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1 Indledning  

Formålet med dette notat er at perspektivere anlæg af Yderhavnen i forhold til 

CO₂e-aftryk og i forhold til, hvordan Aarhus Havn arbejder målrettet med at re-

ducere CO₂e-aftrykket fra anlægsaktiviteter og drift.  

Indholdet i notatet er følgende: 

• Afsnit 2 er en kort indføring i begreber og beregning af CO₂e-aftryk.  

• Afsnit 3 er en kort beskrivelse af Aarhus Havns CO₂e-aftryk og målsætning 

som virksomhed.  

• Afsnit 4 og 5 indeholder et resumé af den CO₂-opgørelse for Aarhus Havns 

Yderhavn, der blev foretaget i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen 

(MKV).  

• Afsnit 6 beskriver tiltag til reduktion af CO₂e-aftrykket for Yderhavnen. 

• Afsnit 7 omfatter CO₂e-udledning og energiforbrug ved forskellige scenarier 

for gods transporteret fra Hamborg til Aarhus fra 2030 til 2050. 

• Afsnit 8 er en kort intro til, hvordan forskellige typer af CO₂e-aftryk er op-

gjort, og hvordan disse hænger sammen eller rettere ikke hænger sammen.  

• Afsnit 9 er referencer 

• I bilag (Afsnit 10) findes udvalgte forudsætninger, der er anvendt som 

grundlag for Miljøkonsekvensvurderingen (MKV'en).   

2 Klimaaftryk - Begreber og beregning 

Formålet med at beregne CO₂-aftryk for en organisation, en geografi, et produkt 

eller et projekt er at etablere et billede af klimapåvirkningen fra pågældende or-

ganisation, geografi, produkt eller projekt. 

De fleste metoder til beregning af et CO₂-aftryk tager udgangspunkt i Green-

house Gas (GHG) Protokol. Nærmere beskrivelse af metode ses i afsnit 3.1. Helt 

konkret beregnes et CO₂-aftryk ved: aktivitetsdata x emissionsfaktor f.eks.:  

• elforbrug i KWh (aktivitet)x CO₂e-udledning g/kWh for det danske el-mix et 

givet år (emissionsfaktor), 

• tons stål forbrugt (aktivitet)x CO₂e aftryk pr. ton stål regnet for livscyklus 

fra råstofudvinding til stålproduktion (emissionsfaktor).  

 

GHG Protokollen opdeler drivhusgasudledninger i tre scopes (se afsnit 3.1) ud-

trykt som CO₂-ækvivalenter (CO₂e).  

CO₂-aftrykket omfatter så vidt muligt alle klimaskadelige drivhusgasser, der er 

omfattet af Kyotoaftalen, herunder kuldioxid (CO₂), metan (CH4), lattergas 

(N2O) og en række andre klimaskadelige gasser omregnet til CO₂e.[2]. Da de en-

kelte drivhusgasser ikke bidrager lige meget til den globale opvarmning, omreg-

nes disse til CO₂e ved at gange udledningen af de enkelte gasser med deres bi-

drag. Dette kaldes Global Warming Potential (GWP). GWP er en faktor, der 

 
[2] Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate 

Change. | UNFCCC. 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funfccc.int%2Fdocuments%2F2409&data=05%7C01%7CANB%40cowi.com%7C83ec129e0da74e0433dc08da333eca7b%7C11be153879d8493982b8b767805d825b%7C0%7C0%7C637878642545877739%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=n6BEcmcqaZspud3Dy%2BTBnYEDHe%2BSKSbqGZOCR%2BR561g%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funfccc.int%2Fdocuments%2F2409&data=05%7C01%7CANB%40cowi.com%7C83ec129e0da74e0433dc08da333eca7b%7C11be153879d8493982b8b767805d825b%7C0%7C0%7C637878642545877739%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=n6BEcmcqaZspud3Dy%2BTBnYEDHe%2BSKSbqGZOCR%2BR561g%3D&reserved=0
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indikerer, hvor mange gange en drivhusgas bidrager til den globale opvarmning 

sammenlignet med et ton CO₂. F.eks. bidrager et ton CH4 28 gange mere til den 

globale opvarmning end et ton CO₂, og derfor har CH4 en GWP på 28[3].  

For at opnå et retvisende CO₂e-aftryk er det vigtigt, at aktivitetsdata og emissi-

onsfaktorer så vidt muligt opgøres via faktiske data. 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 emis-

sionsfaktorer.  

En miljøkonsekvensvurdering som den, der er udført for Yderhavnen, udføres i 

en tidlig projektfase, hvor der er stor usikkerhed på både konkrete aktivitetsdata 

og emissionsfaktorer vedrørende eksempelvis: 

• hvilke materialetyper og -mængder der vil blive anvendt 

• hvor og hvordan materialerne vil blive produceret 

• hvor og hvordan materialerne vil blive transporteret  

• hvilke anlægsmetoder og entreprenørmateriel der vil blive anvendt  

• hvor mange timer de enkelte maskiner skal bruges  

• hvilke og hvor mange skibe der vil anløbe Yderhavnen 

• hvordan havneaktiviteterne på Yderhavnen vil påvirke transportmønstre  

CO₂e-aftrykket i MKV'en er derfor baseret på estimater for aktivitetsdata og 

emissionsfaktorer defineret via forudsætninger. Dermed bliver det en indledende 

indikativ beregning af projektets indvirken på det globale klima ved anlæg og 

drift. Gennem anlægsprojektets faser etableres større og større viden om detal-

jerne. Dette skaber grundlag for mere og mere præcise CO₂e-aftryk, og der kan 

arbejdes målrettet med at reducere projektets klimapåvirkning under anlæg og i 

drift. I dette notat er der på baggrund af MKV'en arbejdet videre med en per-

spektivering af CO₂e-aftryk ved anlæg af Yderhavnen, og af hvordan Aarhus 

Havn på denne baggrund arbejder målrettet med at reducere CO₂e-aftrykket fra 

anlægsaktiviteter og drift.  

3 CO₂-opgørelse for Aarhus Havn 

Metoden til at opgøre et klimagasaftryk er forskellig afhængigt af, hvad der skal 

opgøres. Helt generelt er det ikke muligt at sammenligne nationale og regionale 

CO₂e-opgørelser med virksomheders CO₂e-aftryk eller med et produkt eller pro-

jekts CO₂e-aftryk. I afsnit 8 uddybes, hvordan de forskellige aftryk er opgjort, 

og hvordan disse hænger sammen eller rettere ikke hænger sammen.  

Et CO₂e-aftryk for en virksomhed som Aarhus Havn bliver opgjort på baggrund 

af standarden "Greenhouse Gas Protocol" opdelt efter de såkaldte scope 1, 2 og 

 
[3] AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014 — IPCC 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ipcc.ch%2Freport%2Far5%2Fsyr%2F&data=05%7C01%7CANB%40cowi.com%7C83ec129e0da74e0433dc08da333eca7b%7C11be153879d8493982b8b767805d825b%7C0%7C0%7C637878642545877739%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FxODh5ptGnRN7d%2FKJWk2nSman4ts8zN%2Fu3RrSrp%2B0J8%3D&reserved=0
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3. Scope 1 udgør de direkte CO₂e-udledninger fra virksomhedens aktiviteter 

(f.eks. brændstofforbrug til energi eller køretøjer ejet af virksomheden), scope 2 

udgør de indirekte CO₂e-udledninger fra indkøb af energi (f.eks. el og fjern-

varme), og scope 3 udgør de indirekte CO₂e-udledninger fra leverandører op-

strøms og nedstrøms.  

Figur 3-1 viser opdelingen af de aktiviteter, som indgår i et CO₂e-aftryk for en 

virksomhed fordelt på scope 1, 2 og 3. 

 

Figur 3-1:  Opdeling af aktiviteter, som indgår i et CO₂e -aftryk for en virksomhed på 

   scope 1, 2 og 3 i hht. standarden "Greenhouse Gas Protocol" 

Aarhus Havn rapporterer årligt CO₂e-aftryk1 for havnen som virksomhed. Dette 

CO₂e-aftryk omfatter Aarhus Havns drift opgjort på scope 1 og 2 og fra 2021 li-

geledes en mindre del af scope 32 (Aarhus Havn, 2021).  

Nedenfor er vist CO₂e-aftryk for havnens aktiviteter for årene 2018 til 2021 

(Aarhus Havn, 2021). 

 
1 CO₂e dækker over CO₂-ækvivalenter, som inkluderer alle klimagasser (CO₂, 

CH4, N2O, HFCs, PFCs og SF), som er omregnet til CO₂ (Kyoto Protocol). 
2 Scope 1 dækker direkte CO₂e-udledninger fra virksomheden (f.eks. brændstof-

forbrug). Scope 2 dækker indirekte CO₂e-udledninger relateret til indkøb af el og 

varme og scope 3 dækker livscyklusbaserede indirekte CO₂e-udledninger fra 

f.eks. containerkraner, bulkkraner og elforbrug fra lejere. 
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Figur 3-2: Samlet CO₂e-aftryk for Aarhus Havn for årene 2018-2021 (Aarhus Havn, 2021). 

 

 

Figur 3-3:  Samlet CO2e-aftryk for Aarhus Havn fordelt på scopes for årene 2018-2021 

(baseret på Aarhus Havn, 2021). 

Aarhus Havn har sat et klimamål om at blive 100 % CO₂e-neutral senest i 2030 

(Aarhus Havn, 2021). Dette mål omfatter havnens egne driftsaktiviteter (scope 

1 + 2) samt de scope 3-dele, som havnen har direkte indflydelse på, dvs. con-

tainerkraner, bulkkraner og elforbrug fra lejere. Målsætningen skal opnås ved 

bl.a. elektrificering af bil- og maskinparken, grøn energiproduktion samt grønne 

løsninger for marint brændstof, landstrømsløsninger til skibe mv. Nedenfor i Fi-

gur 3-4 kan en fremskrivning for 2030 ses for 'business as usual'-scenariet til 

venstre ('CO2e-udledning') og i forhold til de initiativer, som havnen vil imple-

mentere for at opnå CO₂e-neutralitet ('CO2e-reduktioner'). 
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Figur 3-4: CO₂e-neutralitet i 2030 – Hvordan? (Aarhus Havn, 2021). 

Derudover har Aarhus Havn som en af de første havne i verden tilsluttet sig Sci-

ence-based targets (SBTi). Virksomheder kan under SBTi tilslutte sig en målsæt-

ning om at holde den globale opvarmning under 2 graders stigning eller mere 

ambitiøst under 1,5 graders stigning, hvilket Aarhus Havn har valgt (Aarhus 

Havn, 2021). 

Som nævnt tidligere, inkluderer Aarhus Havns årlige CO₂e-aftryk og mål om 

CO₂e-neutralitet alene havnens driftsaktiviteter. Anlægsprojekter har typisk en 

meget lang levetid, som bør afskrives over tid, hvilket ikke er gældende for den 

årlige drift. Dermed adskiller anlægsprojekters CO₂e-bidrag sig principielt fra 

driftsrelaterede scope 1-, 2- og 3-kategorier (Aarhus Havn, 2021), og derfor be-

regnes CO₂e-aftrykket for anlæg af Yderhavnen separat. 

Dette notat omfatter udelukkende Aarhus Havns anlægsprojekt for Yderhavnen i 

forhold til anlægsprojektets CO₂e-aftryk. 

Anlægsprojektets sammenhæng med Aarhus Kommunes CO₂-aftryk og de natio-

nale målsætninger er behandlet i afsnit 8. 

3.1 Aarhus Havns arbejde med CO₂e-reduktioner på 

anlægsprojektet 

Aarhus Havn arbejder med en række konkrete initiativer, som kan bidrage til at 

reducere CO₂e-aftrykket fra anlæg af Yderhavnen. Disse initiativer inkluderer 

blandt andet indarbejdelse af CO₂e-skyggepriser i forbindelse med entreprenø-

rernes tilbudsgivning på anlægsprojektet. Formålet med dette er, at CO₂e-

aftrykket bliver en parameter, som evalueres ved bedømmelsen af de indkomne 

entreprenørtilbud, og som entreprenøren løbende skal dokumentere under gen-

nemførelsen. På den måde vil Aarhus Havn belønne de leverandører, som kan 

mindske CO₂e-aftrykket mest muligt, idet skyggeprisen vil have en positiv 

CO2e-reduktioner 

CO2e-udledning 
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klimaeffekt på, hvilke materialer og arbejdsmetoder leverandørerne byder ind 

med. 

Aarhus Havn har allerede et godt samarbejde med leverandører, som de har tæt 

dialog med, og som de udvikler bæredygtige løsninger og produkter sammen 

med (Aarhus Havn, 2021). 

Aarhus Havn forventer ligeledes at stille krav i entreprenørudbuddet om, at de 

enkelte entreprenører skal forpligtes til at opgøre deres CO2e-aftryk løbende, 

samt at de skal arbejde med at reducere CO₂e-aftrykket for anlægsaktiviteterne 

gennem hele projektet.  

Aarhus Havn har besluttet, at havnens egne maskiner fra 2030 skal være CO₂e-

neutrale. Det betyder, at hvis havnens egne maskiner anvendes i projektet, vil 

disse fra 2030 være CO₂e-neutrale. Fra 2025 vil havnen anvende CO₂e-neutral 

elektricitet, og elektricitet forbrugt på byggepladsen kan derfor også være CO₂e-

neutralt. 

Udover overstående konkrete tiltag vil det ligeledes i projektets designfase være 

muligt at arbejde med begrænsning af materialeforbrug, udvælgelse af de kon-

krete materialer mv. med henblik på så vidt muligt at reducere CO₂e-aftrykket 

yderligere. 

Ovenstående aktiviteter vil alle positivt påvirke CO₂e-aftrykket, men det er ikke 

på dette tidlige projektstadie muligt at redegøre for, hvor meget disse tiltag kon-

kret vil betyde for det samlede CO₂e-aftryk.  

4 Estimeret CO₂e-aftryk i MKV for Yderhavnen 

I forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen (MKV) for Yderhavnen er der la-

vet en tidlig og dermed meget overordnet vurdering af projektets indvirken på 

det globale klima ved anlæg og drift. Dette skyldes, at projektet befinder sig i en 

meget tidlig fase, hvor alle detaljer endnu ikke er fastlagt. Ved påvirkning på det 

globale klima er der fokuseret specifikt på projektets betydning for udledning af 

drivhusgasser (CO₂e-aftryk). I henhold til Miljøvurderingsloven (LBK nr. 1976 af 

27/10/2021) er det et krav, at der skal laves en vurdering af projektets indvirk-

ning på klimaet, men der angives ikke nogen standardiserede metoder, hvorpå 

CO₂e -aftrykket opgøres. I MKV for Yderhavnen er der derfor anvendt samme 

metode, som er anvendt for lignende større anlægsprojekter som f.eks. Metro-

cityringen, Odense Letbane, Fehmern Belt, Nordhavnstunnel og Letbane på Ring 

3. Denne metode er 'best practice' for klimaopgørelser i forbindelse med udar-

bejdelse af MKV'er. 

I MKV er det overordnede estimat på et CO₂e-aftryk fra Yderhavnens anlægs-

fase opgjort til ca. 170.000 tons CO₂e. Dette er et meget groft estimat, som er 

baseret på en lang række tidlige antagelser omkring materialer, anlægsmetoder 

samt transporter af materialer og råstoffer, da disse på dette tidspunkt ikke er 

fastlagt i detaljer (se MVK for yderligere information angående antagelser mv.). 

De præcise materialer og mængder kendes først i de fremtidige projekterings- 

og anlægsfaser.  
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Siden MKV'ens estimerede CO2e-aftryk blev udarbejdet, har projektet ændret 

sig, idet uddybning af sejlrende ikke længere er inkluderet i projektet, hvilket 

resulterer i en reduktion i CO2e fra disse aktiviteter svarende til ca. 10.000 ton 

CO₂e. 

Nedenfor ses det overslag på CO₂e-aftrykket for anlægsfasen af projektet, som 

er estimeret i MKV. For yderligere detaljer se MKV.  

Tabel 4-1:  Estimat for CO₂e-aftryk relateret til materialeforbrug, transport, entrepre-

nørmaskiner i anlægsfasen. Udledning fra materialer er relateret til pro-

duktion af beton og stål mv. I transport indgår transport af materialer, 

overskudsjord samt indvinding og transport af sand fra Moselgrund. 

Aktiviteter 

Udledning af 
CO₂ækv fra  
transport 

(ton) 

Udledning af 
CO₂ækv fra  
materialer 

(ton) 

Udledning af 
CO₂ækv fra  
maskiner 

(ton) 

Total udled-
ning af  

CO₂-ækv  
(ton) 

Etablering af 
molerne  

23.012 24.993 5.460  

Opfyldning af 
havneareal 
etape 1 og 2 

19.247 0 7.584  

Uddybning af 
bassin og sejl-
rende 

4.331 
Ingen nye ma-

terialer 
7.742  

Etablering af 
kajarealer 

1.470 14.630 316  

Etablering af 
belægning på 
pladser, kaj og 
veje etape 1 
og 2 

5.808 32.801 Ingen data  

Installering af  
containerkra-
ner 

2.625 19.701 Ingen data  

Hovedprojekt 
i alt 

56.500 92.500 21.100 170.000 

Som det fremgår af Tabel 4-1, er anlægget af Yderhavnen estimeret til en ud-

ledning på omkring 170.000 ton CO₂e (inkl. uddybning af sejlrende), der efter-

følgende er reduceret til de 160.000 tons (ekskl. uddybning af sejlrende). Bidra-

get fra transport og fra produktion og udvinding af materialer udgør de største 

andele på hhv. ca. 30 % og 60 %. Udledning fra maskiner udgør ca. 10 %. 

I MKV er CO₂e-aftrykket konservativt estimeret baseret på nuværende tekno-

logi, mens anlægsprojektet løber over en lang tidsperiode (2023-2050). Frem 

mod 2050 forventes stor teknologisk udvikling med reduceret CO₂-aftryk til 

følge på anvendelse af brændsler baseret på vedvarende energikilder, maskinef-

fektivitet, materialer mv. Denne teknologiske udvikling vil have en positiv indfly-

delse på det faktiske CO₂e-aftryk fra anlægsprojektet. 

Efter projektering og udbud af de enkelte anlægsfaser af havneudvidelsen vil det 

være muligt at beregne et mere validt estimat for CO2e-aftrykket for projektet, 

idet anlægsmetoder, teknologier, leverandører mv. løbende fastlægges. Som 

nævnt skal de 170.000 tons CO₂e skal derfor betragtes som et meget tidligt, 

overordnet og sandsynligvis også overestimeret estimat. 
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Med en anlægsperiode på minimum 25 år med en lineær afskrivning og ved an-

vendelse af det tidlige konservative MKV-estimat for CO₂e-aftrykket vil den gen-

nemsnitlige udledning per år være ca. 6.800 ton CO₂e svarende til en årlige ud-

ledning fra ca. 1.700 familier i parcelhuse (Klima-, Energi- og 

Forsyningsministeriet, 2020b).  

Driftsfasen for havnen starter, efterhånden som anlægget af de enkelte etaper 

og deletaper bliver færdige og tages i brug. Det vil sige, når der anløber skibe 

ved de nye kajanlæg, og når de nye kajarealer tages i anvendelse. Dette forven-

tes at ske løbende fra ca. 2030 og frem til endelig ibrugtagning af det samlede 

nye havneareal i ca. 2050. 

5 CO₂e-aftryk i forbindelse med driftsfasen for 

Yderhavnen 

Selve Yderhavnen skal i driftsfasen være med til på en klimavenlig måde at 

dække et øget transportbehov af varer i form af søtransport, som per gods-ton-

km kræver et lavere energiforbrug end lastbil. 

I MKV'en er følgende aktiviteter for driftsfasen vurderet i forhold til mulig klima-

påvirkning: 

1 Drivhusgasemissioner relateret til ændring i trafikarbejde (skibs- og lastbils-

trafik) som følge af etablering af Yderhavnen. 

2 Drivhusgasemissioner relateret til energiforbrug på Yderhavnen inklusiv til 

operationelle installationer (lys, kraner etc.) og til kommende aktiviteter. 

Etablering af Yderhavnen vil øge aktiviteten på havnen. Der forventes 255 eks-

tra anløb i 2030 og 1.000 ekstra anløb i 2050. Herudover vil antallet af virksom-

heder øges, hvilket vil have en indvirkning på transport af gods i et større influ-

ensområde. I MKV er det estimeret, at Yderhavnen vil give en samlet forøgelse i 

antallet af kørte kilometer på vejnettet i Aarhus Kommune på 0,2 % for person-

biltrafikken og 3 % for lastbiltrafikken. 

I MKV'en er der ikke i detaljer regnet på, hvordan den overordnede ændring (i 

forhold til referencescenariet, dvs. uden Yderhavn) i trafikarbejde vil udvikle sig 

for de forskellige transportformer i et større influensområde, fremtidigt energi-

forbrug på havnen samt tilføjelse af virksomheder. 

Med en forventning om flere skibsanløb til Aarhus Havn som følge af etablering 

af Yderhavnen må det anses for sandsynligt, at gods transporteres ad andre 

veje fra andre havne i nærområdet. Herudover vil der med stor sandsynlighed 

også ske en vis omlægning af gods fra lastbil til skib og således en omlægning til 

en transportform, som per gods-ton-km er betydeligt mindre energikrævende, 

og som har en lavere CO₂-emissionsfaktor, se beregninger i afsnit 7.  

CO₂e-aftrykket fra havnens egne aktiviteter for 2021 er beregnet til 1.981 ton 

per år (Aarhus Havn, 2021). De største kilder er slæbebåde, containerkraner, 

lods- og arbejdsbåde, bulkkraner samt almindeligt el-forbrug til bygninger, lys 

mv. (se afsnit 3). 
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Hvis det antages, at der er proportionalitet mellem aktiviteterne på arealet af 

den nuværende havn (280 ha) og aktiviteter på arealet af den nye havn (100 

ha) medfører det, at aktiviteterne i Yderhavnen, hvis de foregik i dag og med 

dagens teknologi, ville give anledning til en merudledning på (100/280) sva-

rende til 700 ton CO₂e per år. Da Aarhus Havns målsætning er at blive CO₂e-

neutral på driftsaktiviteterne inden 2030, vil dette ikke få en CO₂-effekt i drifts-

fasen, da den første del af Yderhavnen først tages i brug efter 2030.  

5.1 Tidsperspektiv i anlægsprojektet 

Anlægget af Yderhavnen forventes gennemført i nedenstående overordnede an-

lægsaktiviteter og -perioder.  

Tabel 5-1: Oversigt over aktiviteter og forventede anlægsperioder. 

Anlægsaktivitet 
Forventet  
anlægsperiode 

Etablering af nye moler, uddybning samt etape 1 af 
Aarhus BlueLine  

2023-2025 

Etablering af bagland for Yderhavnens etape 1  2024-2032 

Etablering af kajanlæg ud for etape 1  2032-2037 

Etablering af bagland og kajanlæg for etape 2 samt 
færdiggørelse af Aarhus BlueLine 

2032-2050 

 

Fordeling af CO₂e-aftryk over anlægsperioden fra 2023-2050 fremgår i neden-

stående figur. Her er det antaget, at der for hele perioden er anvendt 2022-tek-

nologi, og at udledningen sker jævnt over anlægsperioderne for de enkelte del-

aktiviteter jf. nedenstående tabel.  

 

Figur 5-1: Estimeret fordeling af CO₂e-aftryk fra anlægsfase på de enkelte år i anlægsperi-

oden. Beregningen er i ton per år. Der er antaget en ligelig fordeling over de år i 

perioden for den enkelte anlægsaktivitet. Den røde stiplede linje markerer det be-

regnede gennemsnitlige årlige CO₂e -aftryk. 
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6 CO₂e-reduktion for anlægsprojektet 

Som det kan ses ovenfor, har anlægsfasen af projektet en løbetid på ca. 27 år. 

Det største CO₂e-aftryk sker i de første år af anlægsarbejdet, hvor ydermolerne 

etableres, og aftrykket stammer fra anvendelse af entreprenørmaskiner samt fra 

produktion og transport af materialer som sand, sten, beton og stål. 

Derfor antages det, at det relaterede aftryk vil reduceres løbende i takt med den 

teknologiske udvikling samt via regulering af CO₂e-udledning. Dette betyder, at 

CO2e-aftrykket fra anlægsprojektet må antages at reduceres i takt med, at tek-

nologierne bliver modne og indfases. Der er imidlertid stor usikkerhed forbundet 

med en fremskrivning, i forhold til hvornår og hvordan indfasningen vil ske i an-

lægsperioden for transport, materialer samt entreprenørmaskiner, da mange 

faktorer vil have indflydelse herpå, herunder f.eks. tilgængelighed og priser på 

alternative brændsler, teknologisk udviklingshastighed og omlægning af maskin-

flåden.  

Nedenfor er udarbejdet et bud på en fremskrivning med det mål at kunne give 

et billede af, hvordan ændringer i det omgivende samfund i form af teknologi og 

regulering mv. vil påvirke projektet. 

Fremskrivningen er baseret på følgende antagelser: 

1 For transport er antaget, at der vil være en øget energieffektivitet i forhold 

til selve transportmidlerne samt en CO₂e-reduktion i forbindelse med de 

fortrængningskrav, som Energistyrelsen har fastsat (Energistyrelsen, 

2022).  

2 Desuden kan det forventes, at selve flåden vil blive omlagt til at køre/sejle 

på VE-brændsler. Det er imidlertid forbundet med stor usikkerhed at forud-

sige, hvilke teknologier samt brændsler der vil være gældende. Der er der-

for her lavet en konservativ antagelse om, at der fra 2023-2050 vil være en 

årlig energieffektivitetsforøgelse på 0,5 % (COWI, 2022). Derudover vil for-

trængningskravene blive indført løbende, som det fremgår af Energistyrel-

sens fremskrivning, se nedenfor. 

Tabel 6-1: Fortrængningskrav (Energistyrelsen, 2022). 

 2022 2025 2028 2030 

CO2e -fortrængningskrav 3,4% 5,2% 6% 7% 

 

3 Herefter er lavet en antagelse om, at der fra 2030-2050 vil ske en løbende 

udskiftning af flåden til at køre/sejle på CO₂-neutrale brændsler, hvorved 

emissionerne reduceres til 0 frem mod 2050 som en del af Danmarks stra-

tegi om at nå CO₂-neutralitet i 2050. Det vil ligeledes sige, at fortræng-

ningskravene udelukkende gælder for den resterende del af flåden, som 

ikke er omlagt til CO₂-neutrale brændsler for det pågældende år. 
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4 For entreprenørmaskiner er samme antagelser som ovenfor gældende, dog 

med den antagelse, at der først indføres fortrængningskrav fra 2025 for 

disse maskiner. Fortrængningskravet vil ligge på 3,4 % for samtlige år, da 

Energistyrelsen forventer en mindre procent som følge af, at maskinerne 

ikke kan køre på for høje mængder af CO₂-neutrale brændsler. 

5 For cement er der taget udgangspunkt i Aalborg Portlands egen 2030-Road-

map for bæredygtig cementproduktion, hvor de har fastsat et mål på 30 % 

reduktion i 2030 og 70-100 % reduktion i 2050 (Aalborg Portland, 2022). 

Der er her taget udgangspunkt i en konservativ reduktion på 30 %, da 

etablering af kajarealer, hvor der anvendes beton, løber fra 2032.  

6 For cementstabiliseret grus er der ligeledes antaget, at CO₂e-aftrykket fra 

cementproduktionen bliver reduceret med 30 % i 2030, og at produktionen 

af grus i 2030 vil være reduceret med ca. 7,5 % grundet fortrængningskrav 

samt energieffektivitet for entreprenørmaskiner (f.eks. gravemaskiner), 

som udgør den største del af emissionsfaktoren for produktionen af grus. 

Det cementstabiliserede grus vil blive anvendt i belægningen af etape 1 og 

2, som løber fra 2032.  

7 For stål er der taget udgangspunkt i en potentiel reduktion på ca. 40 % i 

2030 samt 70 % i 2050 baseret på hhv. Celsa's målsætninger for deres 

produktion af armeringsstål samt svenske pilotprojekter om stålfremstilling 

baseret på grøn brint (Celsa, 2022). Stål vil primært indgå under etablering 

af kajarealer og kraner, som ligger fra 2032 og frem. 

8 Der er ikke lavet en fremskrivning for de materialer, som anvendes i de før-

ste etaper af udvidelsen mellem 2023-2025 (f.eks. sand og sten til anlæg af 

Ydermolerne), da det antages, at der her anvendes de nuværende estima-

ter for materialer, som er gældende i disse år. Nærmere information om 

disse kan ses i MKV.   

De største bidrag til CO₂e-aftrykket forekommer primært i 2023-2025 og vedrø-

rer anlæg af ydermolerne (indvinding og transport af råstoffer som sand og 

sten). Det er derfor begrænset, hvor stor en effekt ovenforstående antagelser vil 

have på disse udledninger.  

Nedenfor kan ses hhv. basis-scenariet, som estimeret i MKV uden sejlrende, 

dvs. de 160.000 tons CO2e, samt effekten af den fremskrivning, som er lavet på 

basis af ovenstående antagelser. 
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Figur 6-1:  Basis-scenarie for anlæg af Yderhavnen uden udgravning af sejlrende samt 

fremskrivningen. Der er for materialedelen anvendt konservative skøn for 

den teknologiske udvikling, dvs. for perioden 2023-2030 er der anvendt 

emissionsfaktorer baseret på nuværende teknologi og for perioden 2030-

2050 er der anvendt konservative emissionsfaktorer for 2030 scenariet. 

Som det ses i den ovenstående figur, er det en forholdsvis beskeden reduktion, 

som de ovenstående fremskrivninger vil medføre for det samlede CO₂e-aftryk. 

Dette skyldes blandt andet, at de største bidrag til CO₂e-aftrykket primært lig-

ger mellem 2023-2025, hvor der skal anvendes store mængder sand og sten til 

ydermolerne, og hvor alternative CO₂e-reducerende teknologier ikke er imple-

menteret endnu. For perioden 2023-2030 er der derfor anvendt emissionsfakto-

rer for materialer baseret på nuværende teknologi. Samtidig er det en konserva-

tiv fremskrivning, som for perioden 2030-2050 anvender 2030 forudsætninger 

på materialedelen, og det kan dermed forventes, at CO₂e-aftrykket fra materia-

lernes livscyklus vil blive yderligere reduceret særligt i de sidste år. 

Nedenfor er det estimerede CO₂e-aftryk samt det fremskrevne CO₂e-aftryk i for-

bindelse med anlægsprojektet vist for de forskellige tidsperioder. Her ses det, at 

jo længere frem i tid, des større teknologisk udvikling og dermed CO₂e-

reduktion forventes der at være sket. 
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Tabel 6-2:  CO₂e-aftryk fra basis-scenariet (ekskl. uddybning af sejlrende) samt fra 

det fremskrevne scenarie og fordelt på tidsperioder. 

Tidsperiode CO₂e-aftryk basis-scena-

rie uden sejlrende [Ton 

CO2e] 

CO2e-aftryk frem-

skrevet [Ton CO2e] 

Ændring 

2023-2030 63.000 61.200 3% 

2030-2040 55.700 41.600 25% 

2040-2050 41.200 23.400 43% 

Total 160.000 126.300 21% 

 

Igen skal det understreges, at der er meget stor usikkerhed på både estimat for 

basisscenariet uden sejlrende og det fremskrevne estimat. 

6.1 Mulige alternativer til at reducere CO₂e-aftrykket 

Det er muligt at 'eliminere' udledt CO₂e ved at kompensere. Dette kan f.eks. gø-

res ved at investere i vedvarende energianlæg (vindmøller, solcelleanlæg etc.), 

der fortrænger fossilbaseret energi. På den måde vil man beregningsteknisk teo-

retisk kunne opnå en CO₂e-neutral anlægsfase for projektet.  

7 CO₂e-aftryk fra skib vs. lastbilstransport 

Et af målene med Yderhavnen er at øge andelen af gods transporteret med skib 

frem for lastbil. Men er der en klimamæssiggevinst ved at transportere gods 

med skib? 

 

Nedenfor er vist en sammenligning af skibstransport og lastbiltransport både i 

forhold til CO₂e-udledning og i forhold til energieffektivitet, dvs. hvor meget 

energi der skal bruges til at transportere den samme godsmængde med skib og 

lastbil. Sammenligningen er vist via fremtidsscenarier for transport fra 2030 til 

2050. Nederst i afsnittet er der også sammenlignet med gods transporteret på 

jernbane beregnet på baggrund af samme antagelser. 

 

CO₂e-udledningen ved lastbil og skibstransport er udført ved overslagsberegnin-

ger ved antagelse om transport af gods fra Hamborg til Aarhus med en gods-

mængde svarende til den estimerede godsmængde til Yderhaven i 2030 hen-

holdsvis 2050 og lineært ekstrapoleret herimellem. Beregningerne er vist for 

både CO₂e-udledning og energiforbrug for transport af gods med henholdsvis 

skib og lastbil - dels for transportafstanden fra Hamborg til Aarhus, dels per ton-

km.  

 

Beregning af energiforbrug er medtaget for at vise, at energiforbruget ved skibs-

transport er meget mindre end ved lastbilstransport, og for at kunne sammen-

ligne på basis af en brændstofneutral indikator, da det er usikkert, hvordan og 

hvornår en ændring til CO₂-neutral brændstofteknologi vil være implementeret 

for de forskellige transportformer frem mod 2050 og derefter.  
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I Tabel 7-1 og Tabel 7-2 ses CO₂e-udledningen samt energiforbruget for gods 

transporteret fra Hamborg til Aarhus i 2022 for hhv. containerskib, bulkskib og 

lastbil. Der er beregnet med en antaget transportafstand over land og vand som 

fremgår af tabellerne. 

 

Tabel 7-1: CO₂e-udledning for transport af gods fra Hamborg til Aarhus i 2022. 

Transport 1 container 

(Hamborg - Aarhus) 

Kg CO₂e-

udledning for 

hele turen per 

ton gods 

Gram 

CO₂e 

per 

tonkm  

Forudsætninger 

Skib 1 container (Hamborg 

– Aarhus) Gennemsnit 
5,4 5,8 

Gennemsnit af anløbne skibe i perio-

den 10-24 feb. 2022, 10 ton gods 

per TEU, 940 km Hamborg - Århus 

Stort containerskib  

(15.000 TEU) 
3,2 3,4 10 ton gods per TEU, 940 km 

Lastbil 1 container (Ham-

borg - Aarhus) 
13,6 39,3 

TEMA 40 ton lastbil m 20 ton gods i 

container, 345 km 

Skib 1 ton bulk (Hamborg – 

Aarhus) 
7,5 8 

Gennemsnit anløbne skibe i perioden 

10-24 feb. 2022, antaget 75 % be-

lægning 

Lastbil 1 ton bulk (Ham-

borg – Aarhus) 
13,6 39,3 

TEMA 40 ton lastbil m 20 ton gods, 

345 km 

 

Note: Gennemsnit er beregnet som vægtet gennemsnit, hvor skibets kapacitet indgår som vægt. Dvs. 

store skibe får størst vægt i gennemsnittet. 

 

Tabel 7-2: Energiforbrug for transport af gods fra Hamborg til Aarhus i 2022. 

Transport 1 container 

(Hamborg – Aarhus) 

Energifor-

brug (g die-

sel) for hele 
turen per  

ton gods 

Energi 

 (g diesel) 
per tonkm 

Forudsætninger 

Skib 1 container (Hamborg 

– Aarhus) Gennemsnit 
1,7 1,9 

Gennemsnit af anløbne skibe i 

perioden 10-24 feb. 2022, 10 

ton gods per TEU, 940 km Ham-

borg - Århus 

Stort containerskib  

(15.000 TEU) 
1,0 1,1 10 ton gods per TEU, 940 km 

Lastbil 1 container  
(Hamborg – Aarhus) 

4,4 12,6 

TEMA 40 ton lastbil m 20 ton 

gods i container, 345 km Ham-

borg – Århus 

Skib 1 ton bulk  

(Hamborg – Aarhus) 
2,4 2,6 

Gennemsnit anløbne skibe i peri-

oden 10-24 feb. 2022, antaget 

75% belægning 

Lastbil 1 ton bulk  

(Hamborg – Aarhus) 
4,4 12,6 

TEMA 40 ton lastbil m 20 ton 

gods, 345 km Hamborg – Århus 

 

Tabel 7-3: CO₂e udledning for hele turen med gods fra Hamborg til Aarhus i 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det kan ses, er CO₂e-udledningen samt energiforbruget per tonkm for last-

biler langt større end for skibsfragt i 2022. 

Transport 1 container 

(Hamborg – Aarhus) 

Kg CO₂e-
udledning 

for hele  

turen per 

ton gods 

Gram 

CO₂e 

per 

tonkm  

Forudsætninger 

Skib 1 container  

(Hamborg – Aarhus) 

Gennemsnit 

5,4 5,8 Gennemsnit anløbne skibe i peri-

oden 10-24 feb. 2022, 10 ton 

gods per TEU, 940 km 

Stort containerskib  

(15.000 TEU) 

3,2 3,4 
10 ton gods per TEU, 940 km 

Lastbil 1 container  

(Hamborg – Aarhus) 

13,6 39,3 TEMA 40 ton lastbil m 20 ton 

gods i container, 345 km 

Skib 1 ton bulk  

(Hamborg – Aarhus) 

7,5 8 Gennemsnit anløbne skibe i peri-

oden 10-24 feb. 2022, antaget 

75% belægning 

Lastbil 1 ton bulk  

(Hamborg – Aarhus) 

13,6 39,3 TEMA 40 ton lastbil m 20 ton 

gods, 345 km 
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En fremskrivning af CO₂e-udledningen og energiforbruget for transport af gods 

fra Hamborg til Aarhus i år 2050 er vist i Tabel 7-4 og Tabel 7-5. 

Det er meget usikkert, hvilke brændstoffer der kommer i spil frem til 2050 for 

både skibe og lastbiler. F.eks. er et rederi som Mærsk langt fremme og har 

igangsat denne udvikling med tilføjelse af fire nye skibe i 2025, som kan sejle på 

CO₂e-neutralt metanol (Mobilitywatch, 2022) – yderligere otte skibe er bestilt. 

Andre aktører er ikke så langt. Derfor er der i fremskrivningen angivet et inter-

val, hvor 0 angiver udledningen, hvis der anvendes rent CO₂-neutralt brændstof, 

og den anden ende af intervallet angiver udledningen ved anvendelse af fossilt 

brændstof, men reduceret med den forventede forbedring i energieffektivitet på 

0,5% om året. 
 

Tabel 7-4: CO₂e -udledning for transport af gods fra Hamborg til Aarhus i 2050. 

Transport 1 container 

(Hamborg – Aarhus) 

Kg CO₂e-

udledning 
for hele  

turen per 

ton gods 

Gram 

CO₂e 

per 

tonkm  

Forudsætninger 

Skib 1 container  

(Hamborg – Aarhus) 

Gennemsnit 

0 - 4,3 0 - 4,6 

Gennemsnit anløbne skibe i peri-

oden 10-24 feb. 2022, 10 ton 

gods per TEU, 940 km 

Stort containerskib  

(15.000 TEU) 
0 - 2,5 0 - 2,7 10 ton gods per TEU, 940 km 

Lastbil 1 container  

(Hamborg – Aarhus) 
0 - 10,7 0 - 31 

TEMA 40 ton lastbil m 20 ton 

gods i container, 345 km 

Skib 1 ton bulk  

(Hamborg – Aarhus) 
0 - 5,9 0 - 6,3 

Gennemsnit anløbne skibe i peri-

oden 10-24 feb. 2022, antaget 

75% belægning 

Lastbil 1 ton bulk  

(Hamborg – Aarhus) 
0 - 10,7 0 - 31 

TEMA 40 ton lastbil m 20 ton 

gods, 345 km 

 

Tabel 7-5: Energiforbrug for transport af gods fra Hamborg til Aarhus i 2050. 

Transport 1 container 

(Hamborg – Aarhus) 

Energi  

(g diesel) for 

hele  

turen per ton 

gods 

Energi  

(g diesel) 

per tonkm 

Forudsætninger 

Skib 1 container  

(Hamborg – Aarhus)  

Gennemsnit 

1,4 1,5 

Gennemsnit anløbne 

skibe i perioden 10-24 
feb. 2022, 10 ton gods 

per TEU, 940 km 

Stort containerskib  

(15.000 TEU) 
0,8 0,9 

10 ton gods per TEU, 

940 km 

Lastbil 1 container  

(Hamborg – Aarhus) 
3,5 10,0 

TEMA 40 ton lastbil m 

20 ton gods i container, 

345 km 

Skib 1 ton bulk  

(Hamborg – Aarhus) 
1,9 2,0 

Gennemsnit anløbne 

skibe i perioden 10-24 

feb. 2022, antaget 75% 

belægning 

Lastbil 1 ton bulk  

(Hamborg – Aarhus) 
3,5 10,0 

TEMA 40 ton lastbil m 

20 ton gods, 345 km 

 

Nedenfor er udført en simplificeret sammenligning af forskellen i CO₂e-udledning 

per år for transporteret gods med lastbil eller skib. Denne beregning omfatter 

ikke påvirkninger på de relaterede transportmønstre. Der anvendes de forven-

tede godsmængder jf. tabel 7-7 i Miljøkonsekvensrapporten samt emissionsfak-

torer for 2022 jf. ovenstående afsnit 4.1.  
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Tabel 7-6:  Skibstrafik 2020 (tons og antal anløb) for den eksisterende 

havn fordelt på godstyper 

Godstype/år for den eksi-
sterende havn 

2020 
Antal anløb 

2020 
1000 tons 

2020 

Fordeling an-

løb i % 

Containergods 685 4.856 34 

Fast bulk  688 2.805 34 

Flydende bulk 313 1.250 15 

Styk gods 350 336 17 

Ialt 2.036 9.247 100 

 

Tabel 7-7:  Estimeret tilvækst for Yderhavnen i 2030 og 2050 fordelt på godstyper 

Estimeret godstype/år 

for Yderhavnen 

2030 

Antal anløb 

2030 

1.000 tons 

2050 

Antal anløb 

2050 

1.000 tons 

Containergods 255 1.400 360 2.350 

Fast bulk    140 850 

Flydende bulk   250 1.250 

Styk gods   250 170 

Ialt 255 1.400 1.000 4.620 

 

Beregningen er som anført meget forsimplet og baseret på følgende antagelser: 

1 Hele godsmængden til den nye Yderhavn transporteres fra Hamborg til Aar-

hus med lastbil – Se Tabel 7-6 med Tabel 7-6 og Tabel 7-7 fra MKV'en.  

2 Hele godsmængden til den nye Yderhavn transporteres fra Hamborg til Aar-

hus med skib (containerskib, gennemsnitlig emissionsfaktor) 

3 Godsmængden er beregnet som lineært stigende over årene fra den esti-

merede godsmængde til Yderhavnen i 2030 og til den estimerede gods-

mængde til Yderhavnen i 2050. 

4 Der er både beregnet et scenarie, hvor det antages, at CO₂-neutrale 

brændsler ikke indfases inden 2050, men hvor der er regnet med en øget 

energieffektivitet over årene, samt et scenarie, hvor der antages en omlæg-

ning til CO₂-neutrale brændsler, der indfases fra 2022 og frem mod 100 % 

CO₂-neutralt brændsel i 2050. Der er antaget en lineær indfasning. Det vil 

sige en lineær reduktion i emissionsfaktorerne for begge scenarier.  

5 For 2050 er der for 'kun energieffektivitets'-scenariet anvendt den høje 

emissionsfaktor i intervallet i Tabel 7-, og for 'energieffektivitet og CO₂-

neutralt brændsel' scenariet er der anvendt den lave emissionsfaktor i inter-

vallet i Tabel 7-. 

I figuren nedenfor ses den samlede CO₂e-besparelse ved de to scenarier som 

arealet mellem graferne.  
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 Figur 7-1: Akkumulerede CO₂-besparelser for 2030 til 2050 vist for de to transport- 

  scenarier med hhv. skib og lastbil for både et scenarie, hvor der udelukkende er 

  indregnet en energieffektivitetsændring for både skibe og lastbiler (øverste  

  figur) samt et scenarie, hvor der også er inkluderet brændselsomlægning til CO₂ 

  neutrale brændsler for både skibe og lastbiler (nederste figur). 

Det ses således, at ved et scenarie, hvor brændselsomlægning til CO₂-neutrale 

brændsler sker for både skibe og lastbiler, vil der for transportscenariet være en 

samlet besparelse på ca. 150.000 tons CO2e mellem 2030-2050, hvis gods-

mængden transporteres med skib frem for lastbil.  

Hvis det antages, at CO₂-neutrale brændsler ikke indfases inden 2050 for hver-

ken skibe eller lastbiler, og at der derfor kun sker energieffektivisering, så vil der 

være en samlet besparelse på ca. 440.000 tons CO2e mellem 2030-2050, hvis 

godsmængden transporteres med skib frem for lastbil. 

Nedenfor i Tabel 7- er transportscenarierne udvidet, så de også omfatter gods-

transport med tog. For dieseltog er der anvendt et 7 % CO₂ fortrængningskrav 

fra 2030, og for el-tog er der anvendt Energistyrelsens emissionsfaktor for el for 

2022 samt Energistyrelsens prognose frem til 2045. Mellem 2045-2050 er der 

anvendt samme emissionsfaktor, da prognosen kun går til 2045.  

Tabel 7-8: Samlet CO2e-udledning for de forskellige transportscenarier fra 2030 til 2050. 

Samlet CO2e-udledning for transportscenarier  

mellem 2030-2050 

Tons CO2e 

Skib (med energieffektivisering uden brændstofomlægning) 290.000  

Skib (med energieffektivisering og brændstofomlægning) 100.000  

Lastbil (med energieffektivisering uden brændstofomlægning) 730.000  

Lastbil (med energieffektivisering og brændstofomlægning) 250.000  

Tog (med energieffektivisering med brændstofomlægning) 120.000  

 

I Tabel 7.9. er vist en beregning af CO₂e-udledningen pr. år for henholdsvis skib 

og lastbil forudsat den godsmængde, der er antaget at anløbe Yderhavnen i 

2050 og transport af gods fra Hamborg til Aarhus, ved antagelse af energieffek-

tivisering og uden brændstofomlægning for både skibs- og lastbiltransport i 

2050 og ovenstående meget forsimplede transportscenarie.  

Tabel 7-9:        Beregning af CO₂-udledning såfremt 1) hele godsmængden til den nye 

yderhavn transporteres fra Hamborg til Aarhus med lastbil og 2) hele 

godsmængden til den nye yderhavn transporteres fra Hamborg til Aarhus 

med skib (stort containerskib, gennemsnits-bulkcarrier) samt forskel i CO₂ 

udledning mellem de to scenarier (ton CO₂/år). Antagelse via højeste 
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emissionsfaktor (kun med energieffektivisering) for både skib og lastbil i 

2050. 

 
Gods 2050 

(1000 ton) 

g CO₂e / tonkm 

emissionsfaktor, 
2050 baseret på 
energieffektivisering 

Km Ton CO₂e/År 

Skib  

Container 
2350 2,7 940 6000 

Skib Bulk 2270 6,3 940 13.500 

I alt med 

skib 
4620   19.500 

I alt med  

lastbil 
4620 31 345 49.500 

Besparelse ved Skibstransport 30.000 

 

Besparelsen baseret på ovenstående simplificerede antagelser vil ved transport 

af den estimerede godsmænge med skib i stedet for lastbil i 2050 være ca. 

30.000 tons CO₂e pr. år.  

Som anført ovenfor er det vanskeligt på nuværende tidspunkt at spå om, hvor 

hurtigt og effektivt de nye brændstoffer og teknologier indfases, og dermed hvor 

høj den reelle emissionsfaktor for henholdsvis skibs- og lastbiltransport er et gi-

vet år.  

Det er imidlertid antaget, at det også efter 2050 vil være mere energieffektivt at 

transportere via skib i stedet for lastbil. I ovenstående estimerede fremskrivning 

af energiforbruget for skibs- og lastbiltransport vil skibstransport være en faktor 

10 mere energieffektivt end lastbiltransport. Det betyder, at selv om både skibe 

og lastbiler drives af CO₂e-neutrale brændsler, så vil der frem til og sandsynlig-

vis også efter 2050 alt andet lige være en væsentlig energibesparelse ved at 

flytte gods fra lastbil til skib.  

Hvis godsmængden i 2030 (1,4 mio. ton) transporteres med skib i stedet for 

lastbil fra Hamborg til Aarhus, vil besparelsen i energi være 125 TJ per år. Er 

godsmængden 4,6 mio. ton per år (svarende til den forventede godsmængde i 

2050) vil besparelsen være ca. 400 TJ pr. år.  

Den energimængde, som i hele anlægsfasen (fra 2023 til 2050) går til brug af 

entreprenørmaskiner og til transport af materialer til anlægsprojektet, er i alt ca. 

900 TJ i henhold til antagelser i MKV'en eller i gennemsnit 33 TJ/år. Det svarer 

til ca. 5.700 gennemsnitsdanskeres3 elforbrug pr. år. 

En kosteffektiv grøn omstilling af Danmark og verden til vedvarende og CO₂ 

neutral energi kræver at energiforbrug reduceres mest muligt for en effektiv ud-

nyttelse af den grønne energi. 

Så omend ovenstående scenarie sammenligninger er baseret på meget simple 

antagelser, giver det en indikation af en væsentlig både CO₂e-besparelse og 

 
3 SparEnergi.dk Energistyrelsen – En gennemsnitsdanskers elforbrug er 1600 

kWh/år  
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energibesparelse, hvis gods transporteres med skib frem for med lastbil. Hvilket 

understøtter det energimæssige rationale ved at bygge Yderhavnen.  

Herudover kan der alt andet lige være andre samfundsmæssige fordele ved 

transport af gods med skib sammenlignet med lastbil for eksempel i forhold til 

færdselssikkerhed men også slid og trængsel på veje, som medfører behov ved-

ligehold/udbygning af vejnettet samt udbredt støjpåvirkning fra veje sammenlig-

net med en mere lokal støjpåvirkning fra havne. 

8 Sammenhæng mellem CO₂-opgørelsesmetoder 

Afgrænsningen af CO₂e- regnskaber på nationalt, kommunalt og organisations-

niveau samt på projekt- og produktniveau er forskellige, hvorfor disse ikke kan 

sammenlignes indbyrdes.  

På COP21 i 2015 indgik de 196 medlemslande i FN's klimakonvention en juridisk 

bindende klimaaftale, den såkaldte Paris-aftale. I forbindelse med Paris-aftalen 

har EU fremlagt et samlet reduktionsbidrag for hele EU på 55 % i 2030 i forhold 

til 1990-niveau og har desuden senere vedtaget en aftale om at opnå CO₂e-

neutralitet fra 2050. Basis var for EU i 1990 ca. 4.714 mio. tons CO2e og i 2020 

opgjort til ca. 3.250 mio. tons CO2e (EEA, 2021).  

Med Parisaftalen i 2015 forpligtede Danmark sig til at holde temperaturstigning 

under 2 °C og arbejde mod begrænsning af temperaturstigninger til maksimalt 

1,5 °C. På basis af Parisaftalen har Danmark vedtaget en klimalov om at redu-

cere sit CO₂e-aftryk med 70 % i 2030 og blive CO₂e-neutral i 2050 i forhold til 

basis (1990). Danmarks CO₂e-aftryk bliver opgjort på årlig basis og omfatter 

aktiviteter indenfor Danmarks grænser. Basis var for Danmark i 1990 ca. 79 

mio. tons CO₂e, og i 2020 er Danmarks CO₂e-aftryk opgjort til ca. 42 mio. tons 

CO₂e (Danmarks Statistik, 2020). 

De enkelte kommuner opgør ligeledes deres CO₂e-aftryk på årlig basis på geo-

grafisk niveau, dvs. inden for kommunegrænsen. På den måde bliver de enkelte 

kommuner en del af det nationale CO₂e-aftryk, men der kan på visse områder 

være dobbelttællinger og udeladelser mellem de kommunale regnskaber, hvor-

for man sandsynligvis ikke vil få Danmarks CO₂e aftryk ved sammenlægning af 

alle danske kommuners CO₂-regnskab.  

Aarhus Kommune fremlagde i 2008 en klimastrategi, hvor Aarhus Byråd fast-

satte mål om, at Aarhus Kommune både som virksomhed og som samfund – 

dvs. som "geografisk enhed" - skal være CO₂e-neutral i 2030. Derved spiller 

kommunen ind i den nationale målsætning om at blive CO₂e-neutral.  

Aarhus Kommune udledte på geografisk niveau ca. 1,3 mio. tons CO₂e i 2019. 

Som virksomhed var Aarhus Kommunes CO₂e-udledning 38,8 tons i 2019 (Aar-

hus Kommune, 2019). Aarhus Havns CO₂e-regnskab på 1.281 tons (2021) ind-

går i regnskabet for Aarhus Kommune som virksomhed. 

Når en virksomhed som Aarhus Havn eller Aarhus Kommune opgør sit CO₂e-

aftryk, bliver dette opgjort for både de direkte udledninger indenfor selve virk-

somheden (scope 1 og 2) samt for udvalgte indirekte udledninger (scope 3), 
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som er relateret til køb af produkter og serviceydelser. Dermed har virksomhe-

dens CO₂e-aftryk en anden afgrænsning end det kommunale og nationale geo-

grafisk afgrænsede CO2e-aftryk.  

Derfor kan Aarhus Havns CO₂e-aftryk ikke direkte relateres til Aarhus Kommu-

nes geografiske regnskab - eller til det danske nationale CO₂e-aftryk. Kun Aar-

hus Havns el- og varmeforbrug samt brændstofforbrug indenfor kommunens 

grænser og køb af varer, der er produceret i Aarhus Kommune, er omfattet af 

Aarhus Kommunes CO₂e-aftryk.  

I henhold til Aarhus Kommune medregnes bygge- og anlægsaktiviteter og der-

med anlæg af Yderhavnen ikke direkte i Aarhus Kommunes CO₂e-aftryk, og 

disse aktiviteter indgår således ikke i målsætningen om CO₂e-neutralitet i 2030.    

  



 

 

     

 24  OPSUMMERING KLIMAPÅVIRKNINGER YDERHAVNEN 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A104076-project/Shared Documents/03 Project documents/A104076-PD-93  Opsumering CO2 beregninger  Yderhavnen/A104076-PD-93 Opsummering - CO2 

beregninger Yderhavnen notat_ver 9.docx 

8.1 Eksempler på CO₂e-aftryk 

Nedenfor er vist eksempler på CO₂e-aftryk, som er opgjort via forskellige meto-

der som anført ovenfor: 

1 CO₂-aftryk fra Yderhavnens anlægsfase er i MKV'en estimeret til 170.000 

ton 

2 CO₂-aftryk for anlæg af Lynetteholm projektet er estimeret til 350.000 ton 

CO₂ (Rambøll, 2020b) 

3 CO2-udledning (tons) for Aarhus Kommune som koncern er i 2020 knap 

50.000 tons/år (Aarhus Kommune, 2021) 

4 CO₂ udledning i Danmark (totalt) er i 2020 ca. 42 mio. tons/år (Danmarks 

Statistik, 2020) 

5 EU samlede CO2e-aftryk er i 2020 ca. 3.250 mio. tons/år (EEA, 2021) 

6 Verdens samlede udledning af GHG er opgjort til knap 40 Gt/år i 2019 (JRC 

, 2020) 

 

  



 

 

     

OPSUMMERING KLIMAPÅVIRKNINGER YDERHAVNEN  25  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A104076-project/Shared Documents/03 Project documents/A104076-PD-93  Opsumering CO2 beregninger  Yderhavnen/A104076-PD-93 

Opsummering - CO2 beregninger Yderhavnen notat_ver 9.docx 

 

9 Referencer 

Aalborg Portland, 2022, 2030 roadmap - Aalborg Portland 

Aarhus Havn, 2021, Bæredygtighedsrapport 2021, Publikationer - Aarhus Havn 

(portofaarhus.dk) 

Aarhus Kommune, 2019, Klimaaftryk på geografisk niveau, https://ledelsesinfor-
mation.aarhuskommune.dk/aarhus-i-tal/default.aspx?doc=vfs://Glo-
bal/AARHUS-I-TAL/KLIMA_I_TAL-Bysamfund-CO2-udledning.xview 
 
Celsa, 2022, Celsa stål- og valseværk - CO2-venlig produktion - Celsa Steel Ser-

vice (celsa-steelservice.dk); Pilotanlæg til fossilfri stålproduktion på vej i Sverige 
| GridTech PRO (ing.dk) 
 

COWI, 2022, Ekspertvurdering fra COWIs ekspert indenfor transport og grøn 
omstilling transportområdet (Niels Jørgen Jørgensen) 
 
Danmarks Statistik, 2020, Klima - Danmarks Statistik (dst.dk) 

 
EEA, 2021, Total greenhouse gas emission trends and projections in Europe (eu-
ropa.eu), European Environment Agency 
 
Energistyrelsen, 2022, Klimastatus og -fremskrivning 2022 (KF22): VE-
brændstoffer (bio- og PtX), Forudsætningsnotat nr. 4B, Høringsversion, 12-01-
2022, J nr. 2021-15863 

 
Hovedpointer fra miljøkonsekvensrapport 
 
JRC, 2020, JRC Publications Repository - Fossil CO2 emissions of all world coun-
tries - 2020 Report (europa.eu) 
 

Mobilitywatch, 2022, https://mobilitywatch.dk/nyheder/fragt_logistik/arti-
cle13626192.ece 
 
Rambøll, 2020b, Miljøkonsekvensrapport for Lynetteholm 

https://www.aalborgportland.dk/baeredygtighed/2030-roadmap/
https://www.portofaarhus.dk/publikationer/
https://www.portofaarhus.dk/publikationer/
https://ledelsesinformation.aarhuskommune.dk/aarhus-i-tal/default.aspx?doc=vfs://Global/AARHUS-I-TAL/KLIMA_I_TAL-Bysamfund-CO2-udledning.xview
https://ledelsesinformation.aarhuskommune.dk/aarhus-i-tal/default.aspx?doc=vfs://Global/AARHUS-I-TAL/KLIMA_I_TAL-Bysamfund-CO2-udledning.xview
https://ledelsesinformation.aarhuskommune.dk/aarhus-i-tal/default.aspx?doc=vfs://Global/AARHUS-I-TAL/KLIMA_I_TAL-Bysamfund-CO2-udledning.xview
https://celsa-steelservice.dk/kvalitet-og-miljo/celsa-stal-og-valsevaerk/
https://celsa-steelservice.dk/kvalitet-og-miljo/celsa-stal-og-valsevaerk/
https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/pilotanlaeg-til-fossilfri-staalproduktion-paa-vej-i-sverige
https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/pilotanlaeg-til-fossilfri-staalproduktion-paa-vej-i-sverige
https://www.dst.dk/da/Statistik/temaer/klima
https://www.eea.europa.eu/ims/total-greenhouse-gas-emission-trends
https://www.eea.europa.eu/ims/total-greenhouse-gas-emission-trends
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121460
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121460
https://mobilitywatch.dk/nyheder/fragt_logistik/article13626192.ece
https://mobilitywatch.dk/nyheder/fragt_logistik/article13626192.ece


 

 

     

 26  OPSUMMERING KLIMAPÅVIRKNINGER YDERHAVNEN 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A104076-project/Shared Documents/03 Project documents/A104076-PD-93  Opsumering CO2 beregninger  Yderhavnen/A104076-PD-93 Opsummering - CO2 

beregninger Yderhavnen notat_ver 9.docx 

Bilag A  

10 Bilag A - CO₂ bidrag fra anlægsprojektet som det er 

estimeret i MKV 

I anlægsfasen bidrager flere aktiviteter til emission af CO₂ eller andre drivhus-

gasser. Følgende aktiviteter er inkluderet i estimatet for udledning af drivhus-

gasser:  

1 Emissioner fra entreprenørmaskiner, uddybningsfartøjer og andet udstyr, 

der forventes anvendt under anlægsarbejdet 

2 Emissioner fra transport af materialer, jord og opgravet havbund til klap-

ning 

3 Emissioner relateret til produktion af primære materialer fordelt på det, 

som har indflydelse på den nationale udledning, og det, som ikke har. 

10.1 Emissioner fra entreprenørmaskiner 

Emissioner fra entreprenørmaskiner estimeres på baggrund af et overslag for, 

hvilke maskiner der skal anvendes, deres samlede driftstid samt et estimat for 

gennemsnitlig motorstørrelse (estimeret til 250 kW og 700 kW, 1000 kW for de 

større maskiner) og et brændstofforbrug (250 g/kWh). 

10.2 Emissioner fra transport 

Emission fra transport af materialer, jord mv. estimeres på baggrund af over-

slagsmængder, transportmetode, transportdistance samt generiske emissions-

faktorer for de enkelte transportmidler.  

Oprindelse af sten, stål og beton er ikke fastlagt endnu, og der er derfor valgt et 

"worst case" udgangspunkt for beregningerne. Der er endvidere regnet med, at 

sten, stål og beton transporteres i mindre coaster. Der er regnet med en emissi-

onsfaktor for coasteren på 16 g CO₂ / ton km, beregnet ud fra et gennemsnits 

brændstofforbrug (20 g/kWh) (EMEP/EEA, 2020). 

For transport af opgravet havbund til klapning er det antaget, at transporten 

sker på pram med en lasteevne på 1.500 ton, der trækkes af en mindre slæbe-

båd (2000 kW) med en emissionsfaktor på 48 g CO₂ / ton km (EMEP/EEA, 

2020). Det er antaget, at klappladsen ligger ca. 8 km fra havnen, og der er reg-

net med sejlads retur.  

For lastbiltransport er det antaget, at brændselsforbruget er 210 g/km, og at der 

transporteres 25 ton per kørsel. I forhold til transport af overskudsjord er det 

antaget, at transportafstanden er 34 km (inkl. returkørsel). Der er regnet med, 

at oprindelse af jord primært vil være inden for en radius af gennemsnitlig 17 

km.  
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CO₂-udledning fra indvinding og transport af sand fra Moselgrund er baseret på 

beregninger i miljøkonsekvensvurderingen for råstofområdet udarbejdet af Ram-

bøll i 2020 (Rambøll, 2020). Her er det antaget, at indvinding sker ved slæbe-

sugning med et indvindingsfartøj med lastekapacitet op til 10.000 m³. Afstand 

fra Aarhus Havn og Moselgrund er estimeret til 45 km. 

10.3 Emissioner fra materialer 

Emissioner fra produktion af materialer er estimeret på baggrund af overslag 

over forbrug af materialer samt emissionsfaktorer fra LCA-databaser (GaBi), 

produktmiljødeklarationer (EPD'er) mv. Hvor det har været muligt, er de an-

vendte emissionsfaktorer udledt på basis af flere kilder, typisk som et gennem-

snit. Produktion af materialer omfatter udvinding af sten og grus samt produk-

tion af beton og stål.  

Ved brug af overskudsmaterialer fra andre projekter, f.eks. overskudsjord til op-

fyldning, indregnes kun transport og ikke opgravning. 

10.4 Emissioner fra skibe 

For at beregne CO₂e-udledninger fra containerskibe er der fundet sammenhæng 

mellem brændstofforbrug og CO₂e-udledninger på et udvalg af skibe. Nedenstå-

ende figur viser sammenhæng mellem skibsstørrelse og brændstofforbrug per 

TEU. 

 

Figur 10-1: Relation mellem CO₂e-udledning og størrelse på containerskib, TEMA 2015 

 

Denne sammenhæng er anvendt til at beregne CO₂e-udledninger for de skibe, 

der anløber Århus Havn i perioden 10.-24. februar 2022. 

 

Til beregning af CO₂e-udledninger fra bulk carriers er der fundet brændstoffor-

brug og CO₂e-udledninger på et udvalg af skibe. Nedenstående figur viser sam-

menhæng mellem skibsstørrelse og brændstofforbrug per TEU. 
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Figur 10-2: Relation mellem CO₂e-udledning og størrelse på bulk carrier, TEMA 2015 

Denne sammenhæng er anvendt til at beregne CO₂e-udledninger for de bulk 

carriers der anløber Aarhus havn i en periode på 14 dage i januar 2022. 

 

Til beregning af CO₂e-udledninger fra lastbiltransport er anvendt TEMA2015. 

Lastbilernes emissioner er reduceret med 7% for at korrigere for den skønnede 

forbedrede brændstofeffektivitet i perioden 2015 – 2022. 

10.5 Generelle forudsætninger 

Anlægsaktiviteter, materialemængder og brug af entreprenørmaskiner er esti-

meret af specialister indenfor de enkelte fagområder, og de tager udgangspunkt 

i tilgængelig viden på nuværende tidspunkt i projektet. 

Der er anvendt emissionsfaktorer, som afspejler den nuværende teknologi år 

2020-2021, både hvad angår transport, entreprenørmaskiner samt produktion af 

materialer, og der er dermed ikke indregnet et sandsynligt fremtidigt skift til 

mere vedvarende energiformer. Estimatet må - med dette i mente - anses for at 

være et konservativt skøn.  

10.6 Materialer; mængder, oprindelse og transport - 

Hovedforslag med uddybning af sejlrende 

Tabel 10-1 Estimat for de primære materialer anvendt i Hovedprojekt inkl. overskuds-

jord, sand mv. samt beregningsforudsætninger vedr. oprindelse og trans-

portmetode af de forskellige materialer. Etablering af Yderhavnen. 

 

 

 

 



 

 

     

OPSUMMERING KLIMAPÅVIRKNINGER YDERHAVNEN  29  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A104076-project/Shared Documents/03 Project documents/A104076-PD-93  Opsumering CO2 beregninger  Yderhavnen/A104076-PD-93 

Opsummering - CO2 beregninger Yderhavnen notat_ver 9.docx 

 

Materiale til etablering af 

Yderhavnen 
Mængde Enhed Oprindelse/transportmetode 

Dæksten, filtersten, 

sprængstensfyld, brudsten 
750.000 m³ Stenbrud Sverige/Norge/skib (1000 km) 

Beton (molehoved) 1.500 m³ Ukendt/skib (500 km) 

Stål (molehoved) 1.500 ton Ukendt/skib (500 km) 

Sand 2.000.000 m³ Kattegat/slæbesuger (45 km) 

Afgravning af blødbund til 

klapning i Aarhus Bugt 
650.000 m³ Klapplads i Aarhus Bugt/pram (16 km) 

Jord fra Marselistunnelen 650.000 m³ Marselistunnel/lastbil (2 km) 

Materiale til opfyldning af 

havnearealer etape 1 
Mængde Enhed Oprindelse/ transportmetode 

Overskudsjord 3.200.000 m³ Diverse projekter i Østjylland/lastbil (34 km) 

Sand 2.000.000 m³ Kattegat/slæbesuger (45 km) 

Materiale til opfyldning af 

havnearealer etape 2 
Mængde Enhed Oprindelse/transportmetode 

Overskudsjord  7.450.000 m³ Diverse projekter i Østjylland/lastbil (34 km) 

Materiale til uddybning af 
bassin og sejlrende 

Mængde Enhed Oprindelse/transportmetode 

Bundmateriale til klapning 

i Aarhus Bugt 
3.550.000 m³ Klapplads i Aarhus Bugt/pram (16 km) 

Bundmateriale til genbrug 

(sand) 
200.000 m³ I projektet 

Materiale til etablering af 

kajarealer 
Mængde Enhed Oprindelse/transportmetode 

Sand 1.300.000 m³ Kattegat/slæbesuger (45 km) 

Beton 13.000 m³ Ukendt/skib (500 km) 

Stål 4.000 ton Ukendt/skib (500 km) 

Materiale til belægning 

etape 1 
Mængde Enhed Oprindelse/ transportmetode 

Cementstabiliseret grus, 

kaj og pladser 
111.920 m³ Ukendt/skib (500 km) 

Cementstabiliseret grus, 

veje 
11.040 m³ Ukendt/skib (500 km) 

Belægningssten, kajgade 4.980 m³ Ukendt/lastbil (100 km) 

Belægningssten, pladser 23.000 m³ Ukendt/lastbil (100 km) 

Asfalt, veje 13.041 ton Ukendt/lastbil (50 km) 

Materiale til belægning 

etape 2 
Mængde Enhed Oprindelse /transportmetode 

Cementstabiliseret grus, 

kajgade og pladser 
185.800 m³ Ukendt/skib (500 km) 

Cementstabiliseret grus, 

veje 
30.288 m³ Ukendt/skib (500 km) 

Belægningssten, kajgade 1.250 m³ Ukendt/lastbil (100 km) 

Belægningssten, pladser 45.200 m³ Ukendt/lastbil (100 km) 

Asfalt 30.580 ton Ukendt/lastbil (50 km) 

Materiale til kraner Mængde Enhed Oprindelse/transportmetode 

Containerkraner, stål 8.250 ton Ukendt/skib (20.000 km) 

 


