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1. Baggrund og metode
Aarhus Havn har bedt DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus
Universitet om at udføre supplerende spredningsberegninger for kvælstofilter fra krydstogtskibe i Aarhus Havn i forlængelse af tidligere beregninger i DCE-rapporten ’Kortlægning af luftforurening fra krydstogtskibe’ (Jensen et al., 2019). Opgaven er udført af Institut for Miljøvidenskab.
De tidligere beregningerne har kortlagt luftkoncentrationer ved jorden
samt i højderne 25 m, 50 m og 70 m. De viste, at den beregnede 19. højeste
timemiddelværdi af NO2 overskred EU’s grænseværdi herfor meget tæt
ved skibene i 25 m’s højde og højere. Aarhus Havn har derfor ønsket en
kortlægning af den 19. højeste timemiddelværdi af NO2 med en detaljeret
vertikal opdeling i højder fra 25 m og lavere.
Beregningerne i dette notat er baseret på helt de samme beregningsmetoder samt baggrunds- og emissionsdata, som beskrevet i DCE-rapporten,
2019. Emissioner og kajtider er for året 2017. Spredningsberegningerne er
for år 2017 samt for 2002, hvor der har været størst hyppighed af østlige
vindretninger for perioden 1979 til 2017.
I dette notat er der zoomet yderligere ind på havneområdet, idet beregningerne er foretaget for et område på 1 km x 1 km med et receptorgitter
med 25 m’s afstand mellem beregningspunkterne. Desuden er emissionspunktet (skorstenene) placeret mere præcist i forhold til afstanden fra kajen.
Kortlægningen er foretaget for kotehøjderne 25, 20, 15, 10 og 5 m.
For øvrige grundlæggende forhold henvises til DCE-rapporten, 2019.
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2. Resultater
De beregnede værdier for den 19. højeste timemiddelværdi for NO2 i området på 1 km x 1 km omkring kajplads 129 er vist i figur 1. Her er vist
koncentrationer for 5 forskellige højder og to år. Som i DCE-rapporten ses,
at EU-grænseværdien på 200 µg/m3 er overskredet i 25 m i et mindre område vest for kajpladsen i 2002. I 20 m er der et enkelt receptorpunkt, hvor
der også er overskridelse.
De største værdier for de 10 beregninger er vist i tabel 1. Det ses, at værdierne for år 2002 i højderne 20 og 25 m er 212 respektive 318 µg/m3, og
altså højere end EU-grænseværdien. I 19 m vurderes grænseværdien at
være overholdt. I 2017 er der ingen overskridelser.
Maksimalværdien på 318 µg/m3 i 25 m’s højde i 2002 er noget højere end
beregnet i DCE-rapporten, hvilket skyldes kortere afstand til nærmeste receptor, hvor maksimum optræder. Den ændrede afstand skyldes, at der
dels er anvendt et receptornet med mindre gitterafstand, og dels er justeret på emissionsudledningspunktet. Det betyder, at afstanden til receptoren med størst værdi mod vest (for østlige vinde) nu er 25 m mod 38 m i
DCE-rapporten. Modsvarende er maksimalværdien i 2017 i 25 m mindre
end tidligere (190 mod 219 µg/m3), idet afstanden til receptoren her er
øget lidt. Et endnu finere receptornet vurderes ikke at ændre afgørende
på udbredelsen af iso-kurven for 200 µg/m3.
Figuren viser betydeligt lavere koncentrationsniveauer i 2017 i forhold til
2002. For 2002 er der i 20 m kun overskridelse af grænseværdien i et meget
lille område i afstanden ca. 25 m fra udledningspunktet. I højden 25 m er
den største afstand med overskridelse ca. 50 m fra udledningspunktet.
Det skal bemærkes, at beregningerne antager, at krydstogtskibenes skorstene er placeret som angivet i figuren. Da skorstenenes placering på skibene ikke kendes præcist, kan punktet godt skifte position langs kajen afhængigt af de konkrete skibe, som ligger til kaj. Dermed kan iso-kurverne
for koncentrationen forskydes tilsvarende.

Tabel 1 Maksimale værdier for den 19. højeste timemiddelværdi for NO2.
Højde (m)
År
5
10
15
20
2002
103
103
137
212
2017
68
68
79
130

25
318
190

4

5 m, 2002

5 m, 2017

10 m, 2002

10 m, 2017

15 m, 2002

15 m, 2017

Figuren fortsætter …

5

20 m, 2002

20 m, 2017

25 m, 2002

25 m, 2017

(µg/m3)

Figur 1. Den 19. højeste timeværdi
for NO2 for de angivne højder og årstal. Iso-kurven for EUgrænseværdien på 200 µg/m3 er rød. Placering af skibenes skorsten er markeret med et rødt kryds.
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