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Hovedforslaget vs. Alternativ
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› Anlægsfase: Ingen væsentlige forskelle på Hovedforslag og Alternativ

› Driftsfase: Alternativet medfører en række væsentlige uhensigtmæssigheder
for Havnen i driftsfasen. Beskrevet i MKV’ens projektbeskrivelse for 
Alternativet (afsnit 5.7.3).



Hovedforslaget vs. Alternativ - Driftsfase
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› Ingen forskel i driftsfasen på land men væsentligt forskellige muligheder for den 
fremtidige brug og drift af Yderhavnens vandareal – f.eks. venteposition til skibe, 
bunkering. 

› Vandarealet i Hovedforslaget vil også kunne bruges til testområde og midlertidig 
parkering af autonome skibe.

› Hovedforslaget har bag molen en naturlig svajecirkel på ca. 500 m med eksisterende 
vanddybde på ca. 12 m, hvilket vil gøre det muligt at vende skibe med en længde på op 
til ca. 300 m i læ bag molen. Dette er en meget væsentlig fordel, da langt de fleste skib 
vil kunne svaje inde bag molerne i Hovedforslaget, hvilket er mere sikkert og betyder, at 
Hovedforslaget vil kunne besejles i hårdere vejr end Alternativet. 

› Hovedforslagets mulighed for at svaje bag molerne giver en mindre påvirkning af 
eksisterende skibstrafik i området (bl.a. Molslinjen) – se slide 5) 

› Med Hovedforslaget vil der være færre situationer, hvor der er behov for bugserbåde i 
forhold til alternativet. Det betyder en væsentlig bedre konkurrenceevne, idet bugserbåde 
er en betydelig omkostning



Hovedforslaget vs. Alternativ - Driftsfase

28. APRIL 2022

AARHUS HAVN - YDERHAVNEN5

Aarhus Havn – Yderhavnen

Eksempel på skibstrafik til/fra Aarhus Havn i Februar 2022, som viser at en stor del af trafikken benytter det 
nye svajeområde udenfor Yderhavnen. Med Hovedforslaget hvor der også kan svajes bag molerne, reduceres 
påvirkningen på den eksisterende trafik, bl.a. Molslinjen. 



Hovedforslaget vs. Alternativ - Driftsfase

28. APRIL 2022

AARHUS HAVN - YDERHAVNEN6
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› Hovedforslaget muliggør en evt. fremtidig tilpasning af indsejlingen som kan 
reducere bølgeuroen ved den nye kaj (se slide 7), hvis der bliver behov for dette 
= større robusthed. Dette er ikke muligt med Alternativet.

› Væsentlig mere vandareal bag ydermolen i hovedforslaget = større fleksibilitet i 
forhold til at imødekomme fremtidens krav = større robusthed. Pga. den lange 
tidshorisont for Yderhavnen er dette er en væsentlig fordel ved hovedforslaget, 
idet fremtidens krav ikke  kan forudsiges. 

› Vandområdet bag molen kunne også anvendes til testområde for diverse udstyr, 
afprøvning af nye energiteknologier, arbejdshavn ifm. nye infrastrukturprojekter 
(Kattegatforbindelse?) mv.
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Eksempel på mulig tilpasning af Ydermolen for at minimere bølgeforholdene ved den nye kaj. Dette er kun 
muligt for Hovedforslaget. 
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› Hovedforslaget muliggør placering af et evt. fremtidigt undersøisk klapbassin bag 
ydermolen til oprenset havnesediment:

› Evt. klapbassin vil skulle 
myndighedsbehandles særskilt

Fremtidigt undersøisk klapbassin



Hovedforslaget – Ydermolens placering

28. APRIL 2022

AARHUS HAVN - YDERHAVNEN9

Aarhus Havn – Yderhavnen

› Ydermolens placering i Hovedforslaget er 
fastholdt på samme placering som i det 
fravalgte alternativ med en Etape 3 bag
Ydermolen

› Behov for ca. 100 bredere containerterminal
(Etape 1) end først antaget

› Behov for indre svajebassin for sikker 
manøvrering uden slæbebåde

› Plads til molekonstruktion under vand
(sandpude strækker sig ca. 80-100m ind i
bassinet bag molen)



Ydermoler - kronekoter

28. APRIL 2022

AARHUS HAVN - YDERHAVNEN10

Aarhus Havn – Yderhavnen



Tværsnit: Nord- og Sydmole
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› Sydmolens kronekote er fastlagt på 
baggrund af krav til tilladeligt 
bølgeoverskyl på sti/promenade bag 
stenkastningen. Sydmolen etableres 
således, at den senere kan forhøjes.

› Nordmolens kronekote er fastlagt på 
baggrund af, at denne skal 
fremtidssikres mod fremtidige 
havspejlsstigninger idet der bag 
Nordmolen etableres 
containerterminal

Nordmole:

Sydmole:



Tværsnit: Østmole
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› Østmolen etableres med kronekote (top) i kote +3,3

› Kronekoten er fastlagt på baggrund af, at der maksimalt tillades 15% bølgetransmission, 
svarende til at bølgehøjden i bassinet maksimalt må være 15% af bølgehøjden i Aarhus 
Bugt foran Østmolen

› Foruden større bølgeuro i bassinerne vil en reduktion af kronekoten give udfordringer i 
anlægsfasen da den midlertidige kørevej (overside sprængstensfyld) vil være tæt på 
vandspejlet. Det vil give stor nedetid ved højvande og/eller bølger samt udgør en risiko 
for arbejderne ifm. overskyl


