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INDLEDNING
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› Klimapåvirkningen fra en organisation, en geografi, et produkt eller et projekts estimeres 
via et CO₂e-aftryk

› CO₂e-aftryk = Aktivitetsdata x Emissionsfaktor. 

› Metoder tager udgangspunkt i Greenhouse Gas (GHG) Protokol, men afgrænsninger kan 
være meget forskellige, og derfor er CO₂e-aftryk ikke altid sammenlignelige. Afgrænsning 
af et geografisk aftryk er f.eks. meget forskellig fra et projekts aftryk

› Ved beregning af CO₂e-aftryk, hvor der ikke findes faktiske aktivitetsdata og 
emissionsfaktorer, er det nødvendigt via antagelser at anvende estimater for 
aktivitetsdata og/eller emissionsfaktorer. 

› En miljøkonsekvensvurdering (MKV) udføres i en tidlig projektfase, hvor der er stor 
usikkerhed på både konkrete aktivitetsdata og emissionsfaktorer

› CO₂e-aftryk for anlæg af Yderhavnen er beregnet for hele projektets implementeringstid 
fra 2023 til 2050 og omfatter ”indbygget CO₂e” fra materialerne over livscyklus (vugge til 
port)



CO₂e-AFTRYK EFTER GREENHOUSE GAS PROTOCOL
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› Årsregnskab på organisations og samfundsniveau:
› Aarhus Havns (som virksomhed) CO₂ regnskab og mål om CO₂-neutralitet 

omfatter havnens driftsaktiviteter både scope 1, 2 og 3 inden for et givet år og indgår 
som en del af Aarhus Kommunes virksomhedsregnskab - Et klimafokuseret årsregnskab

› Aarhus Kommunes geografiske CO₂ regnskab og målsætningen om CO₂-neutralitet 
omfatter scope 1 og 2 aktiviteter, som foregår indenfor kommunegrænsen for et givet 
år – Også et årsregnskab

› Livscyklusbaserede CO₂e-aftryk på projektniveau:
› Opgørelsen omfatter aktiviteter over tid 

fra start til slut

› Opgørelsen omfatter både scope 1, 2 og 3

› Opgørelsen omfatter livscyklus fra produktion af
materialer til projektet står færdigt

Opdeling af aktiviteter, som 
indgår i et CO₂e -aftryk på 
scope 1, 2 og 3 i hht. 
standarden "Greenhouse 
Gas Protocol"



ANLÆG AF YDERHAVNEN CO₂e-AFTRYK
I HENHOLD TIL MILJØKONSEKVENSRAPPORTEN
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› Tidligt groft estimat for hele anlægsperioden (2023-2050):170.000 tons CO₂e
Heraf:

› Transport af materialer til anlægsprojektet står for 30 %

› Udvinding og produktion af materialer 60 % 

› Udledning fra entreprenørmaskiner 10 % 

› Estimatet er baseret på nutidige forudsætninger omkring udledning fra 
materialer, anlægsmetoder og transport
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FREMSKRIVNING AF ESTIMERET CO2e-AFTRYK
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› Forventning om stor teknologisk udvikling i anlægsperioden 
inden for bl.a. brændsler baseret på VE, maskineffektivitet, 
materialer, produktionsformer mv. vil alt andet lige medføre et 
lavere reelt CO₂e aftryk for anlægsprojektet

› Fremskrivningen baseret på antaget teknologisk udvikling 
reducerer CO₂e-aftrykket for anlægsfasen fra ca. 170.000 tons 
CO2e til 126.000 tons CO2e.

› De største bidrag til CO₂e-aftrykket ligger primært mellem 
2023-2025, hvor alternative CO₂e reducerende teknologier 
ikke er implementeret endnu.

› CO2e-aftrykket for anlægsfasen er fremskrevet baseret på 
følgende antagelser:

› Øget energieffektivitet for transportmidler og maskiner

› Fortrængningskrav indføres løbende for brændsler anvendt til 
transport og entreprenørmaskiner

› Brændselsomlægning til VE for transporter og maskiner med 
antagelse om CO₂-neutrale brændsler i 2050

› CO2e-aftrykket fra materialer (cement og stål) vil mindskes 
med tiden
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AARHUS HAVNS ARBEJDE MED CO₂e-REDUKTIONER I 
PROJEKTETS ANLÆGSFASE
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› Aarhus Havn arbejder med en række initiativer, som kan bidrage til at reducere 
CO₂e-aftrykket på i projektets anlægsfase:

› CO₂e-skyggepriser i forbindelse med tilbudsgivning med mål om, at CO₂e-aftrykket bliver 
en konkurrenceparameter for leverandørerne 

› Krav i udbud om løbende opgørelse og reduktion af CO₂e-aftryk for leverandører gennem 
hele anlægsprojektet

› Tæt samarbejde med leverandører om udvikling af mere miljøvenlige løsninger, materialer 
og produkter 

› Fra 2025 vil Aarhus Havn anvende CO₂-neutral elektricitet på anlægsprojektet

› Aarhus Havns egne entreprenørmaskiner, der bruges på byggepladsen, vil fra 2030 anvende 
CO₂-neutrale brændsler



KLIMAEFFEKTER VED UDVIDELSE AF YDERHAVNEN
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› Skibstransport har et markant lavere energiforbrug per ton/km end 
lastbiltransport

› Udvidelsen af Yderhavnen sker på baggrund af øget fragtaktivitet globalt set

› Med udvidelsen af Yderhavnen vil mange flere skibe kunne anløbe Aarhus 
Havn, hvilket vil muliggøre en mere energieffektiv containerfragt

› Kosteffektiv udnyttelse af vedvarende energi er en forudsætning for en grøn 
omstilling af samfundet, hvilket kræver at energiforbrug reduceres mest 
muligt.



PERSPEKTIVERING AF CO2e BESPARELSE
SKIB KONTRA LASTBIL (SIMPLIFICERET SAMMENLIGNING)
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› Transport fra Hamborg til Aarhus med lastbil eller skib med en godsmængde svarende til forventet anløb 
i Yderhavnen i 2030 og 2050 (lineært fremskrevet)



PERSPEKTIVERING AF ENERGIBESPARELSE 
SKIB KONTRA LASTBIL (SIMPLIFICERET SAMMENLIGNING)
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Kosteffektiv udnyttelse af vedvarende energi er en forudsætning for en grøn omstilling af samfundet, 
hvilket kræver at energiforbrug reduceres mest muligt.

› Energibesparelse hvis godsmængden transporteres med skib i stedet for lastbil fra Hamborg til Aarhus: 

› 125 TJ per år i 2030 (ved antaget 1,4 mio. ton gods pr. år) 

› 400 TJ per år i 2050 (ved 4,6 mio. ton gods per år)

› Den energimængde (i hht. MKV’en), som i hele anlægsfasen går til brug af entreprenørmaskiner og til 
transport af materialer til anlægsprojektet, er:

› 900 TJ i alt for perioden 2023 til 2050 eller 

› 33 TJ i gennemsnit pr år (svarende til det årlige el-forbrug for ca. 5.700 gennemsnitsdanskere)



Supplerende samfundsmæssige gevinst 
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› ved transport af gods med skib sammenlignet med lastbil f.eks.:

› færdselssikkerhed

› slid og trængsel på veje, som medfører behov vedligehold/udbygning af 
vejnettet 

› udbredt støjpåvirkning fra veje sammenlignet med en mere lokal 
støjpåvirkning fra havne.


