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1 Formål 

I forbindelse med den planlagte udvidelse i Aarhus havn ”Yderhavnen”, har 

Aarhus Havn anmodet COWI om at vurdere behov og krav til en evt. fremtidig 

brændstofterminal på den nye havneudvidelse. 

 

Figur 1 Forslag til arealudnyttelse på Yderhavnen 

I figur 1 er vist et forslag til hvordan yderhavnsarealet evt. kan udnyttes. 

Heraf ses at er planlagt en tankfarm på ca. 11 ha. 

Dette notat redegør for mulighederne (produkter og voluminer) for den 

fremtidige tankfarm.  
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2 Brændstoffer i fremtiden 

2.1 Traditionelle fossile brændstoffer 

De traditionelle fossile brændstoffer: 

› Benzin 

› Gasolie (diesel, fyringsolie mv) 

› Fuel olie (svær olie, primært til store forbrugere f.eks. skibe) 

Disse vil i fremtiden blive reduceret til nicheprodukter, som ventes at have et 

lille men stabilt marked, mange år frem i tiden. 

2.2 Eksisterende grønne brændstoffer  

P.t. er det et krav at olieselskaberne blander grønne brændstoffer i 

autobrændstof, hhv. ethanol i benzinen, og biodiesel i Diesel 

2.2.1 Ethanol (C2H5OH) 

Ethanol produceres primært på basis af vegetabilske sukkerstoffer (f.eks. halm 

eller sukkerrør) 

Da produktet er plantebaseret, er det begrænset hvor store mængder ethanol 

der kan produceres. 

Synet på Ethanol forventes at ændre sig, da den plantebaserede ethanol, i 

princippet optager landbrugsarealer, hvor der i stedet kan produceres  

fødevarer. 

Det vurderes, at ethanol vil blive blandet i benzin nogle år frem i tiden, og at der 

fremadrettet vil blive et begrænset marked for dette fremtidige nicheprodukt. 

2.2.2 Biodiesel (Fat Acid Methyl Ester (FAME)) 

FAME produceres af animalske eller vegetabilske fedtstoffer (f.eks. rapsolie) 

Da produktet er baseret på enten planter eller dyr, er det begrænset hvor store 

mængder biodiesel der kan produceres. 

Synet på plantebaseret FAME må forventes at ændre sig, da den i princippet 

optager landbrugsarealer, hvor der i stedet kan produceres fødevarer. 

Det vurderes at FAME vil blive blandet i diesel nogle år frem i tiden, men at 

produktet på ret kort sigt udgår, da markedet forsvinder, hvis kravet om 

iblanding i autodiesel bortfalder. 
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2.3 Fremtidens grønne brændstoffer 

Grønne brændstoffer i fremtiden (såkaldte E-fuels) ventes primært at blive 

produceret på basis af brint (H2) som produceres ved elektrolyse, på basis af 

vind/sol-strøm og vand. 

Brint er en gasart, som kun kan holdes flydende ved ekstrem kulde (-253 C), 

hvorfor brint primært oplagres som gasart ved højt tryk. 

 

Da tryktanke til store volumener er ekstremt kostbare, egner brint sig ikke til 

oplag i større tankanlæg. 

Man arbejder i stedet med at konvertere brinten til andre flydende brændstoffer, 

der er lettere at oplagre, f.eks. methanol og ammoniak. 

2.3.1 Methanol (CH3OH / MeOH) 

Methanol produceres af H2 og CO₂. 

CO₂ samles ind fra CO₂ producenter (kraftværker, affaldsforbrændinger o.lign.) 

Energiindholdet i 1 m³ methanol er ca. det halve af energiindholdet i 1 m³ 

benzin/gasolie. Dvs. at et methanol lager skal have ca. det dobbelte volumen, 

sammenlignet med det tilsvarende fossile brændstof, for at indeholde den 

samme mængde energi. 

Methanol kan oplagres ved atmosfærisk tryk og omgivende temperaturer. 

Methanol er et såkaldt ”klasse I” produkt og oplagres i tanke efter samme 

principper som f.eks. benzin. Dvs. at tanke skal opstilles med afstand i tætte 

tankgårde, ligesom der skal etableres skumslukningsanlæg i både tanke og 

tankgård.  

2.3.2 Ammoniak (NH₃) 

NH₃ produceres af H2 og N2 

Den atmosfæriske luft indeholder store mængder nitrogen (N2, kvælstof), og 

dette kan let ekstraheres herfra. 

Ammoniak har således den store fordel, at der i princippet ikke skal anvendes 

CO₂, ligesom at ammoniak ved forbrænding kun udleder hhv. vand (H₂O og N2) 

Energiindholdet i 1 m³ flydende NH₃ er ligeledes ca. det halve af energiindholdet 

i 1 m³ benzin/gasolie. Dvs. at et NH₃ lager skal have ca. det dobbelte volumen , 

sammenlignet med det tilsvarende fossile brændstof, for at indeholde den 

samme mængde af energi.  

Desværre har ammoniak to væsentlige ulemper: 

› For at holde den rene ammoniak flydende, skal den opbevares nedkølet til  

-33C dvs. i isolerede tanke. Derudover vil det kræve køleanlægfor at holde 
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tankene kolde. Al læsning, losning og transport skal udføres med kryogent 

udstyr, dvs at alt udstyr skal isoleres, og at alle materialer skal kunne tåle 

de kolde temperaturer. 

› Ammoniak er ekstremt giftigt. 

Amminoakdampe er i princippet lettere end luft, men hvis det kommer ud i 

luften går det øjeblikkeligt i forbindelse med fugten i luften, og bliver 

hængende som en sky. Kontakt med denne sky har fatale konsekvenser. 

3 Det eksisterende tanklager på Aarhus havn 

Den eksisterende oliehavn i Aarhus har tankkapacitet til: 

› Klasse I produkter (benzin o.lign) – 102.000 m³  

› Klasse II produkter (petroleum, flybrændstof etc.) – 22.000 m³  

› Klasse III produkter (dieselolie, fyringsolie, fuel-olie etc) – 295.000 m³  

En meget lille andel af disse voluminer anvendes til grønne brændstoffer 

(ethanol og biodiesel). 

En del tanke på oliehavnen anvendes i dag ikke til brændstoffer, men til f.eks. 

kemikalier, melasse o.lign. 

Hvis man i fremtiden vil oplagre methanol i de eksisterende tanke på 

oliehavnen, er dette kun muligt i de tanke der anvendes til klasse I produkter, 

da de øvrige tanke ikke opfylder kravene til minimumsafstande, 

skumslukningsanlæg mv. 

Det vurderes derfor at de eksisterende tanke i fremtiden vil blive anvendt til 

fossile brændstoffer, og at ubenyttede tanke og arealer vil overgå til andet 

formål. 

4 Fremtidigt tanklager på Yderhavnen 

Ved den planlagte udvidelse af Aarhus Havn er afsat et areal på ca. 11 ha. til 

tanklager for fremtidens grønne brændstoffer. 

Som det er beskrevet i afsnit 2.3 ses primært 2 produkter som fremtidens 

grønne brændstof. 

4.1 Ammoniak 

Ammoniak ventes i fremtiden primært at blive anvendt som brændstof til skibe. 

Dette betyder, at et ammoniaklager skal have en betydelig størrelse, for at det 

giver mening. 

 

Som forklaret tidligere er ammoniak meget giftigt, og set i lyset af tanklagerets 
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placering tæt på Aarhus, er det næppe sandsynligt, at der vil blive givet 

tilladelse til et sådant oplag, eller de losse/læsseoperationer der følger med. 

Det vurderes derfor ikke realistisk at oplagre ammoniak på Yderhavnen. 

4.2 Methanol 

Methanol er ikke giftigt på samme måde som ammoniak, men er til gengæld 

mere brandfarligt. Oplag af methanol skal sikres mod brand og eksplosion på 

samme måde som f.eks. benzin. 

Fremadrettet vurderes det, at methanol vil blive brugt til mange formål, såsom 

godstransport, brændstof til skibe, og muligvis i begrænset omfang til 

personbilstransport. 

Det vurderes derfor, at det nye tanklager på Aarhus havn primært vil bestå af 

methanol. 

4.3 Tanklagerets volumen og indretning 

På sigt må det antages at methanol vil blive anvendt til stort set de samme 

formål som de fossile brændstoffer. 

Da energiindholdet i methanol kun er ca. det halve i forholde til de fossile 

brændstoffer vil der blive brugt forholdsmæssigt større volumen af methanol. 

 

Figur 2 Layout for oplag af 80.000 m3 methanol 

Figuren herover viser pladsbehovet for et typisk oplag på 80.000 m³ methanol. 

Der skal etableres vej på begge langsider, hvorfor at det reelle pladsbehov er 

260 x 70 m, altså ca. 1,8 ha. 

Hvis det forudsættes at det afsatte areal på 11 ha. også skal indeholde 

administration, værksteder og brandslukningsanlæg, afsættes 1 ha. til dette. 

På de resterende 10 ha. kan der som udgangspunkt etableres methanol lager på 

ca. 445.000 m³. 

Det vil sige at tanklageret vurderes at kunne rumme lidt større volumen end den 

eksisterende oliehavn. 
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Til gengæld vil lagerets samlede energiindhold kun svare til ca. halvdelen af 

samlede energiindhold, på det eksisterende anlæg på oliehavnen.  

4.4 Fremtidens behov for methanol 

Medmindre der i nær fremtid udvikles andre og bedre e-fuels, eller at oplagring 

af el revolutioneres, så der kan oplagres radikalt mere energi, vurderes det, at 

methanol bliver fremtidens brændstof, der på lang sigt vil erstatte de fossile 

brændstoffer. 

Det vurderes, at energibehovet fra flydende brændstoffer i fremtiden alt andet 

lige vil blive reduceret, primært fordi: 

› Antallet af el-drevne maskiner og biler vokser 

› Bedre energiudnyttelse i motorer 

› Olie til opvarmning, vil blive udfaset. 

 

Da det samtidigt ikke er realistisk at oplagre ammoniak på Yderhavnen, vil evt. 

skibsbunkring med ammoniak skulle ske fra andre havne. 

Når et fremtidigt methanol lager en gang er udbygget til 11 ha. vil det samlede 

energiindhold blive ca. det halve af det energiindhold der kan oplagres i 

oliehavnen.  

Dette vurderes, med de nuværende forudsætninger, at blive et absolut minimum 

for det fremtidige behov for methanol. 

 

 

 


