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1

Sammenfatning

1.1

Baggrund og formål

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet har tidligere for Miljøministeriet gennemført luftkvalitetsberegninger fra skibe i fem
danske havne, herunder Aarhus Havn (Jensen et al., 2021).
Aarhus Kommune ønsker beregninger over, hvad det betyder for luftkvaliteten i Aarhus Havn, at Molslinjen er flyttet til den østligste del af havnen i løbet
af 2020 samt at den nye hurtigfærge mellem Aarhus og Samsø (Lilleøre) begynder med faste afgange fra den 26. april 2021 fra det mest bynære havneområde ved DOKK1.
Dette notat giver en kort metodebeskrivelse med kort over gammel og ny placering af Molslinjen og den nye færge til Samsø samt henvisning til de anvendte metoder og data fra tidligere rapport (Jensen et al., 2021).
Notatet beskriver endvidere resultaterne af beregninger af luftkvaliteten i
Aarhus Havn med de nye placeringer af Molslinjen og ny færge til Samsø.
Endelig sammenlignes de nye beregninger med tidligere gennemførte beregninger.
I den tidligere undersøgelse blev luftkvalitetsberegninger gennemført for
2019. Forudsætningerne for skibsanløb, placeringer, emissioner er genbrugt
fra denne undersøgelse, dog med Molslinjens anløb flyttet til den østlige del
af havnen (kajnr. 610) samt tilføjelsen af den nye hurtigfærge til Samsø (anløb
ved DOKK1). Forudsætningerne for beregningerne i 2019 er således, at det
antages, at Molslinjen var flyttet og den nye hurtigfærge var i drift i 2019 med
normal sejlplan for hele året.

1.2

Undersøgelsen

DCE har indsamlet nye aktivitetsdata og beregnet emissioner fra den nye hurtigfærge til Samsø. Det er sket ved henvendelse til Samsø Rederi for at få relevante oplysninger og for at belyse en sejlplan under forventede normale forhold dækkende et helt år (Kruse, 2021). Beregningerne er gennemført for 2019.
For Molslinjen er aktiviteten flyttet til den nye placering i havnen, og samme
aktivitetsniveau som i 2019 er anvendt, dog med kortere manøvreringstider i
havnen grundet den nye placering i havnen (Nielsen, 2021).
I den tidligere rapport er der en meget detaljeret gennemgang af anvendte
metoder og data for skibene (Jensen et al., 2021). Skibe dækker over både
krydstogtskibe og andre skibe. Tidligere forudsætninger er genanvendt i de
nye beregninger, hvor Molslinjen er flyttet og Samsøfærgen inkluderet.
På baggrund af emissionsopgørelsen og de fysiske parametre for skibene er
der for Aarhus Havn gennemført luftkvalitetsberegninger for 2019 med OMLmodellen tilpasset de specielle emissionsforhold. Ud over emissionen indgår
meteorologiske data og baggrundskoncentrationen også i OML-beregningerne. Luftkvalitetsberegninger er gennemført for et finmasket net for Aarhus
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Havn for at belyse, hvordan skibene påvirker luftkvaliteten i nærområderne.
Den geografiske opløsning er 50 m x 50 m i Aarhus Havn.
Beregninger er gennemført for årsmiddelværdien af NO2 (kvælstofdioxid) og
PM2,5 (massen af partikler under 2,5 mikrometer) samt for spidsværdier repræsenteret ved den 19. højeste timeværdi for NO2. Årsmiddelværdien er
gennemsnitsværdien over et år, og beregnet som gennemsnittet af alle timer
over et år. Den 19. højeste timeværdi er den 19. højeste beregnede koncentration blandt alle beregnede koncentrationer for hver time over et år. Det pågældende år er i dette tilfælde 2019. Disse indikatorer er valgt, da der er tilknyttet helbredseffekter ved udsættelser for disse stoffer, og der er opstillet
grænseværdier for dem (EU, 2008). Grænseværdien af hensyn til korttidseksponering for NO2 er baseret på timemiddelværdier, hvor antallet af timemiddelværdier over 200 µg/m3 ikke må overskride 18 i et kalenderår.
Baggrundsforureningen er baseret på målinger fra 2019 fra Botanisk Have i
Aarhus under Det nationale overvågningsprogram for luftkvalitet, og i de få
tilfælde, hvor der mangler målinger, er der suppleret med modelberegninger
fra Det nationale overvågningsprogram for luftkvalitet (Ellermann et al.,
2020).
Den geografiske variation i koncentrationerne er visualiseret som iso-kurver
på luftfotos, dvs. kurver, hvor koncentrationen er den samme.
Koncentrationsbidraget fra skibene er desuden beregnet i forskellige højder i
Aarhus Havn for at vurdere eksponeringen af fx etagebyggeri. Beregningerne
er foretaget i følgende højder: 25 m, 50 m og 70 m.
I beregningerne er der endvidere taget hensyn til bygningseffekter, som er
tilstødende bygningers indflydelse på spredningsforholdene.
Den beregnede luftkvalitet er sammenlignet med grænseværdier for
luftkvalitet, hvor EU’s grænseværdier er gældende i Danmark, og WHO’s
retningslinjer for luftkvalitet. WHO’s retningslinjer er skærpede i forhold til
EU-grænseværdierne.

1.3

Hovedkonklusioner

Emissioner
Den totale emission i 2019 fra Molslinjen af NOx er 30,8 tons og kun 0,682 tons
for hurtigfærgen til Samsø. For PM2,5-emissionen står Molslinjen for 0,503 tons
og Samsøfærgen for 0,0143 tons. Som det fremgår er NOx-emissionen 45
gange så stor for Molslinjen som for Samsøfærgen og 35 gange så stor for
PM2,5. Det har således langt større konsekvenser for den geografiske fordeling
af koncentrationen i Aarhus Havn at flytte Molslinjen til en ny placering, som
at hurtigfærgen til Samsø påbegynder færgefart.
Sammenligning med grænseværdier
I jordniveau (1,5 meters højde) er der ingen overskridelse af grænseværdierne
for hverken årsmiddelværdien for PM2,5 på 25 µg/m3, årsmiddelværdien for
NO2 på 40 µg/m3 eller den 19. største timeværdi for NO2 på 200 µg/m3. For
årsmiddelværdien af NO2 er der en mindre overskridelse af grænseværdien i
25 m.
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For den 19. største timeværdi af NO2 er der betydelige overskridelser af grænseværdien i højderne 25-70 m. Dette er på steder, hvor der ikke bor mennesker
eller mennesker opholder sig i længere tid.
Der er ingen overskridelser af grænseværdien for PM2,5 i nogen højder.
I Aarhus Havn er det især andre skibe, som bidrager i alle højder til årsmiddelværdien af NO2. Næsten samme tendens ses for den 19. højeste timeværdi
af NO2 og for årsmiddelværdien for PM2,5.
Sammenligning med WHO’s retningslinjer
WHO’s retningslinjer er lidt under halvdelen af EU’s grænseværdi for årsmiddelværdien af PM2,5 (EU’s grænseværdi er 25 µg/m3, mens WHO’s retningslinje er 10 µg/m3), mens de er ens for årsmiddelværdien for NO2 (40
µg/m3). For spidsværdier for NO2 er EU’s grænseværdi 200 µg/m3 for den 19.
højeste timeværdi over et år, mens WHO’s retningslinje også er 200 µg/m3,
men uden fastsættelse af et antal timer. WHO’s retningslinje er derfor, at alle
timeniveauer over 200 µg/m3 skal undgås. Det er således en skærpet retningslinje i forhold til EU’s grænseværdi.
WHO’s retningslinje for årsmiddelværdien af NO2 overskrides kun i 25 m,
mens retningslinjen for spidværdier for NO2 overskrides i 25-70 m. Det er ikke
undersøgt om WHO’s retningslinje for spidsværdi overskrides i jordniveau.
Vedr. WHO’s retningslinje for spidsværdier er den defineret som en maks.
værdi og ikke som EU’s grænseværdi, som er den 19. højeste timeværdi. Da
beregninger for den 19. højeste ligger over WHO’s maksværdi i højderne 2570 m overskrides WHO’s retningslinje, mens vi ikke har beregnet maksværdi
i jordniveau, og dermed ikke ved om den overskrides i jordniveau, da den 19.
højeste ligger under WHO’s maksværdi.
WHO’s retningslinje for årsmiddelværdien af PM2,5 overskrides i jordniveau
og i 25-70 m.
Sammenligning mellem tidligere og nye beregninger
I de nye beregninger beregnes der lidt lavere maksimale koncentrationsværdier for årsmiddelværdien af NO2 med størst forskel i jordniveau, og kun marginale ændringer for højderne 25-70 m. For maksimalværdier af den 19. højeste NO2-koncentration er der helt ubetydelige forskelle, og det samme gælder
for årsmiddelværdien af PM2,5. De lidt lavere maksimale koncentrationsværdier kan tilskrives flytning af Molslinjen, hvor de absolutte emissioner er ens
i de tidligere og nye beregninger.
Der er ingen ændringer for ”kun krydstogtskibe”, da det er helt de samme
forudsætninger i tidligere og nye beregninger for krydstogtskibe.
Den geografiske fordeling af koncentrationerne ændres lokalt omkring Molslinjens færgeleje fra den tidligere placering til den nye placering med lidt lavere koncentrationer ved den nye placering, da den ligger relativt langt fra
andre kilder. Ud over ændringer omkring Molslinjens færgelejer er den generelle koncentrationsfordeling stort set uændret i Aarhus Havn. Hurtigfærgen
til Samsø giver ingen tydelig effekt på koncentrationsfordelingen.
Flytning af Molslinjen og opstart af hurtigfærgeruten til Samsø har ikke ændret på de tidligere konklusioner omkring luftkvaliteten i Aarhus Havn i forhold til grænseværdier og WHO’s retningslinjer for luftkvalitet.
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Ændringer i den geografiske fordeling af luftkvaliteten
Der ses en tydelig effekt på den geografiske fordeling af forureningskoncentrationer efter at Molslinjen er flyttet til den nye placering. Der ikke længere
forhøjede koncentrationer omkring den tidligere terminal for Molslinjen, men
de optræder nu omkring den nye placering af Molslinjen. Samtidig er forureningsniveauerne over byområderne, som støder op til havnen ved den tidligere terminal for Molslinjen blevet reduceret.
Der ses ingen tydelig effekt på koncentrationsfordeling for hurtigfærgen til
Samsø ved sammenligning mellem de tidligere og nye beregninger.
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2

Kort metodebeskrivelse

2.1

Ny placering af Molslinjen samt den nye hurtigfærge til
Samsø

Af Figur 2.1 fremgår den nye placering af Molslinjen og placering af den nye
hurtigfærge til Samsø. Den gamle placering af Molslinjen er også vist.
Ved Molslinjens nye færgeterminal kan der ligge 3 færger samtidigt. Vi har
ikke viden om, hvilken af de forskellige placeringer, som er anvendt for det
enkelte anløb. I luftkvalitetsberegningerne er det antaget, at den midterste
placering er anvendt.

Figur 2.1. Den nye placering af Molslinjen og placering af den nye hurtigfærge til Samsø.
Kort er fra Aarhus Kommune. Den gamle placering af Molslinjen er også vist.

2.2

Aktivitetsdata og emissioner i 2019

DCE har indsamlet nye aktivitetsdata og beregnet emissioner fra den nye hurtigfærge til Samsø. Det er sket ved henvendelse til Samsø Rederi for at få relevante oplysninger og for at belyse en sejlplan under forventede normale forhold dækkende et helt år (Kruse, 2021).
For Molslinjen er aktiviteten flyttet til den nye placering i havnen ved kajnr.
610. Samme aktivitetsniveau som i 2019 er anvendt, dog med en reduktion af
manøvreringstiden i havnen på 77 % grundet den nye anløbsplacering (Nielsen, 2021).
Manøvretiden er relativt lille i forhold til liggetiden ved kaj, men alt andet
lige, betyder den kortere manøvretid lidt lavere koncentrationsbidrag.
I den tidligere rapport er der en meget detaljeret gennemgang af anvendte
metoder og data for skibene (Jensen et al., 2021). Skibe dækker over både
krydstogtskibe og andre skibe. Neden for er givet meget summarisk beskrivelse af aktivitets- og emissionsdata.
8

Som input til emissionsberegningerne bruges anløbsdata for de enkelte skibe
i Aarhus Havn i 2019, der indeholder oplysninger om bl.a. skibets navn, skibstype, IMO kode, vægten i bruttoton (BT) og ankomst- og afsejlingstidspunkt,
havneområde og kajnummer.
Til emissionsberegningerne for tankskibes pumpeaktivitet ved losning af olie
i Aarhus Havn indhentes statistik for mængden af lossede olieprodukter fra
Danmarks Statistik.
Til brug for den rumlige fordeling af emissionerne er kajpladsernes placering
digitaliseret ud fra kort leveret af havnen.
En lang række yderligere parametre for skibene og deres aktiviteter er indhentet i projektet for at kunne fastlægge brændstofforbrug og emissionsfaktorer og dermed bestemme emissionen præcist. Motorstørrelserne for skibenes hovedmotorer, motortype, og motorbyggeår pr. skib er oplyst af Danske
Rederier ud fra en global skibsdatabase. Hjælpemotorstørrelser estimeres pr.
skibstype som funktion af skibenes bruttotons ud fra data i den danske SHIPDESMO - model. Tidsrum for ophold ved kaj bestemmes ud fra skibenes ankomst- og afsejlingstidspunkt, og data for manøvreringstider i havn er bestemt i dialog med havnen. Ligeledes er en række fysiske parametre som f.eks.
overbygningshøjde og skorstenshøjde over vandlinje (funktion af bruttotons),
volumenstrøm og røggastemperatur indhentet pr. skibstype i dette projekt.
Den totale emission i 2019 fra Molslinjen af NOx er 30,8 tons og kun 0,682 tons
for hurtigfærgen til Samsø. For PM2,5-emissionen står Molslinjen for 0,503 tons
og Samsøfærgen for 0,0143 tons. Som det fremgår er NOx-emissionen 45
gange så stor for Molslinjen som for Samsøfærgen og 35 gange så stor for
PM2,5. Det har således langt større konsekvenser for luftkvaliteten i Aarhus
Havn at flytte Molslinjen til en ny placering, som at hurtigfærgen til Samsø
påbegynder færgefart.

2.3

Luftkvalitetsberegninger

På baggrund af emissionsopgørelsen og de fysiske parametre for skibene er
der for Aarhus Havn gennemført luftkvalitetsberegninger for 2019 med OMLmodellen tilpasset de specielle emissionsforhold. Ud over emissionen indgår
meteorologiske data og baggrundskoncentrationen også i OML-beregningerne. Luftkvalitetsberegninger er gennemført for et finmasket net for Aarhus
Havn for at belyse, hvordan skibene påvirker luftkvaliteten i nærområderne.
Den geografiske opløsning er 50 m x 50 m i Aarhus Havn. Beregninger er gennemført for årsmiddelværdien af NO2 (kvælstofdioxid) og PM2,5 (massen af
partikler under 2,5 mikrometer) samt for spidsværdier repræsenteret ved den
19. højeste timeværdi for NO2. Årsmiddelværdien er gennemsnitsværdien
over et år, og beregnet som gennemsnittet af alle timer over et år. Den 19.
højeste timeværdi er den 19. højeste beregnet koncentration blandt alle beregnede koncentrationer for hver time over et år. Det pågældende år er i dette
tilfælde 2019. Disse indikatorer er valgt, da der er tilknyttet helbredseffekter
ved udsættelser for disse stoffer, og der er opstillet grænseværdier for dem
(EU, 2008).
Baggrundsforureningen er baseret på målinger fra 2019 fra Botanisk Have i
Aarhus under Det nationale overvågningsprogram for luftkvalitet, og i de få
tilfælde, hvor der mangler målinger, er der suppleret med modelberegninger
9

fra Det nationale luftovervågningsprogram for luftkvalitet (Ellermann et al.,
2020).
Den geografiske variation i koncentrationerne er visualiseret som iso-kurver
på luftfotos fra Kortforsyningen fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
Koncentrationsbidraget fra skibene er desuden beregnet i forskellige højder i
Aarhus Havn for at vurdere eksponeringen af fx etagebyggeri. Beregningerne
er foretaget i følgende højder: 25 m, 50 m og 70 m.
I beregningerne er der endvidere taget hensyn til bygningseffekter, som er
tilstødende bygningers indflydelse på spredningsforholdene.
Placering af de forskellige kajpladser er vist i Figur 2.2. Molslinjens nye
placering er kajnr. 610, og den tidligere lå på kajnr. 71. Den nye hurtigfærge
til Samsø ligger på kajplads DOKK1.

Figur 2.2. Placering af kajpladser i Aarhus Havn med kajnumre. Grønne kajpladser er til krydstogtskibe og røde til andre skibe.
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3

Påvirkning af luftkvaliteten i Aarhus Havn

Dette kapitel belyser, hvordan emissioner fra skibe påvirker luftkvaliteten i
og omkring Aarhus Havn. Luftkvaliteten er beregnet med OML-modellen i et
gitternet af beregningspunkter, som dækker havnen og de tilstødende omgivelser (se tidligere rapport Jensen et al., 2021). Koncentrationsberegninger er
gennemført ved jordoverfladen (1,5 m) og for forskellige højder (25 m, 50 m
og 70 m). For NO2 er vist koncentrationer for årsmiddelværdier og for spidsværdier i form af den 19. største timeværdi. Der er regnet med bidrag fra skibene og baggrundskoncentrationen, idet kemiske NOx-reaktioner er styret af
den samlede koncentration. For PM2,5 er det udelukkende bidraget af primære
(direkte emitterede) partikler fra skibe, som er beregnet, idet der ikke indgår
kemi i beregningerne. Beregningsåret er 2019, og det er tidligere vist, at dette
meteorologisk set kan betragtes som et repræsentativt år (Jensen et al., 2021).
For Aarhus er anvendt emissioner fra krydstogtskibe og andre skibe, og der
er udført tre typer af beregninger med emission fra: (1) alle krydstogtskibe og
andre skibe, (2) kun krydstogtskibe eller (3) kun andre skibe. Molslinjen og
hurtigfærge til Samsø er i kategorien ”andre skibe”.
Endvidere sammenlignes luftkvaliteten i Aarhus Havn med grænseværdier
for luftkvalitet og WHO’s retningslinjer for luftkvalitet.
Resultaterne for de nye beregninger sammenlignes også med de tidligere beregninger.

3.1

Maksimale koncentrationer i Aarhus havn

Sammenligning med grænseværdier
EU’s grænseværdier for luftkvalitet er gældende lovgivning i Danmark via
implementering i danske bekendtgørelser.
Resultatet af alle beregningerne er vist for Aarhus Havn i tabelform med de
maksimale værdier, som optræder i hele beregningsnettet. Koncentrationerne
i Tabel 3.1 viser luftkvaliteten dvs. skibenes bidrag sammen med havnens
baggrundsniveauer, og i Tabel 3.2 er baggrundsniveauer fratrukket det samlede bidrag. Generelt er det vanskeligt i detaljer at sammenligne og vurdere
niveauerne for enkelte punkter, idet koncentrationen er meget afhængig af
afstanden mellem nærmeste kilde og beregningspunktet i det anvendte gitternet. Derfor skal værdierne også vurderes i forhold til den geografiske udbredelse, som er vist på kort for udvalgte højder og er præsenteret i de efterfølgende afsnit.
Tabel 3.1 viser, at i jordniveau er der ingen overskridelse af grænseværdierne
for hverken årsmiddelværdien for PM2,5 på 25 µg/m3, årsmiddelværdien for
NO2 på 40 µg/m3 eller den 19. største timeværdi for NO2 på 200 µg/m3. For
årsmiddelværdien af NO2 er der en mindre overskridelse af grænseværdien i
25 m. For den 19. største timeværdi af NO2 er der betydelige overskridelser af
grænseværdien i højderne 25-70 m. De største koncentrationer for NO2 i Aarhus Havn i 25 meters højde skyldes, at beregningspunktet kun ligger 16 m fra
en kajplads. Der er ingen overskridelser af grænseværdien for PM2,5 i nogen
højder.
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I Aarhus Havn er det især andre skibe, som bidrager i alle højder til årsmiddelværdien af NO2. Næsten samme tendens ses for den 19. højeste timeværdi
af NO2.
Tabel 3.1. Maksimale koncentrationsværdier (µg/m3) i et beregningspunkt i Aarhus havn, kildebidrag og baggrundsbidrag. De
understregede tal angiver overskridelser.
Kun krydstogtskibe

Alle skibe
1,5 m 25 m 50 m

70 m

1,5 m

25 m

50 m

Kun andre skibe
70 m

1,5 m 25 m

50 m

70 m

41,5

20,7

21,6

177

1782

718

891

10,1

12,5

10,3

10,4

NO2, årsmiddelværdi (µg/m3)

Baggrund
Aarhus

11,5

16,3

41,5 20,7

21,7

11,7
12,2
13,2
13,1
16,3
19. største timemiddelværdi, NO2 (µg/m3)

Aarhus

58

177

1782 718

891

77

Aarhus

9,8

10,1

12,5 10,3

10,4

9,8

142
403
361
PM2,5, årsmiddelværdi (µg/m3)
9,9

10,1

10,1

Tabel 3.2 viser kun bidraget fra skibene til maksimale koncentrationsværdier
beregnet som de maksimale koncentrationer fratrukket baggrundsbidraget.
Da det kun er bidrag, kan de ikke sammenlignes direkte med grænseværdierne.
Tabel 3.2. Bidrag til maksimale koncentrationsværdier (µg/m3) i et beregningspunkt i Aarhus havn, maksimale koncentrationer
fratrukket baggrundsbidrag.
Kun krydstogtskibe

Alle skibe
1,5 m 25 m 50 m

70 m

1,5 m

25 m

50 m

Kun andre skibe
70 m

1,5 m 25 m

50 m

70 m

30,0

9,2

10,1

119

1724

660

833

0,27

2,7

0,53

0,62

3

Baggrund

NO2, årsmiddelværdi (µg/m )

Aarhus

11,5

4,8

30,0

9,2

10,2

0,2
0,7
1,7
1,6
4,8
19. største timemiddelværdi, NO2 (µg/m3)

Aarhus

58

119

1724

660

833

19

Aarhus

9,8

0,27

2,7

0,53

0,62

0,02

84
345
303
PM2,5, årsmiddelværdi (µg/m3)
0,08

0,28

0,28

Sammenligning med WHO’s retningslinjer for luftkvalitet
Verdenssundhedsorganisation (WHO) har ligeledes fremsat nogle retningslinjer for luftkvalitet (air quality guidelines), men disse retningslinjer er ikke
juridisk bindende (WHO, 2006). WHO’s retningslinjer er lidt under halvdelen
af EU’s grænseværdi for årsmiddelværdien af PM2,5 (EU’s grænseværdi er 25
µg/m3, mens WHO’s retningslinje er 10 µg/m3), mens de er ens for årsmiddelværdien for NO2 (40 µg/m3). For spidsværdier for NO2 er EU’s grænseværdi 200 µg/m3 for den 19. højeste timeværdi over et år, mens WHO’s retningslinje også er 200 µg/m3, men uden fastsættelse af et antal timer. WHO’s
retningslinje er derfor, at alle timeniveauer over 200 µg/m3 skal undgås. Det
er således en skærpet retningslinje i forhold til EU’s grænseværdi.
Som det fremgår af Tabel 3.1 overskrides WHO’s retningslinje for årsmiddelværdien af NO2 kun i 25 m, mens retningslinjen for spidværdier for NO2 overskrides i 25-70 m. Det er ikke undersøgt om WHO’s retningslinje for spidsværdi overskrides i jordniveau. Vedr. WHO’s retningslinje for spidsværdier
er den defineret som en maksværdi og ikke som EU’s grænseværdi, som er
den 19. højeste timeværdi. Da beregninger for den 19. højeste ligger over
WHO’s maksværdi i højderne 25-70 m overskrides WHO’s retningslinje,
mens vi ikke har beregnet maksværdi i jordniveau, og dermed ikke ved om
den overskrides i jordniveau, da den 19. højeste ligger under WHO’s maksværdi.
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WHO’s retningslinje for årsmiddelværdien af PM2,5 overskrides i jordniveau
og i 25-70 m.
Sammenligning med tidligere undersøgelser
I Tabel 3.3 og Tabel 3.4 er der foretaget en sammenligning mellem de nye luftkvalitetsberegninger med ny placering af Molslinjen og den nye hurtigfærge
til Samsø, og beregninger i den tidligere undersøgelse (Jensen et al., 2021).
Tabel 3.3 viser luftkvaliteten, dvs. skibenes bidrag inkl. baggrundskoncentrationer, og Tabel 3.4 viser kun skibenes bidrag, dvs. fratrukket baggrundsniveauer. Med gult er det markeret, hvor de nye beregninger afviger fra de tidligere beregninger. Understregning markerer, at grænseværdien er overskredet.
Som det fremgår af Tabel 3.3 beregnes der lidt lavere maksimale koncentrationsværdier for årsmiddelværdien af NO2 med størst forskel i jordniveau, og
kun marginale ændringer for 25-70 m. For maksimalværdier af den 19. højeste
NO2-koncentration er der helt ubetydelige forskelle og det samme gælder for
årsmiddel af PM2,5. Der er ingen ændringer for ”kun krydstogtskibe”, da det
er helt de samme forudsætninger i tidligere og nye beregninger for krydstogtskibe.
Tabel 3.3. Maksimale koncentrationsværdier (µg/m3) i et beregningspunkt i Aarhus havn, kildebidrag og baggrundsbidrag. Understregede tal angiver overskridelser og tal med gult angiver afvigelser fra tidligere beregninger.
Kun krydstogtskibe

Alle skibe
1,5 m 25 m 50 m

70 m

1,5 m

25 m

50 m

Kun andre skibe
70 m

1,5 m 25 m

50 m

70 m

NO2, årsmiddelværdi (µg/m3)

Baggrund
Aarhus (ny)

11,5

16,3

41,5 20,7

21,7

11,7

12,2

16,3

41,5

20,7

21,6

Aarhus (gl)

11,5

18,6

41,8 20,8

21,8

11,7
12,2
13,2
13,1
18,6
19. største timemiddelværdi, NO2 (µg/m3)

41,7

20,8

21,7

Aarhus (ny)

58

177

1782 718

891

77

177

1782

718

891

Aarhus (gl)

58

177

1780 718

891

77

177

1780

718

891

Aarhus (ny)

9,8

10,1

12,5 10,3

10,4

9,8

9,9

10,1

10,1

10,1

12,5

10,3

10,4

Aarhus (gl)

9,8

10,2

12,6 10,3

10,4

9,8

9,9

10,1

10,1

10,2

12,6

10,3

10,4

142

13,2

403

13,1

361

142
403
361
PM2,5, årsmiddelværdi (µg/m3)

Tabel 3.4 viser kun bidraget fra skibene til maksimale koncentrationsværdier
fratrukket baggrundsbidraget. Da det kun er bidrag, kan de ikke sammenlignes direkte med grænseværdierne. Ændringerne er som beskrevet ovenfor.
Dog er der yderligere marginale ændringer for PM2,5 i højderne 25-70 m.
Tabel 3.4. Bidrag til maksimale koncentrationsværdier (µg/m3) i et beregningspunkt i Aarhus havn, maksimale koncentrationer
fratrukket baggrundsbidrag. Tal med gult angiver afvigelser fra tidligere beregninger.
Kun krydstogtskibe

Alle skibe
1,5 m 25 m 50 m

70 m

1,5 m

25 m

50 m

Kun andre skibe
70 m

1,5 m 25 m

50 m

70 m

NO2, årsmiddelværdi (µg/m3)

Baggrund
Aarhus (ny)

11,5

4,8

30,0

9,2

10,2

0,2

0,7

4,8

30,0

9,2

10,1

Aarhus (gl)

11,5

7,1

30,3

9,3

10,3

0,2
0,7
1,7
1,6
7,1
19. største timemiddelværdi, NO2 (µg/m3)

30,2

9,3

10,2

Aarhus (ny)

58

119

1724

660

833

19

119

1724

660

833

Aarhus (gl)

58

119

1722

660

833

19

119

1722

660

833

Aarhus (ny)

9,8

0,27

2,7

0,53

0,62

0,02

0,08

0,28

Aarhus (gl)

9,8

0,43

2,8

0,54

0,63

0,02

0,08

0,28

0,28

0,27

2,7

0,53

0,62

0,28

0,43

2,8

0,54

0,62

84

1,7

345

1,6

303

84
345
303
PM2,5, årsmiddelværdi (µg/m3)
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3.2

Den geografiske variation af luftkvaliteten i Aarhus Havn

I det følgende er den geografiske variation af luftkvaliteten i Aarhus havn vist
på luftfotos som iso-linjer, dvs. kurver hvor koncentrationen er den samme.
Koncentrationsfordelingen i de tidligere beregninger og de nye beregninger
er vist i figurer side om side, så det er nemt at sammenligne ændringerne, som
flytning af Molslinjen og den nye hurtigfærge til samsø har givet anledning
til.
Årsmiddelkoncentration af NO2 ved jordoverfladen
Årsmiddelkoncentrationen for NO2 ved jorden (1,5 m) er visualiseret i Figur
3.1 og består af baggrundskoncentrationen og bidraget fra krydstogtskibe og
andre skibe.
I de tidligere beregninger optrådte den højeste middelværdi på 18,6 µg/m3
ved Aarhus Søfartsmuseum øst for terminalen for Molslinjens færger til Sjællands Odde. I de nye beregninger optræder den højeste middelværdi på 16,3
µg/m3 ved Silovej i den inderste del af havnen. Værdierne er langt under
grænseværdien på 40 µg/m3. Sammenlignes tidligere beregninger med de
nye, er det tydeligt at se, at der ikke længere er forhøjede koncentrationer omkring den tidligere terminal for Molslinjen, men at der nu optræder iso-linjer
omkring den nye placering af Molslinjen. Samtidig er forureningsniveauerne
over byområderne, som støder op til havnen ved den tidligere terminal for
Molslinjen blevet reduceret. Der er ingen tydelig effekt på koncentrationsfordeling af hurtigfærgen til Samsø.

Figur 3.1. Tidligere beregninger. Modelleret årsmiddelkoncentration (µg/m3) for NO2 i 1,5 m for Aarhus i 2019. Bidrag af
alle skibe samt baggrundskoncentrationen.

Nye beregninger. Modelleret årsmiddelkoncentration (µg/m3)
for NO2 i 1,5 m for Aarhus i 2019. Bidrag af alle skibe samt
baggrundskoncentrationen.

19. højeste timeværdi af NO2 ved jordoverfladen
Den 19. højeste timeværdi af NO2 er vist i Figur 3.2. De højeste spidsværdier i
både de tidligere og nye beregninger optræder ved Silovej i den inderste del
af havnen med et meget lokalt maksimum på 177 µg/m3, hvilket skyldes en
nærliggende stor bygning, som påvirker spredningsforholdene. Det er under
grænseværdien på 200 µg/m3. Der var tidligere et lokalt maksimum på ca. 140
µg/m3 ved Aarhus Søfartsmuseum ved terminalen for Molslinjens færger til
Sjællands Odde, som ikke ses længere. Samtidig er forureningsniveauerne
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over byområderne, som støder op til havnen ved den tidligere terminal for
Molslinjen blevet reduceret. Spidsværdierne omkring den nye placering af
Molslinjen er omkring 80 µg/m3. Spidsværdierne ved den nye placering af
Molslinjen er lavere, sandsynligvis fordi manøvretiden med de højeste emissioner er nedsat betydeligt. Værdierne er under grænseværdien på 200
µg/m3. I yderkanten af kortet er niveauet på ca. 68 µg/m3 og nærmer sig baggrundsmålingerne på 58 µg/m3. Til sammenligning er den 19. højeste timeværdi 79 µg/m3 på gadestationen i Banegårdsgade i 2019 (Ellermann et al.,
2020). Der er ingen tydelig effekt på koncentrationsfordeling af hurtigfærgen
til Samsø.

Figur 3.2. Tidligere beregninger. Modelleret 19. højeste
timeværdi (µg/m3) for NO2 i 1,5 m for Aarhus i 2019. Bidrag af
alle skibe samt baggrundskoncentrationen.

Nye beregninger. Modelleret 19. højeste timeværdi (µg/m3)
for NO2 i 1,5 m for Aarhus i 2019. Bidrag af alle skibe samt
baggrundskoncentrationen.

Krydstogtskibenes og andre skibes NO2-bidrag ved jordoverfladen
I Figur 3.3 er vist årsmiddelkoncentrationen af NO2 for emissioner alene fra
krydstogtskibene respektive andre skibe, begge inklusive baggrundskoncentrationer. For krydstogtskibene er den største værdi 11,7 µg/m3, hvilket er
0,2 µg/m3 over baggrundsniveauet på 11,5 µg/m3. Dette har ikke ændret sig
mellem tidligere og nye beregninger, da forudsætningerne er de samme for
krydstogtskibe. For andre skibe ligner fordelingen til forveksling fordelingen
for alle skibe i Figur 3.1, hvor det er tydeligt, at Molslinjen har ændret placering i havnen. Der er ingen tydelig effekt på koncentrationsfordeling af hurtigfærgen til Samsø.
Bemærk at i de nye beregninger er isolinjerne baseret på 4 betydende cifre,
hvor det i de tidligere beregninger kun var 3 cifre. Det har en lille betydning
for tegning af isolinjerne fx for krydstogtskibe i Figur 3.3.
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Figur 3.3. Årsmiddelkoncentration (µg/m3) af NO2 i 1,5 m i Aarhus for krydstogtskibe (venstre) og andre skibe (højre) inkl. baggrundskoncentrationen. Øverst: Tidligere beregninger, Nederst: Nye beregninger.

I Figur 3.4 er vist den 19. højeste timeværdi af NO2 for emissioner alene fra
krydstogtskibene respektive andre skibe, begge inklusive baggrundskoncentrationer. For krydstogtskibene er den største værdi 77 µg/m3, som optræder
tæt ved Dokk 1, hvilket er tilfældet i både de tidligere og nye beregninger, da
der ikke er ændringer for krydstogtskibe. Baggrundsniveauet er på 58 µg/m3.
For andre skibe ligner fordelingen igen til forveksling fordelingen for alle
skibe i Figur 3.2, hvor det er tydeligt, at Molslinjen har skiftet placering. Der
er ingen tydelig effekt på koncentrationsfordeling af hurtigfærgen til Samsø.
De højeste spidsværdier i både de tidligere og nye beregninger optræder ved
Silovej i den inderste del af havnen med et meget lokalt maksimum på 177
µg/m3, hvilket skyldes en nærliggende stor bygning, som påvirker spredningsforholdene. Maksimum er under grænseværdien, som er på 200 µg/m3.
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Figur 3.4. Den 19. største timekoncentration (µg/m3) af NO2 i 1,5 m i Aarhus for krydstogtskibe (venstre) og andre skibe (højre),
samt baggrundskoncentrationen. Øverst: Tidligere beregninger, Nederst: Nye beregninger.

Koncentrationsbidrag til årsmiddelværdien af PM2,5 ved jordoverfladen
I Figur 3.5 er vist koncentrationsbidraget af PM2,5 fra emission fra alle skibe.
Dette kan beregnes uden at inddrage baggrundsforureningen, idet der ikke
indgår kemi i beregningerne.
Det højeste koncentrationsbidrag af PM2,5 er 0,43 µg/m3 i de tidligere beregninger, og optræder samme sted som for NO2-årsmiddelværdien, dvs. ved
Aarhus Søfartsmuseum øst for terminalen for Molslinjens færger til Sjællands
Odde. I de nye beregninger er det tydeligt, at Molslinjen er flyttet, og i de nye
beregninger optræder det højeste koncentrationsbidrag på 0,27 µg/m3 ved Silovej i den inderste del af havnen. Der er ingen tydelig effekt på koncentrationsfordeling af hurtigfærgen til Samsø.
Ved sammenligning med grænseværdien skal koncentrationerne adderes
med værdien på bybaggrundsstationen i Botanisk Have, som er på 9,8 µg/m3
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for hele 2019. Maksima er således lille i forhold til grænseværdien på 25
µg/m3.

Figur 3.5. Tidligere beregninger. Bidrag til årsmiddelkoncentration (µg/m3) af PM2.5 i 1,5 m i Aarhus i 2019 for alle
skibe. Uden baggrundsbidrag.

Nye beregninger. Bidrag til årsmiddelkoncentration (µg/m3)
af PM2.5 i 1,5 m i Aarhus i 2019 for alle skibe. Uden baggrundsbidrag.

Krydstogtskibenes og andre skibes koncentrationsbidrag til årsmiddelværdien af PM2,5 ved jordoverfladen
I Figur 3.6 er vist beregninger af årsmiddelkoncentrationen af PM2.5 for emissioner alene fra krydstogtskibene respektive andre skibe. For krydstogtskibene er den største værdi 0,02 µg/m3, og er ens i både tidligere og nye beregninger, da forudsætningerne er de samme. For andre skibe ligner fordelingen
til forveksling fordelingen for alle skibe i Figur 3.5. Den højeste værdi var i de
tidligere beregninger 0,43 µg/m3 øst for færgeterminalen til Sjællands Odde,
og den højeste værdi i de nye beregninger er 0,27 µg/m3, som optræder ved
Silovej i den inderste del af havnen. Der er ingen tydelig effekt på koncentrationsfordeling af hurtigfærgen til Samsø.
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Figur 3.6. Bidrag til årsmiddelkoncentration (µg/m3) af PM2.5 i 1,5 m i Aarhus i 2019 for krydstogtskibe (venstre) og andre skibe
(højre). Øverst: Tidligere beregninger. Nederst: Nye beregninger.

Koncentrationer af NO2 i højder af 25-70 m
Af Tabel 3.1 fremgår det, at de største koncentrationer beregnes i højder på
25-70 m over jorden for både tidligere og nye beregninger. Den geografiske
udbredelse vises i det følgende for udvalgte højder.
For årsmiddelværdien af NO2 er der en mindre overskridelse af grænseværdien på 40 µg/m3 i 25 m, som det fremgår af Figur 3.7, hvor også koncentrationer for højden 50 m er vist. I de tidligere beregninger optræder overskridelsen kun i to punkter, ved de tidligere terminaler for færger til Sjællands Odde
(Molslinjen) og ved kajplads 203 beliggende centralt i havnen. Koncentrationerne var henholdsvis 40,6 µg/m3 og 41,8 µg/m3, og optræder i afstanden 38
m og 16 m fra kajpladser, hvor skibenes skorstenshøjder er henholdsvis 22-24
m og 17-24 m. I de nye beregninger er der fortsat en overskridelse ved kajplads 203 (41,3 µg/m3) samt en overskridelse ved den nye placering af Molslinjen (41,5 µg/m3). Der er ingen tydelig effekt på koncentrationsfordeling af
hurtigfærgen til Samsø. Arealet inden for iso-linjen for 15 µg/m3 aftager fra
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25 m til 50 m og yderligere i 70 m (ikke vist). De største koncentrationer er
bidrag fra andre skibe end krydstogtskibe.

Figur 3.7. Årsmiddelkoncentration (µg/m3) af NO2 i Aarhus for alle skibe for højden 25 m (venstre) og 50 m (højre). Iso-kurver for
13, 15, 20, 25 og 40 µg/m3. Øverst: Tidligere beregninger. Nederst: Nye beregninger. Isolinjer med overskridelse af grænseværdien er vist med rødt.

For den 19. største timeværdi af NO2 er grænseværdien på 200 overskredet i
højderne 25, 50 og 70 m i både tidligere og nye beregninger. Dette er på steder,
hvor der ikke bor mennesker eller mennesker opholder sig i længere tid. Koncentrationerne er vist i Figur 3.8 og Figur 3.9. I 25 m ses mange, men mindre
områder med overskridelse af grænseværdien i hele havnen i nærområderne
af kajpladserne og i op til omkring 100 m fra kajpladserne i både tidligere og
nye beregninger. I de tidligere beregninger er den største værdi i 25 m’s højde
1.780 µg/m3 i et punkt ved kajplads 203, 16 m fra skibsskorstenen, hvor
samme værdi er 1.782 µg/m3 i de nye beregninger (pga. 4 betydende cifre i
nuværende beregning). I 50 m og 70 m er overskridelserne begrænset til
krydstogtskibe ved kajplads 129 og i den østligste del af havnen. For Molslinjens tidligere placering var den 19. største timeværdi overskredet i både 25 m
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og 50 m, mens det kun er i 25 m ved den nye placering. Der er ingen tydelig
effekt på koncentrationsfordeling af hurtigfærgen til Samsø.

Figur 3.8. Den 19. største timekoncentration (µg/m3) af NO2 i Aarhus for alle skibe i højden 25 m (venstre) og højden 50 m (højre).
Iso-linjer for hver 100 µg/m3, hvor grænseværdien 200 µg/m3 er rød. Øverst: Tidligere beregninger. Nederst: Nye beregninger.
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Figur 3.9. Tidligere beregninger. Den 19. største timekoncentration (µg/m3) af NO2 i Aarhus for alle skibe i højden 70 m
(inkl. baggrundskoncentrationen). Iso-linjer for hver 100
µg/m3, hvor grænseværdien 200 µg/m3 er rød.

Nye beregninger. Den 19. største timekoncentration (µg/m3)
af NO2 i Aarhus for alle skibe i højden 70 m (inkl. baggrundskoncentrationen). Iso-linjer for hver 100 µg/m3, hvor grænseværdien 200 µg/m3 er rød.

I de tidligere beregninger var det største koncentrationsbidrag til årsmiddelværdien af PM2.5 på 2,8 µg/m3 i højden 25 m og optrådte ved terminalerne for
færger til Sjællands Odde, som det er vist i Figur 3.10. I figuren er også vist
koncentrationer for højden 70 m, hvor den højeste værdi var på 0,63 µg/m3
og optrådte i den østligste del af havnen.
I de nye beregninger er det største koncentrationsbidrag til årsmiddelværdien
af PM2.5 på 2,7 µg/m3 i højden 25 m, og stadig knyttet til Molslinjen, men nu
på dens nye placering. I 70 m er den højeste værdi på 0,62 µg/m3 og optræder
ligesom tidligere i den østlige del af havnen. Der er ingen tydelig effekt på
koncentrationsfordeling af hurtigfærgen til Samsø.
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Figur 3.10. Bidrag til årsmiddelkoncentration (µg/m3) af PM2,5 i Aarhus for alle skibe i højden 25 m (venstre) og 70 m (højre). Isolinjer for 25 m er 0,1, 0,2, 0,4, 0,6 µg/m3 etc. og for 70 m 0,1, 0,2, 0,3 µg/m3 etc. Øverst: Tidligere beregninger. Nederst: Nye
beregninger.
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