ligger et markant bæredygtighedsperspektiv her også.

”Varens kvalitet er vigtig for os, og det er bedre for miljøet at have et sæt 
arbejdstøj med høj holdbar frem for at skulle erstatte arbejdstøjet op til fire 
gange oftere,” fastslår John Engel, der understreger, at man hellere vil være 
oprigtige og konkrete om nye tiltag fremfor at fremstå mere grønne, end man 
reelt er.

Virksomheden har et meget bredt perspektiv, når der bliver kigget på bæ-
redygtighed. Eksempelvis anvendes der kun internationalt anerkendte og 
certificerede materialer, og størstedelen af produkterne er med Oeko-Tex® 
Standard 100, som sikrer, at tøjet/materialet er undersøgt for sundheds-
skadelige stoffer. 
”Når det gælder emballage, er vi på vej til at omstille til at bruge genbrugs-
materialer. Vi arbejder desuden på at etablere alternative energikilder på egne 
adresser og samarbejder så vidt muligt med leverandører, der har 
etableret miljøvenlige produktionsfaciliteter.”

Engel Workwear og Aarhus Havn har indgået en aftale med 
henblik på at videndele og levere arbejdstøj til Aarhus 
Havns ca. 70 operationelle medarbejdere.

STÆRKT OG BÆREDYGTIGT 
ARBEJDSTØJ

REPREVE® Unifi, Inc.

© 2018 UNIFI Inc. - Confidential & Proprietary

REPREVE® PROCESS

FIBERPRINT™
TECHNOLOGY

UU TRUST™
VERIFICATION PROGRAM

Genbrugsflasker Flager REPREVE®  
granulat

REPREVE®  
genbrugsfiber

U-TRUST™ VERIFICERING

The U-Trust™ verificerings- 
programmet er en omfattende  
certificeringsordning med en  
høj grad af gennemsigtighed.

FIBERPRINT™ TEKNOLOGI

FiberPrint™-teknologien hjælper kunder 
med at undgå at blive snydt af falske  

miljøpåstande. Det er en egenudviklet 
teknologi, der validerer ægtheden af  

REPREVE®-produkter ved at analysere  
indholdet og sammensætningen af tekstiler 

som støtte til tredjepartscertificeringer.

GENBRUGSINDHOLD

Produkter, der fremstilles af  
REPREVE®-genbrugsmaterialer,  

herunder plastflasker, der genbruges 
efter forbrugerleddet, og produktions-

affald, certificeres af tredjeparter.

Hos ENGEL Workwear tænker vi altid over, hvordan vi kan bidrage 
positivt til den globale klimaudfordring. Vi har derfor lanceret 
en ny produktserie fremstillet af 50% genbrugspolyester. Vi anvender 
fibre udvundet af genbrugsmaterialer, herunder plastikflasker.  
Fibrene er 100% sporbare, hvilket giver garanti for, at vores  
produkter indeholder den rigtige type fiber og i de rette mængder.

ARBEJDSTØJ FREMSTILLET
AF PLASTIKFLASKER

REPREVE® er den bedst kendte og mest pålidelige fiber, der 
fremstilles af genbrugsmaterialer, herunder plastikflasker. 
REPREVE® er den eneste økofiber med U-Trust-verificering, 
som certificerer, at kravene til genbrugsindhold er overholdt. 
Overalt i forsyningskæden kan REPREVE® anvende den unikke 
FiberPrint™-sporingsteknologi til at teste produkterne med og 
sikre, at de indeholder REPREVE® – og i de rigtige mængder.

ENGEL Workwear udtænker konstant nye måder at 
gøre tingene på, og den globale klimaudfordring har 
inspireret os til at fremstille bæredygtigt arbejdstøj.

GENNEMSIGTIGHED SPORBAR CERTIFICERET
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KORTLÆGNING AF CO2e* FRA SCOPE 1, 2 OG 3 – HELE VÆRDIKÆDEN
Vi har på Aarhus Havn beregnet vores CO2e-aftryk baseret på aktiviteterne i 
vores egen virksomhed (scope 1 og scope 2, samt en mindre del af scope 3). 
I år er dette udvidet med den fulde værdikæde (Scope 3).

CO2e-RAPPORTERING: 2021 VAR ET VÆKST-ÅR
I 2021 har vi haft vækst på samtlige forretningsområder i forhold til 2020, og 
de tiltagende aktiviteter viser sig i et stigende CO2e-aftryk, som dels kommer 
fra væksten og dels fra den mindre andel af grøn strøm i nettet, som har præ-
get 2021 med mindre vind- og vandkraft (det nationale elmiks).

Nedlukning pga. af corona-pandemien har på nogle områder gjort 2020 til 
et atypisk sammenligningsår. Eksempelvis ses det, at det almindelige elfor-
brug har været noget lavere, da en del af vores medarbejdere har arbejdet 
hjemme fra.

Figur 1. Samlet CO2e-aftryk på årsbasis. I 2018-2019 er CO2e-aftrykket konstant. Der ses en 
mindre reduktion i 2020 bl.a. pga. corona-nedlukning. I 2021 har vi oplevet en stigning primært 
pga. vækst
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Nedenstående tabel viser de områder, vi arbejder med for at opnå 
CO2e-neutralitet i år 2030.

Tabel 1. Oversigt over udviklingen i Aarhus Havns CO2e-aftryk fra 2018 til 2021 (ton CO2e)

Scope Aktivitet 2018 2019 2020 2021
1 Slæbebåde 728 720 714 793

Lods- og arbejdsbåde 137 162 143 123
Bilpark 115 92 85 89
Entreprenørmaskiner 47 47 62 124
Varmeproduktion 24 10 0 0

2 Alm. El-forbrug 186 178 138 150
Alm opvarming 36 31 30 32

3 Containerkraner 504 499 363 425
Bulkkraner 175 176 133 149
El-forbrug lejere 94 96 81 96
Total 2046 2012 1748 1981

AARHUS HAVNS SKIBE
Vi har oplevet en reduktion på ca. 14 pct. på brændstofforbruget til vores 
lodsbåd i forhold til sidste år. 5 pct. af reduktionen kan tilskrives færre sejlad-
ser, mens de 9 pct. stammer fra flytning af lodsbådenes kajplads fra området 
omkring Dokk1 ud til den nye færgeterminal. Flytningen har afkortet afstan-
den til de skibe, der har brug for en lods.
Vi har erstattet vores ældste slæbebåd med en ny, energieffektiv slæbebåd. Den 
er udstyret med to motorer, men kan nøjes med at sejle med én motor, når der 
kun er behov for reduceret kraft. Vi forventer, det får en positiv påvirkning på 
vores brændstofforbrug de kommende år.

Figur 2. CO2e-aftryk fra Aarhus Havns skibe

0

200

400

600

800

1000

2018 2019 2020 2021

▪Lodsbåd ▪Slæbebåd

Ton CO2e

2018 2019 2020 2021

Ton CO2e

0

220

440

660

880

1100

1320

1540

1760

1980

2200

▪Alm. el-forbrug
▪Alm. opvarmning
▪Bilpark
▪Entreprenørmaskiner
▪Varmeproduktion
▪Slæbebåde
▪Containerkraner
▪Bulkkraner
▪Udlejede pakhuse
▪Lods- og arbejdsbåde
▪Returstrøm kraner

2018 2019 2020 2021

Ton CO2e

0

220

440

660

880

1100

1320

1540

1760

1980

2200

▪Alm. el-forbrug
▪Alm. opvarmning
▪Bilpark
▪Entreprenørmaskiner
▪Varmeproduktion
▪Slæbebåde
▪Containerkraner
▪Bulkkraner
▪Udlejede pakhuse
▪Lods- og arbejdsbåde
▪Returstrøm kraner

* CO2e er ”CO2 ækvivalenter” og dækker over 
klimagasserne CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs  
og SF6 (se Greenhouse Gass Protocols hjemme-
side https://ghgprotocol.org/).

https://ghgprotocol.org/
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AARHUS HAVNS KØRETØJER
I 2021 var vores entreprenørmaskiner i brug i dobbelt så lang tid som i de 
tidligere år. Det skyldes arbejdet med at opfylde og klargøre et nyt areal ved 
containerterminalen (se figur 3). Det resterende brændstofforbrug er på 
niveau med tidligere år.

Figur 3. CO2e-aftryk fra Aarhus Havns køretøjer
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AARHUS HAVNS ELFORBRUG
Vi har realiseret en vækst i omsætningen i 2021, hvilket kan ses i vores 
elforbrug, som er steget med 485 Mwh i forhold til 2020 (figur 4).

Figur 4. Aarhus Havns samlede el-forbrug
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I 2019 valgte vi at inddrage de dele af scope 3 i vores mål om CO2e-neutralitet, 
som vi har indflydelse på. Det drejer sig om elforbruget til kraner, pakhuse og 
udlejede arealer i havnehuset.

Figur 5 viser fordelingen mellem vores scope 2, og den del af scope 3, som 
vi har inddraget. Stigningen i scope 3 fra 2020 til 2021 skyldes stigning i 
kranaktiviteter i 2021 samt øget aktivitet fra lejere. Der er også en mindre 
stigning i scope 2, hvilket skyldes etablering af et nyt område ved container-
terminalen samt mere og kraftigere belysning i forbindelse med udvidelsen af 
Østhavnsvej.

Figur 5. Elektricitet i Mwh fordelt på scope 2 og 3 årligt
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CO2-NEUTRAL I 2030
Aarhus Havn har en målsætning om, at vores virksomhed skal være CO2-neutral 
i forhold til scope 1 og 2 i år 2030. For at få overblik over vores fremskridt i 
arbejdet med CO2-reduktionen, har vi fremskrevet vores CO2-aftryk. Frem-
skrivningen indeholder både vækst og i begrænset omfang den reduktion, der 
fremkommer som følge af den planlagte grønne omstilling af el-produktion i 
Danmark, som vil give mere grøn strøm i nettet.

Figur 6. Fremskrivning CO2-aftryk i ton ved ”business as usual” til 2030
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Figur 7. Indsatser for at opnå CO2-neutralitet i 2030, angivet i ton CO2
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Figur 6 og figur 7 viser, hvordan vi skal opnå CO2-neutralitet i år 2030. De tre 
hovedindsatser er:
 
▪ Elektrificering af køretøjer – en indsats som allerede er godt på vej

▪ Bæredygtig grøn strøm som forventes at være implementeret i 2025

▪  CO2-neutralt brændsel til vores skibe og store maskiner. Her kender vi 
endnu ikke de endelige løsninger, men aktuelt har vi valgt at bruge GTL i 
bugserbådene og effektivisere brændselsforbruget.

88
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SCOPE 3 CO2e-KORTLÆGNING
I 2021 har vi for første gang beregnet vores CO2e-aftryk for hele vores værdi-
kæde, og det betyder, at vi nu også har medtaget scope 3.

Tabel 2. De 15 Scope 3-kategorier

”Upstream” Scope 3 emissioner ”Downstream” Scope 3 emissioner

1. Indkøbte varer og tjenestydelser 9. Downstream transport og 
distribution

2. Anlægsaktiver fx køb af maskiner, 
produktionsudstyr mv. 10. Forarbejdning af solgte produkter

3. Brændsel- og energirelaterede aktiviteter, 
som ikke er omfatttet af Scope 1 og 2 11. Brug af solgte produkter

4. Upstream transport og distribution 12. Behandling/bortskaffelse af solgte 
produkter efter endt levetid

5. Affald genereret i forbindelse med 
aktiviteter 13. Downstream leasede aktiviteter

6. Forretningsrejser 14. Franchises

7. Medarbejderpendling til arbejde 15. Investeringer

8. Upstream leasede aktiviteter

Scope 3 er betegnelsen for de udledninger, en virksomhed er årsag til via 
de varer og services, den køber (upstream) og sælger, herunder også affald 
(downstream).

Scope 3 deles op i 15 kategorier (se tabel 2). De kategorier, som er væsent-
lige for Aarhus Havns CO2e-aftryksberegninger, er udvalgt og opgjort efter 
principperne i GHG-protokollen.

Vi anvender scope 3-kortlægningen til at identificere vores CO2e ”hotspots”, altså 
de materialer eller aktiviteter i værdikæden, som er årsag til det væsentligste 
aftryk. I tæt samarbejde med udvalgte leverandører er vi i fuld gang med at un-
dersøge, hvordan vi fremadrettet reducerer CO2e-aftryk fra disse hotspots.

Vi har anvendt 2020 data i stedet for 2021 data i scope 3-beregningerne, da 
beregningerne kræver omfattende og tidskrævende indsamling af data og 
analyser heraf. I 2021 har vi udarbejdet metoden til beregning og indsamlet 
de tilgængelige data.

DRIFT OG VEDLIGEHOLD
Vi har beregnet CO2e-aftryk fra vores drift og vedligehold i scope 3-katego-
rierne: Indkøb, brændstof, opstrømstransport og distribution, affald, forret-
ningsrejser, medarbejdertransport, nedstrømstransport og udlejede aktiver 
(se evt. uddybning under ”Regnskabsprincipper”).

Søjlerne i figur 8 viser CO2e-aftryk fra scope 3 i drift og vedligehold fordelt 
på de væsentligste scope 3-kategorier. Søjlerne består af en andel, hvor vi har 
haft data for de specifikke mængder fx vægten af materialer (markeret med 
grøn). Med disse specifikke mængder kan man udregne det mest præcise 
CO2e-aftryk, og denne metode er derfor at foretrække. Der er også en andel 
af søjlerne, hvor vi ikke har haft de specifikke data, og derfor har beregnet 
CO2e- aftrykket ud fra prisen for aktiviteten/produktet (markeret med blå). 
Disse tal er estimater og omhandler især udgifter til drift og vedligehold af 
byggeri og anlæg samt forskellige serviceydelser på IT. Det er målsætningen, 
at den specifikke andel af beregningerne løbende skal øges i takt med, at 
datagrundlaget forbedres. Beregningerne er udført efter anvisning i GHG-pro-
tokollen og med brug af Erhvervsstyrelsens emissionsfaktorer for scope 3.

Figur 8. Scope 3 CO2e-aftryk fra drift fordelt på specfikke og økonomisk estimerede beregninger
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CO2e-aftrykket fra driftsaktiviteter i 2020 udgør 4.570 ton, hvoraf 51 pct. 
er specifikt beregnet, og resten er baseret på økonomiske data. Af de 4.570 ton 
kommer de 838 fra elforbrug til vores kraner og udlejede pakhuse.
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Vores største aftryk ligger i kategorien ”indkøbte varer og tjenesteydelser” på 
2.957 ton. Her kommer ca. 700 ton CO2e fra hhv. aluminiumsanoder til brug 
på vores spunsvægge og stål til vedligehold af kraner.

ANLÆGSPROJEKTER OG ANLÆGSAKTIVER
Vi rapporterer for anlægsaktiver (kategori 2) separat, da denne kategori 
adskiller sig markant fra de øvrige scope 3-kategorier, som er driftsrelaterede. 
Vores anlægsprojekter er enkeltstående og har typisk en levetid på 10-50 år 
(eller mere). Vi rapporterer på anlægsprojekterne i det år, de tages i brug.

Af de anlægsprojekter, som blev færdiggjort i 2020, er de to med de største 
CO2e-aftryk ”færgeterminalen” og ”udvidelsen af Østhavnsvej”. De to pro-
jekter er primært beregnet efter specifikke materialemængder (se forklaring 
af ”specifikke materialemængder” under ”Drift og vedligehold”). Vi har ikke 
haft data til at inddrage brændstofforbrug fra entreprenørmaskinerne på 
byggepladsen og har derfor estimeret CO2e-aftrykket herfra på baggrund af 
egne erfaringstal. Projekterne ”Renovering af containerkraner” og ”Indkøb af 
elbiler” er de to projekter med de største aftryk fra ”anlægsaktiver”.

Figur 9. Udvalgte anlægsaktiver fra kategori 2
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Figur 10. CO2e-aftrykket fra Aarhus Havns største anlægsprojekt ”Færgeterminalen”

▪Stål 59 %

▪Estimat af brændstof og 
ekstra materialer 17 %

▪Øvrige materialer 12 %

▪Beton 12 %

AARHUS HAVNS ”HOTSPOTS”
I projektet ”Færgeterminalen” kommer det største CO2e-aftryk fra stål. Stål 
dækker i den sammenhæng over en række forskellige ståltyper og stål til flere 
formål bl.a. armeringsstål, spunsjern og gangbroer for både biler og passage-
rer til MolsLinjen. Stål er ligeledes det væsentligste element i ”Renovering af 
containerkraner”.

Asfalt er det væsentligste CO2e-aftryksskabende element i projektet 
”Udvidelse af Østhavnsvej”. Vi bestræber os på at øge genanvendelsen af as-
faltmaterialet i endnu højere grad, end vi allerede gør i dag. ”Indkøb af elbiler” 
har uundgåeligt et væsentligt aftryk ved produktionen af bilerne men bidrager 
til gengæld med mindre CO2e end dieselbiler i driften.

Aarhus Havn står overfor en større udvidelse af havneområdet, og i den type 
anlægsprojekter fylder stål, beton, aluminium og brændstof en del i klima-
regnskabet. Aarhus Havn vil bestræbe sig på at bygge Yderhavnen så klima-
rigtigt som muligt – og også med et lavere CO2e-aftryk, end det er forudsagt i 
miljøkonsekvensvurderingen.

Vi arbejder derfor på at finde bæredygtige løsninger vedrørende materialer 
i samarbejde med vores leverandører. Vi undersøger eksempelvis, om det 
er muligt at øge mængden af genbrug i stålprodukterne, og om der findes 
fabrikanter med mere bæredygtige fremstillingsmetoder.
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Det er et udfordrende og kompliceret område, når vi undersøger hele livscyk-
lussen for et materiale. Vi glæder os over, at flere af vores leverandører er på 
samme ”mission” som os, og at vi kan samarbejde om at løse udfordringerne 
og sænke CO2e-aftrykket.

AFFALD
Vi så et markant fald i affaldsmængderne i 2020 på grund af corona-nedluk-
ningen (se tabel 3). Vi er så småt begyndt at se en øget aktivitet på kontorer 
og kajer, hvilket giver mere affald. Dog har vi igen i år ikke haft anløb af kryds-
togtskibe, og de stod tidligere for 90 ton forbrændingsegnet affald på kajerne.

Vi forsøger løbende at sikre en øget andel af sorteret affald ved nye tiltag.

Tabel 3. Affald indsamlet på Aarhus havn fordelt i fraktioner fra 2018-2021

Affaldsfraktioner i ton 2018 2019 2020 2021

Papir 2 1,7 1,9 2
Pap 5,3 6 2,3 4,9
Plastik 0,1 0,6 0,2 0,05
Elektronik 0,5 0,9 0,7 0,8
Glas 0 0,5 0,2 0,2
Organisk affald 0 3 2,4 2,8
Andet 53 46 24 11,51
Forbrændingsegnet Vandvejen 53 46 24 34,3
Forbrændingsegnet resten af havnen 303 300 174 238,2
Total 417 405 230 295
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CENTRALE PROJEKTER

PROJEKTER OG INDSATSER FORMÅL OG RESULTATER VERDENSMÅL PÅVIRKER 
SCOPE

LANDSTRØM TIL KRYDSTOGTSKIBE Vi har i 2021 besluttet at investere i et landstrømsanlæg til kryds-
togtskibe. Projektet er igangsat og anlægget forventes klar til sæ-
sonen 2023. Landstrømsanlægget vil reducere partikeludledningen 
markant og samtidig gøre det mere attraktivt for krydstogtsskibe, 
der har omstillet til landstrøm at anløbe Aarhus havn. Anlægget 
bygges med støtte fra EU-CEF og Aarhus Kommunes klimafond.

3

NY BÆREDYGTIG BUGSERBÅD Aarhus Havns gamle bugserbåd blev i 2021 udskiftet med en 
ny og mere bæredygtig båd. Det er den første i verden, som kan 
bugsere med kun én motor, selvom den er udstyret med to. Det 
betyder, at man kan spare væsentlige mængder brændstof ved 
opgaver, der ikke kræver dens fulde trækkraft.

1

NY MOBILKRAN Vi har anskaffet en hybrid mobilkran, der kan køre på både el og 
diesel. For at spare energi er kranen udrustet med et ”Hybrid 
Energy Recovery System”, som lagrer energien ved nedadkøren-
de bom-bevægelser. Den lagrede energi bruges til opadgående 
bom-bevægelser. Kranen er 13 meter, vejer mere end 400 ton 
og kører på 80 massive gummihjul. Kranen er en meget fleksibel 
specialmodel, som kan løfte de fleste godstyper. Kranen forventes 
at køre på el i 90 pct. af driftstimerne.

2

ENERGIEFFEKTIVISERING: 
GRÆNSEKONTROL, 
FLYTNING AF LODSBÅD

Vi har i et fryserum og et kølerum installeret intelligent energisty-
ring. Det betyder, at vi årligt sparer 21.000 KWh eller ca. 24 pct. af 
det samlede forbrug uden at miste effektivitet. 
Ligeledes har vores lodsbåd flyttet kajplads. Nu ligger den ved 
vores nye færgeterminal. Det har mindsket dens afstand ud til 
skibene, hvor lodserne skal ombord. Det har givet en brændstof-
besparelse på 9 pct.

1+2

FREMTIDENS BRÆNDSLER Gennem to år har vi været en del af ”Getting to Zero Coalition”, som 
er en stærk, international alliance mellem over 150 aktører fra bran-
cherne energi, infra -struktur, finans og maritim og med opbakning 
fra regeringer og nøgle IGOs. Koalitionens skyhøje ambition er at få 
et kommercielt bæredygtigt havgående nul-emissions fartøj drevet 
af nul-emissions brændstof i operation i 2030. 
Aarhus Havn er i arbejdsgruppen for fremtidens bæredygtige 
brændstoffer.

Ingen
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PROJEKTER OG INDSATSER FORMÅL OG RESULTATER VERDENSMÅL PÅVIRKER 
SCOPE

BIOHUTS
 

I et samarbejde med Aarhus Universitet og det franske firma 
Ecocean har vi igangsat forsøg med beskyttelse af fiskeyngel i 
havnebassinet. 
I første omgang er der nedsat en række gitterkurve (biohuts) 
fire forskellige steder i havnen. Kurvene eller kasserne fungerer 
næsten som fuglekasser, men indeholder tomme østersskaller og 
et materiale af kokos. Herpå vokser alger og tang, som tiltræk-
ker fisk, krabber, larver m.m. Kasserne er konstrueret således, at 
fiskene har mulighed for at svømme ind i dem og dermed være 
beskyttet fx mod rovfisk og skarver. Det svarer lidt til, at fisk søger 
ind for at gemme sig mellem sten i stenrev.

Ingen

BÆREDYGTIGT NETVÆRK 
PÅ AARHUS HAVN

Vi faciliterer et bæredygtighedsnetværk for de omkringliggende 
virksomheder for sammen at skabe et mere bæredygtigt havne-
område. I netværket deler vi ressourcer, viden og erfaringer om 
den grønne omstilling og skaber et fundament for nye, grønne 
forretningsmodeller.

Ingen

PROJEKT TRACK AND TRACE Energy Track and Trace er et europæisk projekt, som skal udvikle 
redskaber, der kan spore bæredygtig strøm i realtid, og dermed 
skabe et grundlag for samtidighedscertifikater. Målet er et regu-
leret system med fælles standarder for certificering af grøn strøm 
på tværs af Europa. Aarhus Havn bidrager i projektet med krav og 
ønsker fra den industrielle brugerside samt med data til at teste 
og verificere systemet.

2
(på sigt)

LYNLADER, OK I samarbejde med OK har vi etableret en ny lynladestation ved 
Havnecentret. 
Lynladerne er tilgængelige for alle og kræver ikke abonnement.

Ingen

BIODIVERSITET PÅ ØSTHAVNSVEJ Vi har testet forskellige former for vildtblomst blandinger på 
Østhavnsvej med stor succes. Det er ikke mange planter, der kan 
overleve med de hårde forhold på Aarhus havn; meget hård vind 
og jævnlige overskylninger med saltvand. Planter, der kan trives 
her, vil blive udbredt yderligere på havneområdet for at understøt-
tet biodiversiteten.

Ingen
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JOBSKABELSE I ET TRYGT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ
Aarhus Havn og de ca. 150 virksomheder på havneområdet genererer ca. 
10.000 arbejdspladser i regionen, og det er vigtigt for os at bidrage til at 
udvikle erhvervets fremtidige medarbejdere i samarbejde med en række 
uddannelsesinstitutioner.

Siden 2015 har ca. 100 studerende fra Aarhus Universitet brugt Aarhus 
Havn som udgangspunkt for deres skriftlige opgaver. De studerende kom-
mer primært fra Økonomi med specialer fra AU Elite Modul (Digitalisering), 
Management (Markedsanalyse, Business Development, Strategi, Strategic 
Foresight). I 2021 har vi udvidet aktiviteten og haft fem hold med i alt 12 
studerende, og vi har inddraget de studerende i projekter på tværs af vores 
organisation. De studerende har bl.a. arbejdet med digitaliseringsstrategi, 
systemanalyse og processer.

Vi har desuden længerevarende praktikforløb til studerende. I 2021 har vi ud-
videt den praksis og haft praktikanter indenfor virksomhedskommunikation og 
HR fra både Aalborg Universitet og VIA University Aarhus samt en studerende 
fra Maskinmesterskolen. Endelig bidrager vi til uddannelse af fremtidens fag-
lærte medarbejdere ved at tilbyde lærlingeforløb, og i 2021 har vi ansat både 
kranfører- og elektrikerlærlinge.

Aarhus Havn er en arbejdsplads, der er kendt for god trivsel og godt arbejds-
miljø. Vi arbejder med stadig forbedring af det gode arbejdsmiljø i en arbejds-
miljøorganisation sammensat af engagerede medarbejdere og ledelses-
repræsentanter på Aarhus Havn. Arbejdsmiljøorganisationens opgaver er 
både at afdække, løse og forebygge arbejdsmiljøudfordringer. Arbejdsmiljø-
organisationen er desuden ansvarlig for at lægge en klar arbejdsmiljøstrategi 
og at formidle strategien.

Der er ligeledes etableret Arbejdsmiljøgrupper, hvor afdelingens arbejds-
miljørepræsentant samt den pågældende afdelingsleder ofte mødes for at 
drøfte arbejdsmiljøet i den pågældende afdeling. Dette fokus på arbejdsmiljø 
og sikkerhed generelt bidrager til et miljø, hvor der tales åbent og ærligt om 
eventuelle udfordringer i forhold til arbejds miljøet. I 2021 fik Aarhus Havn 
tildelt en grøn smiley af arbejdstilsynet som en anerkendelse af det store 
arbejde Aarhus Havns medarbejdere yder for at have og opretholde et godt 
arbejdsmiljø.

▪
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SCOPE 1- OG 2-EMISSIONER
Aarhus Havn rapporterer på samtlige Scope 1- og 2-emissioner. Det op gøres i 
overensstemmelse med retningslinjerne i Greenhouse Gas protokollen 
(https://ghgprotocol.org).

Vi har en målsætning om at blive klimaneutrale i 2030 i forhold til scope 
1-og 2-emissioner. Vi inddrager emissionerne fra elforbruget til vores kraner, 
pakhuse og udlejede arealer i Havnecenteret i vores målsætning, selvom de er 
en scope 3-emission. Det har vi valgt, fordi vi har en væsentlig indflydelse på 
aftrykket fra disse emner og derfor tager ansvar herfor som anvist i GHG- 
protokollen.

SCOPE 3-EMISSIONER
Beregningerne består af både specifikt beregnede emissioner, samt emissi-
oner baseret på økonomiske data. Altså en såkaldt hybridmodel. Det er vores 
hensigt at efterstræbe at bruge speciffike CO2e-aftryk, men hvor vi ikke er i 
stand til at skaffe dette, bruger vi økonomiske værdier. Vi bruger erhvervs-
styrelsens beregningsark til scope 3-beregninger. Scope 3-aftryk for Aarhus 
Havn opgøres i overensstemmelse med GHG Protocol Corporate Value Chain
(Scope 3) og tilhørende GHG Protocol Technical Guidance for Calculating Scope 
3 Emissions.

Vi opgør og medregner således emissioner for hver af protokollens kategorier, 
såfremt der er et væsentligt aftryk:

▪ KATEGORI 1 – Købte varer og tjenstydelser (Purchased goods and services) 
omfatter alle leverancer af metaller. Det omfatter desuden driftsudgifter 
inden for både drift og vedligehold af bygninger, it-systemer, og -devices. 
Sidstnævnte er udregnet efter den økonomiske metode.

▪ KATEGORI 2 – Anlægsinvesteringer (Capital goods). Der rapporteres sepa-
rat på specifikke aktiver. Den fulde emission indregnes i ibrugtagningsåret.

▪ KATEGORI 3 – Brændstof- og energirelaterede aktiviteter (Fuel and energy 
related activities) er beregnet på baggrund af det faktiske forbrug af brænd-
stof og energi, og anerkendte standard- omregningsfaktorer for emissioner er 
anvendt.

▪ KATEGORI 4 – Opstrømstransport og -distribution (Upstream transpor-
tation and distribution) omfatter transport af de varer og tjensteydelser, vi 
medregner under kategori 1. Transporterne opgøres som ton-kilometer, og 
anerkendte standard omregningsfaktorer for emissioner er anvendt.

▪ KATEGORI 5 – Affald genereret fra vores drift (Waste generated in opera-
tions) er beregnet på baggrund af de faktiske affaldsmængder, og anerkendte 
standard omregningsfaktorer for emissioner er anvendt. Vi medregner tillige 
emissioner fra transport af affaldet opgjort ud fra antal kørte kilometer og 
med anvendelse af anerkendte standard omregningsfaktorer for emissioner.

▪ KATEGORI 6 – Forretningsrejser (Business travel) er beregnet ud fra fak-
tiske hhv. estimerede rejseafstande for alle gennemførte rejser. Anerkendte 
standard omregningsfaktorer for emissioner er anvendt.

▪ KATEGORI 7 – Medarbejderes pendling til og fra arbejde (Employee com-
muting) er med udgangspunkt i et spørgeskema til medarbejderne beregnet 
som estimater for rejste afstande og rejsetyper (f.eks. bil, bus, tog). Anerkend-
te standard omregningsfaktorer for emissioner er anvendt.

▪ KATEGORI 9 – Nedstrømstransport og -distribution (Downstream trans-
portation and distribution) medregnes for så vidt angår transport af jord mod-
taget af Aarhus Havn ud fra estimater over faktisk kørte kilometer. Anerkend-
te standard omregningsfaktorer for emissioner er anvendt. Idet Aarhus Havn 
ikke indgår som sælger af de produkter eller transportydelser, der bevæger 
sig på Aarhus Havns områder, medregnes emissioner fra tredjeparts skibe, 
lastbiler, personbiler mv. ikke.

▪ KATEGORI 13 – Udlejede aktiver (Leased assets) er medtaget for for-
brug af elektricitet og fjernvarme i lejeforhold, hvor Aarhus Havn ejer den 
bygning, installation eller anlæg, der anvendes af lejer. For lejeforhold, hvor 
Aarhus Havn har kontraktforholdet med el- eller fjernvarmeleverandøren, er 
medtaget de faktiske energiforbrug. For lejeforhold, hvor Aarhus Havn ikke 
har kontraktforholdet med el- eller fjernvarmeleverandøren, er energiforbru-
gene estimeret. Anerkendte standard omregningsfaktorer for emissioner er 
anvendt for elektricitet, og fjernvarmeleverandørs emissionsfaktor er anvendt 
for fjernvarme. Lejeforhold, der udelukkende omfatter arealudlejning, er ikke 
medregnet, idet Aarhus Havn ikke ejer de bygninger, installationer eller anlæg, 
der har en GHG-emission.

Kategorierne 8, 10, 11, 12, 14 og 15 er ikke relevante for Aarhus Havn, da vi 
ikke har emissioner inden for disse kategorier.

REGNSKABSPRINCIPPER

https://ghgprotocol.org


Aarhus Havns bæredygtighedsrapport udgør vores årlige rapportering 
om bæredygtighed. Rapporten beskriver vores bæredygtighedsstrategi, 
CO2-regnskab og bæredygtighedsaktiviteter i det seneste år.

Rapporten er et supplement til Aarhus Havns Årsrapport 2021. Kommentarer, 
forslag eller spørgsmål til vores rapport, strategi og resultater er velkomne, og 
de kan sendes til habo@portofaarhus.dk.

Hold dig opdateret på www.portofaarhus.dk/baeredygtighed og følg Aarhus 
Havn på LinkedIn.

OM BÆREDYGTIGHEDS-
RAPPORTEN
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