
GRØNNE 
ERHVERVSHAVNE 

2020



2

1. FORORD ........................................................................................................................................................................... 3

2. DE HAVNE, DER HAR BIDRAGET TIL ”GRØNNE ERHVERVSHAVNE 2020” ....................4

3. GRØNNE MÅLEPUNKTER FOR HAVNESEKTOREN I DANMARK .......................................5

4. RESULTATER OG MÅLOPFYLDELSE FOR ERHVERVSHAVNENE I 2020. ........................6

 4.1. En emissionsfri havn – alle havnens maskiner bruger ikke fossile brændstoffer 
  senest i 2025 ...................................................................................................................................................................6

 4.2. En emissionsfri havn – danske havnes energiforbrug er baseret på 100 procent  
 vedvarende   energi senest i 2030 ......................................................................................................................... 7

 4.3 En emissionsfri havn – havnene er CO2 neutrale senest i 2030 .......................................................8

 4.4 Understøttelse af den cirkulære økonomi – senest i 2030 genanvendes 90 procent  
 af havnens eget affald og det affald, der modtages fra skibe i danske havne. ..................................10

 4.5. Understøttelse af grøn adfærd hos kunderne – senest i 2030 er der indført  
 systematisk dialog om grøn adfærd og bæredygtighed mellem havnen og dens kunder ......... 12

 4.6 Understøttelse af grøn adfærd hos kunderne – senest i 2030 er der indført 
 differentierede afgifter for skibsanløb i forhold til hvor grønne skibene er........................................ 13

 4.7 Understøttelse af grøn adfærd hos kunderne - senest i 2030 er der mulighed for grøn  
 tilslutning for de skibe, vi modtager ved anløbsbroen ................................................................................ 14

5. ARBEJDET MED FN’S VERDENSMÅL I DE DANSKE ERHVERVSHAVNE ........................ 16

 FN’s verdensmål 7 om bæredygtig energi .........................................................................................................17

 FN’s verdensmål 9 om industri, innovation og infrastruktur .................................................................... 19

 FN’s verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion ........................................................................ 22

 FN’s verdensmål 14 om livet i havene ................................................................................................................ 24

 FN’s verdensmål 17 om partnerskaber for handling .................................................................................... 26

6. KONKLUSIONER ............................................................................................................................. 30

7. APPENDIX – METODE OG DATA I RAPPORTEN ..................................................................... 31

INDHOLD

Udgivet af:
Danske Havne
Bredgade 23, 2.tv
1260 København K
Telefon 72 11 81 00
E-mail: danskehavne@danskehavne.dk
 
Besøg os på: www.danskehavne.dk, Linkedin, Twitter

Redaktion:
Susanne Isaksen
Jens Hauge Lehmann 

Grafisk tilrettelæggelse:
Ebbe Rubien & Partners

Fotos:
Forside: Skagen Havn
Side 24: Forsea
Side 25: Ecocean
Side 27: Hufton&Crow
Øvrige fotos er fra de medvirkende  
havne, Istock og Unsplash



3

Blåt møder grønt. Sådan er forholdet mellem de 
danske havne og den grønne omstilling.
De danske havne ejer den infrastruktur, der er 
nødvendig for den grønne omstilling. Havnene 
har adgangen til vandet, den nødvendige plads 
ved kajerne og i baglandet samt den logistik- 
erfaring og -viden, der skal til for at jonglere 
transport fra både skinner, vej og vand i stadigt 
mere energi- og klimaeffektive løsninger. Havne 
er bl.a. i konsekvens heraf i tiltagende grad 
industriklynger, der samler de forretningsområ-
der og virksomheder, som betyder allermest for 
den grønne omstilling. Læg dertil, at en række 
danske havne også er energihubs, så har man 
et noget nær perfekt afsæt for at være omdrej-
ningspunktet for det, der meget vel kan blive 
Danmarks nye olieeventyr; udnyttelsen af vores 
megen vindskabte strøm i den nye teknologi 
Power-to-X, der skal omdanne den grønne 
strøm til klimavenlige, CO2-neutrale brændsler.

I 2020 vedtog brancheforeningen Danske  
Havnes bestyrelse den grønne vision: 

Missionen er at sikre, at vore danske erhvervshavne 
fortsat er blandt de mest konkurrencedygtige 
på verdensplan i takt med, at efterspørgslen på 
grønne transport- og serviceløsninger stiger, 
både i og udenfor Europa. 

Et af vore bidrag til at sikre, at vi også kommer i 
mål med visionen er udgivelsen af nærværende 
bæredygtighedsrapport. Rapporten for 2020 er 
den første af sin slags. Vi vil udgive en ny hvert 
år fremover, og tallene i den aktuelle rapport vil 
være den baseline, vi som branche kan måle os 
selv på. 

Vi har udvalgt tre indsatsområder som grønne 
målepunkter for vore havne, hvor målene enten 
er gennemførelse i 2025 eller 2030. Der er 
ambition og virketrang på havnene, hvad enten 
det handler om at bruge eldrevne kraner til 
erstatning for diesel-drevne, elektrificere hav-
nes vognpark, gøre fisketransporten grønnere 
eller genanvende havnens affald. Der sorteres, 
genanvendes, indkøbes og handles på helt nye 
måder. Disse dagligdags omstillinger kommer 
altså oveni de store opgaver indenfor offshore- 
vinden og ny brændselsteknologi. 

Rapporten her er, sammen med Danske Havnes 
forslag til infrastrukturplan fra i vinter, det første 
samlede skriftlige vidnesbyrd om den grønne 
rejse, danske erhvervshavne har indledt. Vi tror, 
vore havne når i mål. 

Blåt møder grønt.  
Til både samfundets og  
havnenes bedste.

 
Juni, 2021
Carsten Aa, bestyrelsesformand /
Tine Kirk, Direktør, Danske Havne

FORORD 

Danske Havne skal være blandt  
de fremmeste i verden hvad angår  
bæredygtige løsninger. Vi er den grønne 
forbindelse mellem hav og vind.

Fotos:
Forside: Skagen Havn
Side 24: Forsea
Side 25: Ecocean
Side 27: Hufton&Crow
Øvrige fotos er fra de medvirkende  
havne, Istock og Unsplash
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DE HAVNE, DER BIDRAGER 
TIL DANSKE HAVNES ÅRLIGE 
BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT

*Copenhagen-Malmö Port har rapporteret for 

hele virksomheden, herunder også havnens 

aktiviteter i Malmö, Sverige.



Danske Havne har udvalgt tre indsatsområder, 
som de danske havne som branche vil arbejde 
med i de kommende år og herunder en række 
konkrete målsætninger, som vi vil arbejde på at 
indfri løbende – og som man årligt vil måle sig 
på. Den første årlige rapport er den her, som 
udarbejdes for 2020. Hermed opsætter Danske 
Havne en meget ambitiøs plan for arbejdet med 
den grønne omstilling i den samlede havne-
branche for de kommende år. 

De målepunkter, der er udvalgt, er:

EN EMISSIONSFRI HAVN 

Alle havnens maskiner bruger ikke-fossile 
brændstoffer senest i 2025

Danske havnes energiforbrug er baseret på 100 
procent vedvarende energi senest i 2030

Havnene er CO2 neutrale senest i 2030

UNDERSTØTTELSE AF DEN CIRKULÆRE 
ØKONOMI

Senest i 2030 genanvendes 90 procent af  
havnens eget affald og det affald, der modtages 
fra skibe i danske havne.

UNDERSTØTTELSE AF GRØN ADFÆRD 
HOS KUNDERNE

Senest i 2025 er der indført systematisk dialog 
om grøn adfærd og bæredygtighed mellem 
havnen og dens kunder.

Senest i 2030 er der i alle havne differentierede 
afgifter for skibsanløb i forhold til, hvor grønne 
skibene er.

Senest i 2030 er der mulighed for grøn tilslut-
ning for de skibe, vi modtager ved anløbsbroen.

GRØNNE MÅLEPUNKTER  
FOR HAVNESEKTOREN  
I DANMARK 
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4. RESULTATER OG MÅLOPFYLDELSE  
FOR ERHVERVSHAVNENE I 2020 

4.1. EN EMISSIONSFRI HAVN – ALLE HAVNENS MASKINER BRUGER IKKE FOSSILE  
BRÆNDSTOFFER SENEST I 2025 
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Denne graf illustrerer, hvilke maskiner/køretøjer i 
alle de medvirkende havne i 2020 som anvender 
fossile eller ikke-fossile brændsler eller er hybrider.

Havnene bruger en del maskiner/køretøjer i den 
daglige drift af havnen. Maskinerne er opgjort i 4 
kategorier, da udviklingen i ikke-fossile brændsler 
varierer mellem de 4 kategorier.

Rullende materiel dækker bl.a. over gravema-
skiner, lastbiler med kran og grab, stackere til 
containere, feje/sugemaskiner og materiel til 
græsslåning og ukrudtsbekæmpelse. 

Som det kan ses af grafen, udgør ikke-fossile- og 
hybride kraner næsten 50 procent af kranerne. 
Det skyldes, at der i dag er mulighed for at købe 
kraner, der enten er fuldt elektriske eller delvis –, 
hvor de også kan køre på diesel. 

Havnene har altså i dag i stor udstrækning mulig-
hed for at vælge ikke-fossile løsninger, når de skal 
have nye kraner, eller de kan få konverteret gamle, 
fossile kraner til el. Sidstnævnte kan være en god 
løsning, da kraner afskrives over relativt lang tid. 
Men det er også forholdsvis dyrt, og derfor vælger 
mange havne først at skifte til elektriske kraner, 
når de gamle kraner skal udskiftes. Når havnene 
skal købe nye kraner, afhænger valget af el/die-
sel/hybrid ofte af el-infrastrukturen på havnen 
samt krav til kranernes mobilitet.

For biler mv. gælder tilsvarende, at bilerne ofte 
udskiftes til el, når havnene skal investere i nye.

Rullende materiel kører i mindre grad på ikke- 
fossilt brændstof. Det skyldes, at der kan være 
store krav til mobilitet og mindre tid til opladning. 
Med udviklingen af stadig bedre eldrevet materiel 
med længere køretid forventer havnene, at det i 
stigende omfang vil skifte til ikke-fossile brænd-
sler fremadrettet.

Der er stadig visse eldrevne køretøjer, hvor udvik- 
lingen – og dermed udbuddet – først lige er begyndt. 
Det gælder fx el-varevogne og el-gummigeder, 
som endnu kun er på markedet i mindre omfang. 

Skibe/fartøjer er endnu ikke skiftet til ikke-fossile 
brændsler. Det skyldes dels, at det endnu er me-
get dyre alternativer til fossile brændsler. Bereg-
ninger viser, at et skib med brint som brændstof vil 
resultere i en femdobling af brændstofudgifterne. 
Det forventes, at udviklingen af bæredygtige 
brændstoffer vil medvirke til, at der kommer flere 
skibe med el/brint/ammonium/metanol. Samti-
dig vil større produktionskapacitet og teknologi-
udvikling betyde, at skibe, der sejler på alternative 
brændstoffer, vil falde i pris i de kommende år. 
Havnene kan være med til at understøtte denne 
udvikling ved at sikre, at infrastrukturen er på 
plads, når skibe/fartøjer efterspørger ikke-fossile 
brændstoffer i højere grad end nu.

Målopfyldelsesgrad ift. 2025: 17 procent af havnenes maskiner bruger ikke-fossile brændstoffer 
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Havne bruger el til bygninger, maskiner/køretøjer 
samt tilslutning til skibe, og de bruger fjernvarme/
gas til opvarmning af bygninger. Blandt de havne, 
der deltager i denne rapport, er 31 procent af de-
res energiforbrug i 2020 baseret på vedvarende 
energi. De deltagende havne har oplyst forholdet 
mellem grøn- og ikke-grøn fjernvarme og gas, 
hvor det er muligt, men ikke alle udbydere af 
disse energikilder oplyser tallene. I disse tilfælde 
er energikilderne blevet noteret som ”ikke-grøn”. 
Evida oplyser, at 20 procent af gasnettet i 2020 
udgøres af biogas, mens Dansk Fjernvarme 
oplyser, at ca. 60 procent af fjernvarmen er grøn. 
Det er derfor muligt, at den reelle andel af grøn 
fjernvarme og gas er højere. 

Det danske elnet leverer i gennemsnit mere end 
50 procent vedvarende energi hovedsageligt fra 
vindmøller. Det indgår dog kun som grøn el, hvis 
der er tilkøbt oprindelsesbeviser. Den tilkøbte 
grønne el fremgår i figuren ovenfor sammen med 
den egenproducerede grønne el. 
Flere havne forventer at tilkøbe grøn strøm 
fremover. En del havne har eller planlægger at 
etablere vedvarende energianlæg på havnen. 
Det vil fremadrettet øge andelen af grøn energi i 
havnens energiforbrug. 

Derudover vil andelen af vedvarende energi i 
fjernvarmen- og elnettet øges frem mod 2030, 
og naturgas vil gradvis udfases. I dag er der 
desværre udfordringer med havneloven, der kan 
forhindre yderligere udbredelse af vedvarende 
energi på havnene. Det kan fx være opstillingen 
af solceller på havnenes arealer. Hvis havnene 
får bedre muligheder for at anlægge vedvaren-
de energiproduktion på havnen, vil det virkelig 
sætte fart på den grønne omstilling for havnene 
og for den tunge transportsektor som helhed.

Langt størstedelen af de fossile brændsler bru-
ges til maskiner på havnen.

4.2. EN EMISSIONSFRI HAVN – DANSKE HAVNES ENERGIFORBRUG ER BASERET  
PÅ 100 PROCENT VEDVARENDE ENERGI SENEST I 2030 

Fossile brændsler

Tilkøbt/egen grøn el

El fra elnettet

Grøn fjernvarme og gas

Ikke grøn fjernvarme og gas

Målopfyldelsesgrad ift. 2030: 31 procent vedvarende energi. 

Energiforbruget i havnene 
fordelt på energiformer

Deltagende havne: 22
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4.3 EN EMISSIONSFRI HAVN – HAVNENE ER CO2-NEUTRALE SENEST I 2030

32%
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Ja

Nej

Har havnene et offentligt  
CO2-regnskab?
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Brændsel El og varme

Havnenes CO2-udledning

Havne kan udlede CO2 via deres 
el-, varme- og brændselsfor-
brug. Ovenstående figur viser, at 
CO2-udledningen fra brændsel 
udgør mere end ¾ af havnens 
samlede CO2-udledning. 

Det kommer sig af, at fossile 
brændsler udgør 65 procent af 
havnenes energiforbrug, og at der 
på havnene bruges en væsentlig 
mængde grøn el, -fjernvarme og 
-gas, mens brændsler overvejende 
er fossile. 

Deltagende havne: 22

Deltagende havne: 22

7 ud af 22 havne offentliggør et CO2-regnskab.
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Brændsel

0,17

El og varme

0,10

Oven- og nedenstående figurer 
viser de samlede deltagende havnes 
CO2-udledning per hhv. anløb og  
1000 m2-havneareal. Tallene skal frem-
adrettet bidrage til et mere retvisende 
billede af havnenes fremdrift i den 
grønne omstilling. Både havneareal og 
anløb er tal, der i en udstrækning reflek-
terer aktivitetsniveauet på havnen. 

På den måde vil tallene i kommende 
rapporter sørge for at vise havnenes 
grønne fremskridt, selvom der eks. er 
udvidet i havnenes aktiviteter med flere 
anløb eller større havneareal. Derud-
over giver tallene også en mulighed for 
en sammenligning for den enkelte havn 
i forhold til gennemsnittet af havne.

Tons CO2 pr. anløb, gennemsnit

Deltagende havne: 22

Havnens CO2-udledning pr. 1000 m2 havneareal, gennemsnit
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4.4 UNDERSTØTTELSE AF DEN CIRKULÆRE ØKONOMI – SENEST I 2030 GENANVENDES 
90 PROCENT AF HAVNENS EGET AFFALD OG DET AFFALD, DER MODTAGES FRA SKIBE  
I DANSKE HAVNE

Affald der sendes til 
forbrænding

Affald der genanvendes

Affald der sendes til 
deponi

Andet affald

Genanvendelse af affald og 
skibsaffald på havnene 

3%

27%

69%

1%

Målopfyldelsesgrad ift. 2030: 
30 procent. 

Deltagende havne: 19 bidrag, 
11 heraf kun delvist udfyldt. 



Meget af havnenes affald stammer fra de skibe, 
der kommer i havn. Havnene er lovgivnings-
mæssigt forpligtede til at modtage affald fra ski-
be, der anløber havnen. Tilsvarende er skibene 
forpligtet til at aflevere affaldet. Denne gensidi-
ge forpligtigelse er lavet for at forhindre, at skibe 
dumper deres affald i havet. Derfor er det vigtigt, 
at havnene har fokus på, at skibsaffaldet bliver 
genanvendt.

Langt det meste af skibsaffaldet er desværre 
usorteret, hvilket gør det svært - næsten umuligt 
– at genanvende. Der er stor forskel på mæng-
der- og typen af affald, som der modtages fra 
skibene i havnene. Krydstogtskibe genererer 
typisk store mængder spildevand samt plast fra 
opbevaring af mad og plastflasker, mens fx fiske-
fartøjer i højere grad afleverer fiskenet, stålwirer 
og metaller samt spildolie. Det kan derfor kræve 
forskellige indsatser i havnene for at øge genan-
vendelsen af affald. 

Der er ydermere en helt særlig problemstilling 
omkring skibsaffald fra internationale ruter: hvis 
affaldet er kontamineret med mad, skal det i 
henhold til lovgivningen forbrændes og må altså 
ikke genanvendes. 

Derudover genererer havnen også selv affald 
fra den daglige drift - fx kontorer, maskiner og 
byggeaffald. 

Flere havne arbejder målrettet med cirkulær 
økonomi, hvor der er fokus på genanvendelse, 
affaldsforebyggelse, reparation eller opgra-
dering og mindskelse af plast i havnene. De 
store fiskerihavne på den jyske vestkyst har i 
fællesskab arbejdet for, at fiskerne gratis kan 
aflevere trawl, garn og net. Derudover har de et 
samarbejde med virksomheden Plastix, der kan 
omdanne - og genanvende fiskeriredskaberne 
til plastgranulat. I havnene er der også mange 
steder etableret virksomheder, der sorterer og 
genanvender skrot fra fx boreplatforme eller 
skibe. Også almindeligt metalskrot kan samles 
og sendes til genanvendelse via skib. 

Kun 19 af 22 deltagere har indberettet tal om 
affald, herunder en væsentlig mængde delvise 
indberetninger. Dette skyldes bl.a., at en del 
havne ikke for nuværende har tal for affaldssor-
tering, men først skal til at etablere systemer, der 
registrerer dette. Og for andre, at de ikke har 
kunnet få oplyst fra deres affaldsselskab, hvor 
meget affald der genanvendes. 

Tallene for 2020 viser, at 30 procent af det af-
fald, som havnen producerer eller modtager fra 
skibene, bliver genanvendt. En helt afgørende 
forudsætning for større genanvendelse af skibs-
affald vil være, at skibene sorterer det i forskellige 
fraktioner, når de afleverer det i havnen. Det sker 
endnu kun i begrænset omfang. 

11
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4.5. UNDERSTØTTELSE AF GRØN ADFÆRD HOS KUNDERNE – SENEST I 2025 ER DER 
INDFØRT SYSTEMATISK DIALOG OM GRØN ADFÆRD OG BÆREDYGTIGHED MELLEM 
HAVNEN OG DENS KUNDER

Nej

Ja

Har havnene indledt grøn 
dialog?

10

12

Målopfyldelsesgrad ift. 2025: 55 procent af havnene har indledt en systematisk grøn dialog. 

Mere end halvdelen af havnene i rapporten har i 
2020 indledt en grøn dialog med deres kunder/
partnere på havnen. Og blandt de havne, der har 
gjort det, holdes der i gennemsnit mere end 2 
årlige møder. 

Selvom det ikke indgår i havnens egen CO2-op-
gørelse, er det vigtigt for den samlede grønne 
omstilling, at havnens kunder også deltager i den 
grønne dagsorden. Gennem et godt og koordine-
ret samarbejde med havnens kunder forbedres 
mulighederne for at udnytte havnens arealer og 
faciliteter på den mest bæredygtige måde. Nog-
le havne er i gang, mens andre lige er begyndt at 
undersøge mulighederne for industriel symbi-
ose på havnen. Det vil sige, at der på tværs af 
havnene ses på, om der er overskudsressourcer 

fra nogle virksomheder, der kan udnyttes som 
ressource hos andre virksomheder. Det vil bl.a. 
gøre det muligt at udnytte overskudsvarme/køl 
mellem virksomheder på havnen. 

Deltagende havne: 22
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4.6 UNDERSTØTTELSE AF GRØN ADFÆRD HOS KUNDERNE – SENEST I 2030 ER  
DER INDFØRT DIFFERENTIEREDE AFGIFTER FOR SKIBSANLØB I FORHOLD TIL, 
HVOR GRØNNE SKIBENE ER

Nej

Ja

Har havnene differentierede 
skibsafgifter?

Målopfyldelsesgrad ift. 2030: 14 procent af havnene har differentierede skibsafgifter.  

Der er i 2020 tre havne, der har differentierede 
skibsafgifter i forhold til, hvor grønne de skibe, 
de modtager i havnen, er. Det er i disse havne 
billigere at lægge til kaj, hvis man opfylder en 
grøn miljøstandard. Man må forvente, at dette tal 
vil stige væsentligt i de kommende år, bl.a. fordi 
der på europæisk plan forventes lovgivning om-
kring grønne skibs- og havneafgifter inden 2025. 
European Sea Ports Organisation (ESPO) har 
undersøgt næsten 100 europæiske havnes brug 
af differentierede skibsafgifter, hvor det fremgår, 
at omkring 57 procent af havnene på nuværende 
tidspunkt har en form for differentierede skibsaf-
gifter, der favoriserer grønne skibe. Yderligere 30 
procent planlægger at etablere sådanne afgifter 
inden for de næste 2 år. I ESPO-undersøgelsen 
er langt de fleste medvirkende en del af TEN-T 

netværket overvejende som ”core ”-havne. 
Dette giver bl.a. adgang til bedre finansierings-
muligheder for grøn omstilling. 

Det er endnu kun relativt få havne, der tilbyder 
differentierede skibsafgifter, og der forlægger 
endnu ikke data for, om det har indflydelse på 
antallet og typen af skibsanløb i havnene.

3

19

Deltagende havne: 22
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4.7 UNDERSTØTTELSE AF GRØN ADFÆRD HOS KUNDERNE - SENEST I 2030 ER DER  
MULIGHED FOR GRØN TILSLUTNING FOR DE SKIBE, VI MODTAGER VED ANLØBSBROEN

Øvrige anløb

Ubenyttet mulighed

Skibsanløb med grøn tilslutning

Målopfyldelsesgrad ift. 2030: 25 procent af skibsanløb har mulighed for grøn tilslutning

Hvis havnene for alvor skal bidrage til den 
grønne omstilling, så skal det være muligt for 
de skibe, der anløber i havnene, at kunne tanke 
”grønt”. 

En grøn tilslutning vil i praksis sige et anløb, 
hvor skibet tilbydes at bruge landstrøm, når det 
ligger til kaj i stedet for at benytte skibets motor. 
Bruges der grøn landstrøm, sikres det, at der ikke 
er nogen CO2-udledning i den tid, det ligger til 
kaj, og der udledes heller ikke partikler som NOx 
og SOx.

Blandt de havne, der har deltaget i arbejdet 
med denne rapport, har der i 2020 været samlet 
45.528 skibsanløb. Heraf har der været mulig-
hed for grøn tilslutning for 5.587 skibsanløb, men 
kun 1.788 har benyttet sig af det. 

Der sker en udvikling netop nu, hvor flere havne 
investerer i grøn tilslutning i form af landstrøm. 
Udviklingen sker primært til skibe, der regel-
mæssigt har anløb i de enkelte havne eller skibe/

platforme, der ligger lang tid i havn. Det betyder, 
at færger og supply-skibe, som enten sejler i fast 
rutefart mellem havne eller frem og tilbage mel-
lem havnen og fx vindmølleparker, i nogen grad 
kan forsynes i dag. Flere havne har planlagt at 
investere i landstrømsanlæg fremadrettet, nogle 
er faste anlæg til færger, mens andre er mobile 
anlæg, der kan transporteres rundt på havnen 
efter behov. Dog hører det med til billedet, at rig-
tig mange skibe ikke er forberedt til at modtage 
landstrøm.

Ingen havne kan endnu tilbyde landstrøm til 
krydstogtskibe. Havnene har her en særlig 
udfordring, idet anlæg hertil er så dyre, at bu-
siness casen for at investere i dem ikke hænger 
sammen uden et offentligt tilskud. Der er endnu 
ikke etableret landstrømsanlæg til fx krydstogt i 
Europa, uden at det har været støttet af EU, stat 
eller kommuner.

9,239

33.941

2.348

Benyttet mulighed

Deltagende havne:  
22, heraf har 1 oplyst, at 
der foregår grøn tilslut-
ning, men at der ikke 
tælles anløb.



Skibe, som sjældent anløber havne, kan være 
vanskelige at forsyne med landstrøm, da land-
strømsanlæggene ikke altid er dimensioneret 
efter skibene, eller skibene ikke kan eller vil 
modtage landstrøm. 

Skibe med kort tid i havnen kan være svære at 
forsyne med landstrøm, da det kræver tid at 
koble landstrøm af og på.

 ”Ubenyttet mulighed” dækker over, at en række 
skibe vurderes at kunne vælge grøn tilslutning, 
men af forskellige årsager fravælger mulig-
heden. Tidligere har både Danske Havne og 
European Sea Ports Organisation kritiseret, at 
de nuværende afgiftsstrukturer betyder, at en 
lang række skibe fravælger grøn tilslutning/
landstrøm. Den ovenstående figur afspejler også 
dette – 2/3 af skibene fravælger den grønne 
løsning. Det er både problematisk for klimaet nu,

men også for fremskridtet i den grønne omstil-
ling – det er meget svært at finansiere el- og 
ladeinfrastruktur, hvis der ikke er et tilstrækkeligt 
incitament for havnens kunder til at benytte det.

Fra politisk hånd er der flere løsningsmuligheder, 
herunder afgiftsreduktion - eller fritagelse for 
landstrøm, krav om tilslutning i havn m.v. Dan-
ske Havne støtter øgede muligheder for grøn 
tilslutning i havnen, men fra et teknologineutralt 
synspunkt. Den enkelte havn skal så at sige have 
mulighed for at vælge den bedste løsning for 
grøn tilslutning. Det er også vigtigt, at der er 
”level playing field”, så den grønne tilslutning 
også fritages for afgifter tilsvarende det fossile 
brændstof, som skibene alternativt bruger. 
Over tid må det ventes, at en grøn tilslutning vil 
kunne dække over andet end bare landstrøm, fx 
mulighed for brug af grønne PtX-brændsler som 
brint, metanol og ammoniak.
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5. ARBEJDET MED FN’S VERDENSMÅL  
I DE DANSKE ERHVERVSHAVNE 

Danske Havnes grønne vision er koblet op på 
FN’s Verdensmål. Danske Havne bakker na-
turligvis op om dem alle, men fem verdensmål 
er udvalgt på baggrund af havnenes primære 
aktiviteter og forretningsområder. De repræsen-
terer dermed de indsatsområder, hvor havnene 

kan bidrage allermest, og hvor der ydes en ekstra 
indsats. Vidensdeling og samarbejde på tværs er 
vigtigt for, at vi når i mål med visionen, og part-
nerskaber for handling er derfor grundlæggende 
i alt arbejdet med den grønne omstilling. 

FNS VERDENSMÅL 7 OM BÆREDYGTIG ENERGI:  
Her kan havnene som energihubs og grønne energiforvaltere spille en vigtig rolle. Havnene kan bin-
de land og hav sammen, hvor de med infrastruktur og produktion til bæredygtig energi kan bidrage 
til at løse transportens klimaudfordringer.

FNS VERDENSMÅL 9 OM INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR:  
Havnene kan med brug af rene og miljøvenlige teknologier bidrage til at fremme bæredygtig forsk-
ning og innovation. De kan skabe bæredygtig og robust infrastruktur ved at udbygge bæredygtigt 
og klimasmart på havnen.

FNS VERDENSMÅL 12 OM ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION:  
Her kan havnene bl.a. spille en særlig rolle i forhold at danne rammen for kundernes  

grønne løsninger.

FNS VERDENSMÅL 14 OM LIVET I HAVENE:  
Havnene har et stort ansvar i at kunne bidrage til at sikre, at det affald, 

der er ombord på skibe, håndteres forsvarligt, når det kommer i land 
i stedet for at blive kastet i havene. Samtidig kan havnene sikre, at 

den ikke udleder forurening i havet.

FNS VERDENSMÅL 17 OM PARTNERSKABER FOR 
HANDLING:  

Vidensdeling og samarbejde på tværs er vigtigt for, at 
vi når i mål med visionen, og verdensmål 17 om part-

nerskaber for handling er derfor grundlæggende i alt 
arbejdet med den grønne omstilling. 

I det følgende gives en række eksempler på, 
hvordan der arbejdes med FN’s verdensmål i de 
danske erhvervshavne.

LIVET I
HAVET

ANSVARLIGT FOR-
BRUG OG  
PRODUKTION

INDUSTRI,  
INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR

BÆREDYGTIG 
ENERGI

17 PARTNERSKABER FOR HANDLING

17 PARTNERSKABER FOR HANDLING

PARTNERSKABER
FOR HANDLING
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ADP’s markante rolle i udviklingen af et førende 
europæisk multimodalt transportknudepunkt 
i Fredericia giver havneselskabet en naturlig 
nøglerolle i videreudviklingen af et europæisk 
energiknudepunkt, fordi den rette infrastruktur 
er forudsætningen for skalering af fremtidens 
Power-to-X-løsninger.  

ADP’s ambitioner er tårnhøje, og derfor kobler 
man nu Danmarks bedste sektorkoblings-vi-
den inden for energi og Power-to-X på forret-
ningsudviklingen. Implements eksperter skal 
understøtte beslutningsprocesser og udvikle 
forretningsmodeller, der skal sikre ADP’s 
kommercielle udvikling inden for den grønne 
omstilling.

I transformationen fra traditionel havnedrift lig-
ger omstillingen fra traditionel oliehavn til frem-
tidens havn, hvor nye grønne løsninger inden for 
recycling og nye energiformer i de kommende år 
vil fylde mere og mere. Med udsigt til at Everfuel 
og Shell Raffinaderiet i 2022 vil etablere nordens 
største brintfabrik i Fredericia, er der en helt 
naturlig forventning til, at Power-to-X området 
vil få en central betydning for udviklingen af 
Fredericia Havn og ADP’s kerneforretning. 
Potentialet for fremtidens Power-to-X-løsninger 
koblet på centralt beliggende infrastruktur er 
endnu ikke kortlagt, og derfor er det helt natur-
ligt, at ADP går forrest og får udviklet kvalificeret 
viden i forhold til skalering af løsninger til gavn 
for samfundet og dansk eksport. 

ADP  
SATSER PÅ PTX

FN’S VERDENSMÅL 7: OM BÆREDYGTIG ENERGI

Esbjerg Havn har implementeret et energi-over-
vågningssystem på havnen i samarbejde med den 
amerikanske it-gigant Honeywell.

Selskabet har sammen med Esbjerg Havn udvalgt 
1200 målepunkter på havnen, som leverer data 
ind til en skræddersyet digital overvågningsløs-
ning. F.eks. kan man se, hvor mange skibe der er i 
havnen, og om de er tilsluttet havnens landstrøm-
anlæg. Hvis de er koblet op på anlæggene, udleder 
de ikke CO2 og er dermed med til at gøre havnen 
mindre belastende klimamæssigt.

Løsningen har foreløbigt givet havneledelsen 
overblik over, at de mere end 6000 årlige havne-
anløb fra skibe udgør 85 pct. af CO2-udledningen 
i havnen, mens den resterende andel kommer fra 
trucks, lastbiler og kraner på havnen. For de sidst-

nævnte er grøn strøm en hurtig og nem hjælp.
Med hensyn til skibene kan it-løsningen ved at 
kombinere data om skibenes gennemsnitlige 
CO2-udledning med antallet af dage i havn sladre 
om, hvornår CO2-udledningen er for høj. Så lyser 
røde symboler i systemet.

På den måde udpeges de røde områder på kortet 
over havnen, hvor det bedst kan betale sig at an-
lægge landstrømsanlæg og dermed skifte fossile 
brændsler ud med grøn strøm.

Den digitale løsning bliver et afgørende værktøj 
for at nå det danske mål om CO2-reduktion på 
70 pct. i 2030. Løsningen kan udbygges til andre 
områder af havnen og omfatte både virksomheder 
på havnen og dem, der grænser op til byen.

I ESBJERG HAVN MÅLES ENERGIFORBRUG 
PÅ 1200 MÅLEPUNKTER

CASES

Kalundborg Havn arbejder på at kunne tilbyde 
landstrøm i havnen, i første omgang i Østhav-
nen. Ved at etablere et landstrømsanlæg vil 
det blive muligt for de skibe, der ligger ved kaj i 
Østhavnen, at slukke for dieselgeneratoren og i 
stedet blive forsynet med landstrøm. Det sparer 
CO2-udledning samtidig med, at det fjerner en 
del af støjen.

Planen er at få etableret et landstrømsanlæg, 
som kan supportere alle spændinger og alle 
strømbehov op til 800 A såvel som både 50 
og 60 Hz. Et sådant anlæg vil være relevant for 
de skibe, der skal ligge ved kaj i længere tid, og 
derfor har havnen valgt at starte i Østhavnen, da 
der netop her ofte ligger skibe i længere tid ad 
gangen. På lidt længere sigt er tanken, at land-
strøm skal kunne tilbydes ved alle kajer. 

KALUNDBORG HAVN ETABLERER  
LANDSTRØMSANLÆG PÅ ØSTHAVNEN
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FN’S VERDENSMÅL 7: OM BÆREDYGTIG ENERGI

I 2019 blev al gadebelysning udskiftet til LED-be-
lysning som en del af målsætningen for 2019. 

For 2020 er målsætningen at udskifte kontorbe-
lysningen til LED-belysning på havnekontoret. 

I medio af 2020 søgte Vejle Erhvervshavn om mid-
ler fra Vejdirektoratet til etablering af 4 ladestan-
dere og indkøb af en el-ladvogn som erstatning for 
den eksisterende diesel-ladvogn. Ultimo decem-
ber 2020 fik havnen tilsagn fra Vejdirektoratet om 
midler til etablering af 4 ladestandere og indkøb af 
en ny el-ladvogn. I løbet af 2021 får Vejle Erhvervs

havn etableret 4 ladestandere til elkøretøjer. 
I 2021 er målsætningen at udskifte gasopvarm-
ningen i de bygninger, der er ejet af havnen og er 
gasopvarmet til en varmepumpeløsning – en luft 
til vand varmepumpe. Samtidig med etableringen 
af varmepumpeløsningen arbejder havnen også 
med etableringen af et solcelleanlæg på tagene 
af de bygninger, havnen ejer. Målet med etable-
ringen er, at strømmen fra solcelleanlægget skal 
dække havnens eget energiforbrug fra 2021 og 
frem. Varmepumpen samt strømmen til ladestan-
derne skal komme fra solcelleanlægget på tagene 
fra 2021. 

VEJLE ERHVERVSHAVN FÅR ET GRØNNERE 
OG REDUCERET ENERGIFORBRUG 

CASES

Hurtigfærgen Max blev i 2020 koblet til land-
strøm under sine ophold ved Øernes Kaj i Rønne. 

Det er resultatet af en aftale mellem Rønne Havn 
og Bornholmslinjen. Det betyder, at færgen ikke 
behøver at have motorer tændt for at producere 
strøm, mens den ligger i havn. 

Landstrømmen betyder også, at CO2-udlednin-
gen mindskes, da landstrøm indeholder en del 
grøn strøm, mens strømmen på færgen primært 
produceres på diesel.

Landstrøm til færgen vil også mindske udled-
ningen af partikler (NOx og SOx), mens færgen 
ligger til kaj.

RØNNE HAVN KOBLER HURTIGFÆRGEN 
MAX TIL LANDSTRØM 

I 2020 solgte Korsør Havn sin store dieseldrevne 
kran som første del af planen om at forbedre de 
miljømæssige forhold på Korsør Havn gennem 
ny teknologi. 

Salget af kranen har givet havnen mulighed for at 
investere i ny teknologi med miljøet i fokus.For at 
kunne servicere kunderne på Korsør Havn bedst 
muligt fremover og samtidigt have et stort fokus 
på det miljømæssige aspekt har Korsør Havn

 investeret i en ny hybridkran. Hybridkranen har et 
30 procent mindre brændstofforbrug og udleder 
mindre støj end andre nuværende kraner på 
Korsør Havn.

Den nye kran er et vigtigt redskab i den overord-
net plan om at indfri Korsør Havns miljømål, der 
går ud på at reducere havnens miljøpåvirkninger 
indenfor røg, støj og møg til fordel for Korsør by 
og miljøet generelt.

KORSØR HAVN INVESTERER I EN NY  
MILJØVENLIG HYBRIDKRAN

FED er et digitaliserings- og sektorkoblingsprojekt, 
der handler om at gøre det danske elforbrug mere 
fleksibelt, så det bliver muligt at udnytte strøm fra 
bl.a. vindmøller og solceller bedre. For at kunne 
undersøge dette er der på landsplan udpeget seks 

testzoner (Living Labs), og Aarhus havn er en af 
disse zoner. Visionen for testzonen på Aarhus 
havn er at skabe en storskala demonstration af 
energifleksibilitet i et industriområde gennem 
energisynergier imellem virksomhederne.

AARHUS HAVN ER TESTZONE FOR MERE  
FLEKSIBELT ELFORBRUG
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Hvide Sande Havn er med i et Horizon 2020 
projekt, hvor man vil bruge overskudsel fra de 
vindmøller, der står på Hvide Sande Havn, til 
at give energi til en innovativ pumpeløsning, 
hvorved sediment flyttes fra den nordlige del 
af havnen til den sydlige. Hermed kan de skibe, 
der bruges til uddybning, undværes, og dermed 
undgås den forurening og udledning, der ellers 
ville være kommet fra dem. 

HVIDE SANDE HAVN FINDER EN BÆREDYGTIG 
PUMPELØSNING TIL SEDIMENTHÅNDTERING

Thyborøn Havn fører energiregnskab og arbej-
der løbende med energioptimering for at re-
ducere energitab ved processer. Af eksempler 
herpå kan nævnes indførelsen af LED-gade- og 
arbejdslys på havnen og etableringen af et nyt 

miljørigtigt havnekontor i 2019. I 2020 plan-
lagde Thyborøn Havn etableringen af et mere 
miljøvenligt køleanlæg til havnens fiskeauktion. 

THYBORØN HAVN ETABLERER ET MILJØ- 
VENLIGT KØLEANLÆG TIL FISKEAUKTION 

FN’S VERDENSMÅL 9 OM INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTURCASES

Godsmængderne på jernbanen, som håndteres 
på Port of Aalborgs terminaler, er opadgående. 
Ambitionen er at gøre godstransport på bane 
mere attraktivt, og i 2020 etablerede Port of 
Aalborg sin tredje godsbaneterminal. 

Den nye godsbaneterminal er på i alt knap 
20.000 m² med 430 meter spor.

Under hele anlægsprocessen er arbejdet aktivt 
på at nedbringe anlæggets klimaeffekt. Gods-
terminalen var oprindeligt projekteret med en 
belægningsopbygning af cementstabiliseret 
grus og stabilgrus. Altså et materiale bestående 
af jomfruelige grusgravsmaterialer iblandet 
store mængder cement. Det viste sig muligt 
i stedet at genbruge frasorterede materialer 
fra den samtidige sporrenovering af jernbane-
strækningen mellem Aalborg og Hobro, i form 
af sporballast makadamsten og granitskærver.

PORT OF AALBORG ANLÆGGER NY  
GODSBANETERMINAL BÆREDYGTIGT TIL 
FREMME AF GRØN GODSTRANSPORT
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Hanstholm Havn har i 2020, i samarbejde med 
Danmarks Fiskeriforening, Danske Havne og 
andre vestkysthavne, arbejdet på en ensartet 
modtageordning for affald fra fiskefartøjerne.

Formålet med ordningen er at ændre en 
væsentlig del af affaldet til en ressource og 
dermed nedbringe mængden af affald, der 
deponeres og forbrændes. Konkret etableres 
faciliteter til modtagelse af kildesorteret affald 
fra fartøjerne.

For at nedsætte energiforbruget i forbindelse 
med de kølede auktionshaller har havnen i 
2020 etableret et logistikcenter, så udlevering 
af fisk ikke foregår direkte fra salgshallerne til 
køretøjerne, men gennem et aflukket sluseom-
råde. Derved kan den kolde luft nemmere hol-
des inde i hallerne, og der skal bruges mindre 
energi til at køle hallerne. 

HANSTHOLM HAVN SØRGER FOR  
INNOVATIV HÅNDTERING AF FISKEFARTØJER, 
FISK OG AFFALD 

Skagen Havn har etableret 7.500 m2 NOx-ab-
sorberende asfalt, hvilket bidrager til en god 
luftkvalitet i og omkring Skagen Havn.

Den nye asfaltbelægning bliver efter lægning 
overstrøet med et luftrensende betongranulat. 
Det gør vejen til en aktiv Nitrogenoxid (NOx) 
reducerende overflade. Det aktive betongra-

nulat er specielt modificeret med titanium 
dioxid (TiO2), der fungerer som katalysator 
sammen med sollys. I denne katalytiske proces 
bliver passerende NOx-partikler omdannet til 
harmløst Nitrat (NO3-), som skylles væk, når 
det regner.

Foreløbige tests i Tyskland og Kina anslår en 
NOx-reduktion på mellem 15-25 procent. Det-
te betyder, at den nye vejbelægning på Vestre 
Strandvej vil have den samme luftrensende 
effekt som 70.000 m2 skov.

Den nye asfalt er delvist produceret af gen-
brugsasfalt. Desuden anvendes en ny produk-
tionsmetode, der muliggør en lavere produkti-
onstemperatur.

Resultatet bliver en CO2-besparelse på 8.524 
tons svarende til en reduktion på 25 procent i 
forhold til den udledning, der ville have været 
ved brug af traditionel asfalt. 

SKAGEN HAVN  
BRUGER NOX-ABSORBERENDE ASFALT

FN’S VERDENSMÅL 9 OM INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTURCASES
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FN’S VERDENSMÅL 9 OM INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR  CASES

Randers Havn har indgået en aftale med en ny 
bæredygtig virksomhed, der etablerer sig i det 
nye havneområde i 2021. Virksomheden etab-
lerer et anlæg, der årligt omdanner 20.000 
tons plastaffald til god pyrolyseolie, der kan 
bruges til ny plastproduktion. Der vil være en 
del gas, der ikke kan omdannes, men kan bru-
ges til andre formål. Der kan bl.a. leveres strøm 
til internt brug og varmt vand til et fjernvarme-
net. Virksomheden regner med at kunne spare 
op til 30.000 tons CO2 årligt på dens genan-
vendelsesproces med problematisk plastaffald, 
som i dag ikke kan genanvendes.

Det er planen, at opvarmning af havnens nye 
administrationsbygning samt dele af havnens 
nuværende og fremtidige virksomheder, der 
etablerer sig i det nye havneområde, vil ske fra 
den overskudsvarme/energi, der genereres 
fra den nye virksomhed, der omdanner plast til 
olie/varme.

Randers Havn er sammen med bl.a. Aalborg 
Universitet i gang med at analysere og under-
søge muligheden for etablering af et symbiose-
netværk på de nye havnearealer.

RANDERS HAVN FÅR NY VIRKSOMHED, DER 
OMDANNER 20.000 TONS PLASTAFFALD TIL 
GOD PYROLYSEOLIE

Thorsminde Havns plan er at omdanne sig 
fra at være en fiskerihavn til også at være en 
energihavn. En stor del af havnen skal udvikles, 
så havnen kan servicere vindmølleindustriens 
aktiviteter. Derfor ser Thorsminde Havn frem til 
en transformation i sin satsning fra primært at 
være fiskeriorienteret til også i høj grad at være 
en havn til vindindustriens aktiviteter for Thor 
Havvindmøllepark og andre offshore projekter.

THORSMINDE HAVN PLANLÆGGER AT 
BLIVE EN DEL AF DEN GRØNNE OMSTILLING

Der er stort fokus på miljø- og sundhedspåvirk-
ninger ved luftforureningen fra skibe i kyst- og 
bynære områder. Færgen Isefjord, der sejler 
mellem Hundested og Rørvig, har derfor fået 
monteret partikelfiltre, som samtidig med en 
partikelreduktion af NOx og SOx på mere end 
99 procent også reducerer støjen på alle ski-
bets fire motorer med ca. 75 procent.

Teknologien, der er installeret som del af 
fyrtårnsprojektet Maritime emissionsløsninger, 
har nu vist, at den både kan bidrage til en bedre 
luftkvalitet og mindre støj i havnebyer.

Færgen MS Isefjord, som sejler mellem Hun-
dested og Rørvig, er det første fartøj i projektet, 
hvor denne emissionsløsning er afprøvet.

I HUNDESTED HAVN HAR FÆRGEN ISEFJORD 
REDUCERET PARTIKELUDLEDNINGEN OG 
MINDSKET STØJEN VÆSENTLIGT
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KOLDING HAVN FÅR NY MILJØSTATION

Kolding Havn har etableret en ny miljøstation 
med tilhørende eget renseanlæg, primært til 
håndtering af havnens daglige affald specielt 
fra spuling, opsugning og fejning på havneare-
alerne.

Miljøstationen stod færdig ultimo 2019, mens 
den egentlige implementering er sket i 2020 
med justering af renseanlægget, vandprøver, 
endelige miljøgodkendelser, trimning af samar-
bejde m.v.

Anlægget optimerer den miljørigtige håndte-
ring af denne type affald, herunder giver det en 
veldefineret proces med kontrol af, at græn-
seværdier overholdes ved snitfladen til det of-
fentlige spildevandssystem. Der er, i forbindelse 
med implementeringen af den nye miljøstation, 
indgået ny aftale om modtageordning til det 
offentlige spildevandssystem.

FN’S VERDENSMÅL 12 OM ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Thyborøn Havn bruger sin ansvarlige indkøbs-
politik som vejledningsdokument før et køb.
For at bidrage til en bæredygtig udvikling og 
beskyttelse af miljøet forpligter Thyborøn Havn 
sig til at købe ansvarligt ind. Thyborøn Havn har 
udarbejdet en indkøbspolitik, der skal sikre, at 
der udover at tage hensyn til økonomi, kvalitet 
og drift også i høj grad tages miljø- og arbejds-
miljømæssige hensyn under diverse indkøb. 

Politikken hjælper indkøberen med at vægte 
arbejdsmiljø og miljø på lige fod med økono-
mi og fx vælge miljømærkede produkter og 
produkter med færre kemikalier. Endvidere 
indgyder indkøbspolitikken større miljøbevidst-
hed blandt medarbejderne. 

I 2020 blev Thyborøn Havn certificeret inden 
for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

Thyborøn Havn har gennem flere år arbejdet 
med kvaliteten af havnens service og forbed-
ringer af miljøet på og omkring havnen som en 

vigtig del af havnens strategi. Det har ført til, at 
havnen i 2020 tog skridtet til at implementere 
et ledelsessystem inden for kvalitet, miljø og 
arbejdsmiljø og at implementere ISO-stan-
darder på området. Med ledelsessystemet har 
havnen defineret helt konkrete mål for en mere 
bæredygtig udvikling. 

Et af de mål, som vil fremme havnens udvikling 
i en bæredygtig retning, er etableringen af en 
løsning til nem håndtering af kildesorteret af-
fald fra gods- og offshore fartøjer i 2021. På den 
måde kan havnen genanvende en højere pro-
centdel af kundernes affald, som udgør langt 
størstedelen af havnens affaldshåndtering.

Ledelsessystemet hjælper også med til at gøre 
tingene på den mest arbejdsmiljø- og miljø-
mæssigt rigtige måde, hvor havnen løbende 
vurderer risiko og definerer handleplaner. I dag 
fokuserer havnen fx mere på, hvordan kemika-
lier håndteres ansvarligt. Der bruges færre ke-
mikalier end tidligere, og medarbejdere får ofte 
kemiske arbejdsinstruktioner for at reducere 
enhver risiko. 

THYBORØN HAVN FÅR MILJØANSVARLIG 
INDKØBSPOLITIK

CASES

ISO-CERTIFICERET
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LINDØ port of ODENSE har stort fokus på 
bæredygtighed, og hvor havnen kan bidrage til 
reduktion af sit CO2-aftryk.
Havnen har i 2020 sikret, at den el, der forbru-
ges, kommer fra vindmøller, så der ikke udledes 
CO2 og partikelforurening i luften. Derud-
over har der i 2020 fortsat været fokus på at 
energioptimere driften. I den forbindelse er der 
igangsat/afsluttet følgende tiltag:

•   Etablering af nyt ventilationsanlæg med 
varmegenvinding som erstatning for 3 ældre 
anlæg uden varmegenvinding

•   Nedlukning af tomme lejemål for reducering 
af forbrug 

•   Opstart af energiscreening og energiover-
vågning

•   Opsætning af intelligent lys på havne- 
udvidelsen

I forbindelse med at der løbende klargøres 
yderligere arealer til udlejning på Lindø port of 
Odense, anvendes store mængder genbrugs-
jord til opfyldning af områderne. For at sikre at 
den genbrugte jord er ren, har havnen indgået 
et samarbejde med en virksomhed, som er 
garant for, at havnen kun modtager ren jord 
(kategori 1 jord). I 2020 har havnen modtaget 
288.000 tons ren jord. 

LINDØ PORT OF ODENSE BRUGER GRØN 
ENERGI OG REN JORD

CASES

Husholdningsaffald fra bl.a. England og Irland 
bliver transporteret til Køge Havn, fordi for-
brændingsmulighederne og kildesorteringen er 
bedre i Danmark.

I England og Irland har man været nødt til at 
køre affaldet ud på en mark. Nu kan en piz-
zabakke fra England i stedet bliver kildesorteret 
og renset for organisk materiale og derefter 
samlet i en stor balle med andet pap og udski-

bet til Køge. I Køge bliver den så losset og kørt i 
lastbil op til forbrændingsanlægget i Roskilde. 

Selvom det lyder skørt, at en pizzabakke skal 
rejse så langt og ende sine dage i Danmark, er 
CO2-regnskabet meget positivt. Det skyldes, at 
pizzabakken ikke længere skal ligge 30-50 år 
og formulde på en engelsk mark. På den måde 
er Køge Havn med til at gøre hele transportpro-
cessen mere bæredygtig og klimavenlig.

KØGE HAVN  
KILDESORTERER AFFALD
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I de 5 største fiskerihavne, Skagen Havn, Hirts-
hals Havn, Hanstholm Havn, Thyborøn Havn og 
Hvide Sande Havn, kan opfisket affald afleveres 
gratis på havnene. Det skyldes, at havnene øn-
sker at gøre det let komme af med affaldet for 
fiskerne, så fiskerne har et incitament til at tage 
fx opfiskede net og garn med i land. Havnene 
opstarter også et projekt i samarbejde med 
Danmarks Fiskeriforening, hvor der udleveres 
poser til fiskerne, som de kan opsamle affald fra 
havet i. Havnene vil herefter registrere mæng-
der og typer af opfisket affald, de modtager. 
Projektet kan bruges til at gøre det nemmere 
for fiskerne at opbevare affaldet om bord samt 
få en bedre opgørelse over problemets omfang. 
I sidste ende kan det bidrage til at finde kilden 
til plast i havet og målrette fremtidens indsatser 
herefter.

En del af det opfiskede affald genanvendes, 
fx har Skagen Havn netop opsat 3 bordebæn-
kesæt lavet af gamle fisketrawl. Skagen Havn 
oplyser også, at genanvendelse af et enkelt 
ton fisketrawl reducerer CO2-aftrykket med 
3,7 tons. Havnen modtager op mod 100 tons 
fisketrawl om året. 

DE 5 STØRTE FISKERIHAVNE REDUCERER 
PLAST OG OPFISKET AFFALD

For at reducere mængden af plast i havene har 
kantinen hos CMP målrettet arbejdet for at 
reducere brugen af plast samt sortere plasten 
bedre. Det er sket ved, at kantinen det seneste 
1½ år kraftigt har reduceret specielt brugen 
af plastikposer og film til at pakke madvarer. I 

stedet pakkes maden i metal- eller genanven-
delige plastcontainere til opbevaring af mad. 
Kantinen skønner ud fra indkøbsmængden af 
plast at have reduceret plastforbruget med ca. 
25 procent.

CMP’S KANTINE BRUGER MINDRE PLAST

Havvandet i Helsingør Havn bliver renere i 
fremtiden. Det sørger rederiet Forsea, Helsin-
gør Havne og Øresundsakvariet i fællesskab 
for. ForSea har investeret i en SeaBin, en slags 
skraldespand, der suger skrald op fra vandet. 

Tønden er placeret i havnen ved Kulturværftet, 
nær Kronborg. Og det er den af flere årsager. 
Tønden skal både fjerne affald fra havnebassi-
net, men også bidrage med at skabe opmærk-
somhed og forståelse, så risikoen for at få nyt 
affald i havnen minimeres, og så der fremover 
passes bedre på havene.

HELSINGØR HAVNS SEABIN SUGER SKRALD 
OP FRA VANDET
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I et partnerskab med Aarhus Universitet og 
den franske pioner-virksomhed Ecocean har 
Aarhus Havn igangsat et forskningsprojekt, der 
skal kortlægge muligheden for at øge overle-
velse og biodiversitet af fiskeyngel i de kystnæ-
re områder omkring Aarhus. I havnen i Aarhus 
er der foreløbig opsat 18 fiskeopholdskasser, 
hvor småfisk både kan ”gå på restaurant” og 
gemme sig for deres fjender.

Ecocean, der er en innovativ virksomhed med 
speciale i udvikling af unikke teknologier til 
forbedring af havmiljøet, har deres primære er-
faringer fra havne i Middelhavet. De erfaringer 
skal nu bruges til at få kortlagt mulighederne 
for at øge biodiversiteten i Nordsøområdet.

I forbindelse med en kommende udvidelse 
har Aarhus Havn planlagt at anlægge større 
områder med stenrev, som tiltrækker fisk, 
fordi det skaber huller og vandstrømme, hvor 
dyrelivet kan søge føde og gemme sig for sine 
fjender. Men et havneområde består af andet 
og mere end stenrev, idet der i en havn også 
findes spunsvægge og betonkonstruktioner 
under vandet. Her kan fiskene ikke gemme sig, 
og derfor er fiske-opholdskasserne en unik mu-
lighed for småfisk og krebsdyr. Fiske-opholds-
kasserne indeholder kokosreb og østersskaller, 
som vil være grobund for alger og fastsiddende 
dyr som en del af fødekæden. Den aktivitet vil 
tiltrække fiskene, som søger mod kasserne for 
at spise sig mætte.

AARHUS HAVN BIDRAGER TIL STØRRE  
BIODIVERSITET I HAVENE
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”Ankeret” er navnet på Port of Aalborgs seneste 
udstykning med erhvervsgrunde i det østlige 
Aalborg. Planen er at skabe et fremtidsoriente-
ret erhvervsområde med fokus på samarbejde, 
virksomhedssymbioser og frit ressourceflow 
mellem virksomheder og aktører. Med ressour-
cer menes i denne sammenhæng eksempelvis 
overskudsvarme, el, vand, materiel, bemanding, 
netværk, viden, produktionsspild med videre. 
De første skridt er undervejs med udrulning af 
lavtemperaturfjernvarme og fjernkøling, som 
skal sikre høj energieffektivitet på tværs af 
virksomheder.

Ankeret er en del af Green Hub Denmark – 
Aalborgs nye samarbejdsprojekt, der skaber 

rammerne for grøn innovation, bæredygtige 
prototyper og storskala test. Med andre ord: 
grønne, fremtidsorienterede forretningsmodel-
ler med udgangspunkt i tætte partnerskaber og 
symbioser. 

Med et ambitiøst grønt erhvervsliv, ét af ver-
dens bedste tekniske universiteter som nabo 
og stærke samarbejdspartnere giver ”Ankeret” 
et fantastisk udgangspunkt for udvikling af et 
bæredygtigt erhvervsområde. Netop derfor har 
Aalborg Kommune også udvalgt erhvervsom-
rådet i Aalborg Øst som Aalborgs fremtidige 
erhvervsudviklings- og vækstzone. 

I Miljø++ indgår en lang række stærke aktø-
rer med Port of Aalborg, Aalborg Universitet, 
Aalborg Kommune, Aalborg Energikoncern 
og Erhvervsnetværk 9220 i spidsen. Port of 
Aalborg er initiativtager og primær investor i 
projektet ud fra en strategi om, at fremtidens 
havn har en større integratorrolle i at udvikle 
lokalsamfundet. Aalborg Universitet er den 
primære udviklende enhed i samarbejdet  
og ser store potentialer i en bedre forståelse og 
tilgang til miljø på strategisk niveau. Aalborg 
Kommune er med i projektet for at være i front i 
forhold til at skabe fremtidens rammevilkår  
for erhvervsudvikling og vækst. 

Og Aalborg Energikoncern vil udvikle og af- 
prøve energiløsninger i området.

I projektet identificeres bæredygtige er-
hvervsløsninger i industrielle symbioser med 
henblik på, at virksomheder kan genanvende 
hinandens overskudsressourcer i stedet for 
at anse disse som affald. Det gavner ikke blot 
erhvervslivet og miljøet, men kan også være 
medvirkende til, at nye virksomheder drager 
mod Aalborg, hvilket bidrager til at skabe flere 
arbejdspladser. Hele Miljø++-projektet baserer 
sig på samarbejde som det afgørende element.

PORT OF AALBORGS ”ANKERET”  
ER RAMME FOR GRØN INNOVATION

PORT OF AALBORG DELTAGER  
I ERHVERVSSAMARBEJDET MILJØ++
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Realiseringen af fremtidens løsninger til omstil-
lingen af energi- og forsyningssektoren kræver 
et stærkt partnerskab, hvor hele værdikæden 
er repræsenteret. Et sådant partnerskab ser nu 
dagens lys i Trekantområdet, hvor alle partnere 
har en ambitiøs målsætning om i fællesskab at 
sætte deres egne styrkepositioner i spil i indfri-
elsen af Trekantområdet som Europas hub for 
fremtidens brændselsformer. 

ADP bliver en del af partnerskabet. I samarbej-
de med Trekantområdets store forsynings- og 
energiselskaber, kommuner, Billund Lufthavn 
samt førende brancheorganisationer kan 
klimapartnerskabet drage fordel af hinandens 
viden og dermed understøtte udviklingen af 
grønne løsninger inden for energi, forsyning, 
logistik og kritisk infrastruktur. 

ADP ER EN DEL AF TREKANTSOMRÅDETS 
KLIMAPARTNERSKAB

Et anlæg til CO2-fangst skal reducere udled-
ningen fra Amager Ressourcecenter (ARC) 
med 500.000 tons CO2 årligt og kan dermed 
bidrage markant til Københavns Kommunes 
mål om at blive verdens første CO2-neutrale 
hovedstad i 2025. Copenhagen Malmö Port 
(CMP) bliver en central aktør i at opbevare og 
distribuere den indfangede CO2 til skibe, som 
sejler CO2’en til lagring i gamle oliefelter.

Projektet vil blive det første af sin slags i Dan-
mark og vil ikke alene bidrage til Københavns 
Kommunes mål om at blive verdens første 
CO2-neutrale hovedstad, men også til den na-
tionale målsætning om at reducere Danmarks 
udledning af CO2 med 70 procent inden 2030. 
Konkret vil en årlig CO2-reduktion på 500.000 
tons svare til omkring et procent af Danmarks 
samlede udledning. 

Den tætte placering mellem Amager Bakke 
og Prøvestenen, som er en del af CMP’s er-

hvervshavn, danner de gode betingelser for et 
partnerskab mellem ARC og CMP. Når CO2’en 
er indfanget, transporteres den via et kort rør til 
særlige tanke på CMP’s nærliggende termi-
nal på Prøvestenen. Herfra pumpes CO2’en 
ombord på skibe, hvorfra dem lagres i tømte 
oliereservoirer i undergrunden. 

For CMP er dette et godt eksempel på, hvor-
dan havnen kan spille en aktiv rolle i den 
grønne omstilling og indgå i ny banebrydende 
klimateknologi, der forhåbentligt kan inspirere 
lignende projekter med CO2-fangst i Danmark 
og i udlandet. På sigt kan den indfangede CO2 
potentielt også anvendes eksempelvis i Pow-
er-to-X-sammenhænge og som komponent 
til udvikling af grønne e-fuels i transportsekto-
ren. Ud af 311 projekter fra hele EU, er ARC og 
CMP’s innovative projekt blevet udvalgt til at 
være blandt de sidste 70 projekter, der den 23. 
juni 2021 sender en hovedansøgning afsted til 
EU’s Innovationsfond om støtte.

CMP ER DEL AF OCEAN VALLEY:  
ET PARTNERSKAB FOR CO2-FANGST
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INCONE60 er et Interreg-projekt, der går ud 
på at revitalisere mindre erhvervshavne langs 
transportkorridoren E60, som både har en 
vandvej og landvej og går fra Belgien, langs den 
hollandske kyst, gennem Kielerkanalen og igen 
langs kysten i Østersøen (Polen, Baltikum og 
Rusland) med en afstikker op langs den danske 
kyst. I projektet har man udviklet en model, der 
kan beregne bl.a. omkostninger, transporttid 
og CO2-aftryk ved konkrete godstransporter i 
området hhv. udført som lastbiltransport eller 
via søtransport. 

Vordingborg Havn er associeret partner i 
projektet, og i 2020 gennemførtes to Pilottrips 
med Baltic Shipping Company fra Vordingborg 
til Stepnica og Kolobrzeg, som skulle verificere 

modelberegningerne. Modellen er nu offentlig 
tilgængelig. Projektet løber et par år endnu, 
hvor modellen vil blive gjort bedre, og hvor det 
også er muligt at udvide geografisk scope.

Enstedværkets blok 2, også kaldet EV2, var 
færdigt nedrevet i efteråret 2017, hvor Aaben-
raa Havn overtog området, som blev navngivet 
Aabenraa Industrihavn. Siden da har Aabenraa 
Havn arbejdet koncentreret med at udvikle 
området, som skal være et supplement til 

den bynære havn. I Aabenraa Industrihavn er 
der plads til tung industri, og bl.a. er målet for 
Aabenraa Havn at etablere et ”Miljø-Cluster” 
(Miljø-Klynge), som skal tiltrække virksom-
heder, der er specialiseret indenfor cirkulær 
økonomi – bl.a. sortering og forædling af affald.

VORDINGBORG HAVN ER ASSOCIERET  
PARTNER I INTERREG PROJEKTET INCONE60

AABENRAA HAVN ETABLERER ET MILJØ- 
CLUSTER AF VIRKSOMHEDER PÅ HAVNEN
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6. KONKLUSIONER 

De danske erhvervshavne vil den grønne 
omstilling og har forpligtet sig på den. Det er 
banebrydende, at en branche samlet forplig-
ter sig til at arbejde med grønne løsninger. Og 
det er vigtigt. For derved skabes der et samlet 
overblik over, hvilke udfordringer branchen har. 
Og alene ved at begynde at måle på fælles må-
lepunkter koblet op på bæredygtighed, skabes 
et grundlag for at gøre det bedre fremadrettet. 
Denne første rapport vil fungere som baseline 
for udviklingen frem mod 2030.

Hvis branchen skal arbejde hen mod at redu-
cere sit CO2-forbrug, er det nødvendigt, at vi 
beregner det. Det er det første skridt. Alene det 
at få sikret beregningen af de danske erhvervs-
havnes CO2-forbrug er altså et vigtigt resultat 
for 2020. I de kommende år skal vi se, at målin-
gerne bliver bedre. Og det er der god grund til 
at tro, at de bliver. For havnene arbejder meget 
seriøst med energieffektiviseringer og grønne 
løsninger. Der er stadig mange fossile maskiner 
på havnen. I årene frem vil vi se flere og flere af 
disse blive udskiftet med maskiner, der bruger 
ikke fossile brændsler. 

I takt med at der kommer langt mere VE i både 
el- og fjernvarmenettet frem mod 2030, vil 
også CO2-udledningen blive reduceret. Til-
svarende vil havnenes investeringer i VE også 
reducere CO2-udledningen frem mod 2030. 

Når det gælder genanvendelse af affald, har 
det vist sig, at det for mange havne har været 
vanskeligt at skaffe data på, hvor meget af det 
affald, de modtager, der genanvendes. Nogle 
havne vejer ikke deres affald, og mange havne 
har ikke kunnet skaffe data fra deres affaldssel-
skab på, hvordan affaldet behandles, når det 
modtages fra havnen. Og så er der den særlige 
problemstilling med, at noget affald slet ikke 
må genanvendes. Nemlig affald med madrester 
fra internationale skibe, der kommer fra lande 
udenfor Europa. Hvis skibet ikke affaldssorte-
rer, skal det hele destrueres. Det taler for, at der 
skal indgås mange flere aftaler med skibene 
om, hvordan man kildesorterer sit affald, sådan 
at mest muligt af det kan genanvendes. Det er 
noget, der skal arbejdes med i de kommende år. 

Havnene deltager i rigtig mange samarbejder 
med kunder på havnene, med andre havne og 
med forskellige typer virksomheder. Det giver 
rigtig god mening, da havnene jo netop er 
bindeleddet mellem mange aktører. Og mere 
end halvdelen af dem har indledt en dialog 
med deres kunder og partnere på havnen om, 
hvordan man i fællesskab kan arbejde med 
bæredygtighed. Det er rigtig positivt.

Der er kun få danske havne, der i dag har diffe-
rentierede skibsafgifter, Men forventninger er, 
at flere fremover vil indføre dem. 

Der investeres i havnene i grønne tilslutnin-
ger, særligt landstrømsanlæg i stigende grad. 
Det giver god mening for nogle typer skibe og 
skibsanløb, mens forsyning af andre – større 
- skibe kræver store investeringer og tilskud. 
Det er vigtigt at huske, at skibene også skal 
være klar til at kunne modtage landstrøm, og 
at den grønne tilslutning skal være attraktiv for 
skibene at bruge. Det er derfor vigtigt, at der er 
”level playing field”, så den grønne tilslutning 
også fritages for afgifter tilsvarende det fossile 
brændstof, som skibene alternativt bruger. 

2020 er det første år, hvor der er indsamlet data 
for danske havnes arbejde med bæredygtig-
hed. I årene frem vil vi se, at havnene kommer 
til at arbejde endnu mere intensivt med grønne 
løsninger og dermed kunne indfri de målsæt-
ninger, Danske Havne har vedtaget at arbejde 
hen imod. 

Havnene er godt på vej med den grønne 
omstilling. Der arbejdes seriøst med området, 
og vi er kun i starten af rejsen. Næste år måler 
vi på status igen. Og vi venter at se fremskridt. 
De fælles målsætninger, som branchen har sat 
sig for at opfylde, giver god mening og er de 
vigtige pejlemærker på, hvor vi skal hen.
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Databehandlingen i ”Grønne Erhvervshavne 
2020” er udført af Danske Havnes sekretariat på 
baggrund af data, som havnene selv har indbe-
rettet gennem et indberetningsark. Det dækker 
både data om skibsanløb, havneareal, maskiner 
på havnen m.v., men også havnens CO2-udled-
ning. Der har været valgfrihed for de deltagende 
havne, ift. hvilken CO2-beregningsservice der er 
benyttet. 

Da det er bæredygtighedsrapportens første år, 
har Danske Havnes sekretariat udført en række 
kalibreringer i data – f.eks. er havneareal blevet 
standardiseret til m2. 

Derudover er naturgas og biogas omregnet fra 
m3 til kWh for at kunne sammenlignes med de 
andre energikilder. Forholdet er en fast stan-
dard på 1 m3 gas = 11 kWh på baggrund af bl.a. 
Videnscenter for Energibesparelse . Ligeledes 
er fossile brændsler omregnet fra liter til kWh ud 
fra 1 l = 10 kWh på baggrund af Klimakompassets 
estimater for diesel. Det kan medføre marginale 
ændringer i resultaterne for nogle havne, men 
giver samlet set et ganske retvisende billede. 

På baggrund af FN’s gældende standarder må-
les CO2-udledninger gennem hele rapporten 
ud fra det såkaldte scope 1 og 2. Disse dækker 
over direkte udledninger fra køretøjer, fartøjer 

og afbrændingsfaciliteter under havnenes 
direkte ejerskab, hhv. udledninger fra elektricitet 
og fjernvarme som havnen indkøber fra anden 
part. Enkelte havne har indberettet energifor-
brug, men ikke CO2-udledning. Her har Danske 
Havnes sekretariat foretaget CO2-beregninger 
med Klimakompassets beregningsmodel for 
scope 1 og 2. 

På baggrund af erfaringerne fra denne rapport 
vil Danske Havnes sekretariat i kommende rap-
porter gennemføre standardisering af brænd-
stofforbrug, fjernvarme, havneareal m.v. 

Adskillige medvirkende havne har ikke opgjort 
sortering af affald fra havnen og skibsanløb. 
Danske Havne har alligevel valgt at inkludere 
data for affaldssortering under forbehold for, at 
data ikke er fuldt repræsentativt. 

Mange af de havne, der har indberettet data om 
affald, har ikke adskilt eget affald og skibsaffald, 
hvorfor det heller ikke er adskilt her i rapporten.
I denne rapport indgår spildolie/slop ikke som 
selvstændig affaldskategori. Det har derfor væ-
ret op til havnene selv at oplyse, om det indgår 
som deponi eller genanvendelse. I fremtidige 
rapporter vil det indgå som en selvstændig 
kategori. 

7. APPENDIX – METODE OG DATA  
I RAPPORTEN
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