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Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne) - 632210
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Hovedaktivitet
Godshåndtering

2. marts 1990:
Godkendelse i henhold til bestemmelserne i

Ansvarlig ledelse

Miljøansvarlig/kontaktperson

8. oktober 2010:
Tilladelse til klapning af uddybningsmateriale fra sejlløb i

1.003.315.575
Branchebetegnelse og kode

1. oktober 2010:
Tilladelse til at udvide sejlløb mellem Gabet og Lindø,

CVR-nr.

9. juni 1995:
Revideret miljøgodkendelse/udledningstilladelse



17. januar 2008:
Tilladelse til anbringelse af oprenset havbundsmateriale på
Odense Havns spulefelt.

 16. december 2009
Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse for Odense
Havn.

Væsentlige biaktiviteter

Egenkontrol

Arealudlejning

MILANA | ALS Environmental

Odense Havn

Listepunkt

Bakkegårdsvej 406A,

Noatunvej 2

Odense Havns spulefelt er kategoriseret som en liste K 105 (i)

3050 Humlebæk

5000 Odense C

virksomhed.

De væsentligste ressourcer

Positivliste

De væsentligste ressourcer er de energikilder, der anvendes til

Spulefeltet må kun modtage materiale som står på deponiets

drift af havnens bygninger og materiel. Det drejer sig om vand,

positivliste:

el, varme (fjernvarme og i mindre grad elvarme) samt

 EAK-kode 170506: Klapmateriale, bortset fra affald
henhørende under 170505 (sediment fra oprensning af
sejlrender og havnebassiner)
Risikobekendtgørelsen

brændstof.
De væsentligste miljøparametre
En væsentlig miljøparameter er CO2, SO2 og NOx-emissionerne.
Andre væsentlige miljøparametre er støj og støv i forbindelse

Odense Havn er ikke omfattet af Bekendtgørelse om kontrol

med losning og lastning af gods – særligt af stålskrot.

med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Miljøstyringssystem

Godkendelses- og tilsynsmyndighed

Odense Havn er ikke certificeret, men har sit eget

Odense Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for

miljøstyringssystem.

Odense Erhvervshavn. Odense Kommune er desuden

Kortfatte kvalitativ beskrivelse

godkendelsesmyndighed for deponering af

Odense Havn er Danmarks mest centralt placerede storhavn og

oprensningsmateriale og udledning af overskudsvand fra

en væsentlig del af den regionale infrastruktur og

spulefeltet. Miljøstyrelsen Odense er tilsynsmyndighed på

godstransport. Odense Havn råder over et areal på godt 2,7

samme. Kerteminde Kommune er godkendelses- og

mio. m2. Odense Havns aktiviteter relaterer sig primært til

tilsynsmyndighed for Odense Havneterminal.

havnedrift og de hermed forbundne laste – og losseoperationer,

Miljøstyrelsen Odense

generel håndtering og opbevaring af gods samt udlejning af

C.F. Tietgens Boulevard 40

arealer.

5220 Odense SØ

Miljøredegørelse 2014 omfatter Odense Havneterminal i

Odense Kommune

Kerteminde kommune, Odense Erhvervshavn og spulefelt i

Nørregade 36-38

Odense Kommune. Miljøredegørelsen omhandler perioden

5000 Odense C
Kerteminde Kommune

1. januar 2013 – 31. december 2014. Redegørelsen viser
udviklingen tilbage til 2010.

Hans Schacksvej 4

Sidste miljøredegørelse blev udarbejdet i marts 2013. Næste

5300 Kerteminde

miljøredegørelse, den sjette i rækken, kan forventes udarbejdet
pr. 15. marts 2017
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Ledelsens beretning
Odense Havn mener, at det er en samfundspligt at
stræbe efter forbedringer på miljøområdet. Vi sætter

Der er gennemført mange projekter i løbet af perioden

derfor en ære i at lade den gode kvalitetsydelse over for

siden sidste miljøredegørelse. Af de mere

vores kunder gå hånd i hånd med en miljørigtig

investeringstunge kan eksempelvis nævnes ombygning

indgangsvinkel.

af de eldrevne kraner så forbruget af el i
stilstandstimerne mellem losningerne er blevet

I forbindelse med vores medlemskab af Miljøforum Fyn,

reduceret. Effekten af den nye administrationsbygning

vil Odense Havn synliggøre alle havnens miljøforhold.

på Noatunvej 2 i lavenergiklasse 1 viser sig blandt andet

Derfor udarbejdes hvert andet år en miljøredegørelse.

på vores fjernvarmeforbrug, som er blevet mere end

Nærværende redegørelse beskriver alle de væsentlige

halveret siden 2012. På Noatunvej 2 er der fra 2014

påvirkninger Odense Havns aktiviteter har på miljøet

opsat solceller som producere næsten halvdelen af den

samt ressourceforbrug, mål- og handlingsplaner og

el der forbruges i administrationsbygningerne.

resultater.
Aktiviteter på de havnearealer som Odense Havn har

En fastholdelse af Odense Havn som en af Danmarks

udlejet til andre virksomheder, er således ikke omfattet.

mest miljøvenlige havne er forsat målet. Vi er nået langt
i vores bestræbelser og fortsætter arbejdet med at

Odense Havn vil være en forgangsvirksomhed, der

skabe løbende forbedringer med specielt fokus på at

bryder rammerne og bifalder nytænkning. Vi lader

gennemføre besparelser på energiområdet, samt

mulighederne råde og tænker gerne i alternative baner.

reducere mængden af affald til deponi.

Med opkøbet af Lindø Industripark i 2014, forøges
arealet med 3 millioner m2, 166.000m2 bygninger og en
omfattende transportafdeling med både kraner og

Rigtig god fornøjelse med rapporten.

køretøjer.
Der er derfor masser at tage fat i, når vi fra 2015 starter
det store arbejde med at kortlægge og registrere Lindø
industripark, så den vil indgå i den næste
miljøredegørelse.
Carsten Aa
I samme anledning har vi fået et nyt fælles navn: Lindø

Havnedirektør, Odense Havn

port of Odense.

Marts 2015

4/30

STYRING
ANLÆG OG AKTIVITETER
ORGANISATION
MILJØPOLITIK
MILJØSTATUS
VURDERING OG PRIORITERING
MÅL OG HANDLINGSPLAN

5/30

Anlæg og aktiviteter
Danmarks centrale
Erhvervshavn
Odense Havn er Danmarks mest centralt placerede
storhavn og en væsentlig del af den regionale
infrastruktur og godstransport. Odense Havn har en
unik placering for godstrafik til Norden, Baltikum, hele
Østersøområdet samt for skibstrafik til og fra Europas
indre vandveje.

Anlæg
Havnen består først og fremmest af Odense

Oversigt over Odense Havns ejendomsarealer samt

Erhvervshavn - beliggende langs Odense Kanal fra
Helsingborggade til og med Fynsværket - og Odense
Havneterminal i Munkebo ved Odense Fjord, tæt på
udsejlingen til det åbne hav. Men havnen omfatter også
en række bygninger og arealer langs Odense Kanal.
Over for Stige Ø ligger havnens spulefelt. Spulefelt er et
område på land, hvor der deponeres forurenet sediment
(sand og slam), der ikke kan klappes (deponi til søs).
Sejlløbet over Odense Fjord til Havneterminalen er
minimum 11 meter dybt og 60 meter bredt. Fra
Havneterminalen videre indtil Erhvervshavnen er
sejlløbet 7,5 meter dybt og 30 meter bredt.
Odense Havn råder over et areal på godt 2,7 mio. m2,
heraf udgør dæmninger, have- og landbrugsarealer 0,7
mio. m2, spulefelter mv. 0,5 mio. m2. Med arealreserver
på over 1,5 mio. m2. arealer udlagt til gader, veje, kajer,
pladser mv. udgør pt. 330.000m2.
Havnens samlede kajlængde er på 2.630m og fordeler
sig med 630m på Odense Havneterminal, med 2.000m i
Odense Erhvervshavn.

Aktiviteter
Odense Havns aktiviteter relaterer sig primært til
følgende forretningsområder:


Havnedrift og de hermed forbundne laste – og



Generel håndtering og opbevaring af gods



Udlejning af arealer

losseoperationer
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sejlløbet.

Organisation
Ledelsen

Miljøgruppe består af relevante medarbejder fra de

Odense Havn er en kommunal selvstyrehavn. Det vil

er miljøansvarlig, koordinerer gruppens arbejde.

fleste afdelinger, Bygningskonstruktør Johan Jepsen der

sige en selvstændig virksomhed, som styres af byrådet i

Medarbejderinddragelse

den kommune, hvor havnen ligger.

Alle medarbejdere deltager i miljøarbejdet og mange er

Havnebestyrelsen

kommet med rigtig gode idéer til miljøforbedrende

Odense Byråd har valgt 3 byrådsmedlemmer og 2

tiltag, hvoraf de fleste faktisk er blevet ført ud i livet.

erhvervs folk til Odense Havns bestyrelse med
borgmester Anker Boye som formand.

Medarbejder inddragelsen ved udarbejdelsen af denne
miljøredegørelse har kun været udbredt i et mindre

Havnedirektøren

omfang. Det har hovedsageligt været medarbejderne i

Havnedirektør Carsten Aa koordinerer samtlige

miljøgruppen, der har medvirket til udarbejdelsen af

aktiviteter i havnen og fordeler ansvar og opgaver til

miljøredegørelsen.

havnens medarbejdere mv.

Miljøorganisation
Miljøorganisationen består af en miljøgruppe nedsat af
havnedirektør Carsten Aa.

Havnebestyrelse

Havnedirektør

Specialprojekter

HR & Sikkerhed

Økonomi

Maritim afdeling

Salg & Udlejning

Økonomi

Skibstrafik

Salg og udlejning

Teknisk afdeling

Bygninger og Faciliteter


Regnskab og budget




Bogholderi
Udlejning af arealer



Opsyn med sejlads og

Salg og udlejning af faciliteter

anden trafik i og



Miljøansvarlig

omkring havnen



Miljøredegørelse og



Handel og service



Skaffer plads til

grønne regnskaber
Kraner og transport

skibene ved kaj
Personale




Deltager i arbejdet
med udlejning af

Personaleadministration

kraner, bygninger,
arealer osv.



Drift og
vedligeholdelse af



Personale



Godshåndtering



Materiel

bygninger og
faciliteter

7/30

Miljøpolitik
1.

Odense Havn vil arbejde målrettet på at være en miljøbevidst virksomhed, der reducerer miljøpåvirkningerne til
omgivelserne og optimerer ressourceforbruget.

2.

Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimerede arbejdsgange,
effektiviseringer, nytænkning og investeringer i miljøvenlig teknologi.

3.

Odense Havn vil sikre, at alle vilkår i relevant miljølovgivning overholdes og efterleves.

4.

Odense Havn vil informere offentligheden, myndighederne og kunderne om havneaktiviteternes miljømæssige
perspektiver.

5.

Odense Havn vil sikre medarbejdernes miljøbevidste ansvar i det daglige arbejde gennem oplysning og
uddannelse.

6.

Odense Havn vil prioritere medarbejdernes arbejdsmiljø og sikkerhed højt.

Miljøpolitikken skal være overordnet styrende for aktiviteterne og indsatsen inden for miljøområdet.
Miljøpolitikken skal være kendt på alle niveauer i organisationen, og den skal være offentlig tilgængelig via
hjemmeside. Miljøpolitikken skal tages op hvert andet år til revision.

Miljøstatus
Oversigt for hele virksomheden
Denne redegørelse indeholder oplysninger om Odense

baggrund af de miljøkrav myndighederne stiller til

Havns miljømæssige forhold i forbindelse med Odense

havnedriften. Der er også skelet til påvirkningernes

Erhvervshavn, Odense Havneterminal, havnebassiner og

absolutte størrelse og tilgængeligheden af data ved

sejlløb samt Odense Havns spulefelt.

udvælgelsen.

I regnskabet indgår en række parametre, der er udvalgt

De væsentlige miljøparametre for Odense Havn er

ud fra kendskabet til Odense Havns miljøforhold og på

illustreret i nedenstående figur.

Emissioner

Sediment

Ydelser til
havnens brugere
Spulevand

Overfladevand

Energi
Postevand
Hjælpestoffer
Spildevand

Odense havns input og output.
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Affald

En oversigt over udvalgte miljødata og nøgletal for

Udviklingen siden sidste miljøredegørelse vises i sidste

Odense Havn i perioden 2010-2014 er givet i

kolonne, hvor miljødataene i 2014 er sat i forhold til

nedenstående tabel. Oversigten viser aktivitetsniveauet

tallene i 2012. En mere detaljeret kortlægning af

på havnen samt udviklingen i miljøbelastningen – om

Odense Havns miljøbelastning kan findes i de

det går den rigtige vej.

efterfølgende kapitler.

Ændring 2012
Enhed

2010

2011

2012

2013

2014

til 2014 (%)

Trafik
Godsomsætning

ton

1.991.632

2.031.263

2.353.049

2.305.492

2.806.072

19

Skibsanløb

stk.

1251

887

951

785

1341

41

ton/skibsanløb

1.592

2.290

2.474

2.937

2.093

-15

ton

535.591

671.262

701.387

805.956

1.091.041

56

Elforbrug

kWh

778.058

723.757

603.905

602.720

652.666

8

Godsrelateret elforbrug

kWh

425.867

324.023

244.930

246.213

270.499

10

1.135

811

1.025

879

706

-31

347.341

319.404

298.761

351.102

376.668

26

30

28

29

43

60

109

Godsmængde pr. skibsanløb
Gods håndteret af Odense Havn
(OH)
El

Elforbrug pr. 1000 ton gods (OH)
Basiselforbrug
Bygningers elforbrug pr.

kWh/1000 ton gods
kWh

m2

kWh/m²

Varme
El (jordvarme/varmepumpe)

MWh

42

47

34

40

90

168

Fjernvarme

MWh

353

498

531

158

169

-68

MWh/m²

0,19

0,24

0,22

0,11

0,17

-26

m3

945

678

709

573

807

14

87.796

108.510

135.719

143.970

190.255

40

l/1000 ton gods

548

400

294

274

269

-8

CO2-emission

ton

597

574

593

622

748

26

SO2-emission

kg

95

88

86

59

59

-32

NOx-emission

kg

2.252

2.636

3.210

3.284

4.277

33

Varmeforbrug pr. m2
Vand
Postevand
Brændstof
Brændstofs forbrug
Dieselblanding pr. 1000 ton gods
(OH)

l

Luftforurening

CO2-emission pr. 1000 ton gods

ton/1000 ton gods

1,04

0,93

1,78

1,68

1,56

-12

SO2-emission pr. 1000 ton gods

kg/1000 ton gods

0,08

0,05

0,07

0,07

0,06

-23

NOx-emission pr. 1000 ton gods

kg/1000 ton gods

5,31

5,95

12,36

11,23

10,82

-12

Affald
Erhvervsaffald i alt

kg

274.333

183.691

58.616

232.751

215.324

267

Affald pr. ton gods (OH)

kg

512

274

84

289

197

136

Andel til genbrug

%

2

1

19

3

3

-84

m3

0

0

3.040

9.512

2.300

-24

Tungmetaller

kg

8,08

2,51

3,02

1,90

8,54

183

PAH-stoffer

g

2,47

1,76

2,46

2,67

7,43

202

NPO-stoffer

kg

747,74

401,53

311,54

278,00

394,71

27

m3

30.540

17.822

19.506

17.091

24.035

23

Havnesediment på spulefelt
Udledte stoffer til fjorden

Vandudledning
Overfladevand - Terminal Syd

Oversigt over udvalgte miljødata og nøgletal for perioden 2010-2014.

9/30

Opfølgning på miljømål
For perioden 2013-2014 har Odense Havn fastsat

miljøpolitik: (basisåret er 2012, hvor intet andet er

følgende mål, som relaterer sig til virksomhedens

angivet).

Miljøpolitik

Indsatsområde

Mål

Mål nået?

Odense Havn vil arbejde målrettet på at være en
miljøbevidst virksomhed, der reducerer
miljøpåvirkningerne til omgivelserne og optimerer

Miljøfokus

Mål nr. 1:
Fastholde miljøadfærd i alle havnens ansatte.

Nej

ressourceforbruget.

Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer
gennem besparelser, optimerede arbejdsgange,
effektiviseringer, nytænkning og investeringer i

Mål nr. 2:
Elforbrug

Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer
gennem besparelser, optimerede arbejdsgange,
effektiviseringer, nytænkning og investeringer i

Reduktion af basis elforbruget med 5 % i

Nej

forhold til forbruget i 2012.

miljøvenlig teknologi.

Mål nr. 3:
Varmeforbrug

Reduktion af varmeforbruget pr. m² med 5 % i

Ja

forhold til forbruget i 2012.

miljøvenlig teknologi.

Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer
gennem besparelser, optimerede arbejdsgange,
effektiviseringer, nytænkning og investeringer i

Emissioner

Mål nr. 4:

Nej men

Reducere skadelige emissioner.

alligevel Ja

miljøvenlig teknologi.

Odense Havn vil fremadrettet opnå miljøforbedringer
gennem besparelser, optimerede arbejdsgange,
effektiviseringer, nytænkning og investeringer i

Mål nr. 5:
Elforbrug

miljøvenlig teknologi.

Miljøfokus

uddannelse.

Odense Havn vil prioritere medarbejdernes
arbejdsmiljø og sikkerhed højt.

Se bemærkninger til miljømål på næste side.
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pr. godsenhed med 5 % i forhold til forbruget

Ja

i 2012.

Odense Havn vil sikre medarbejdernes miljøbevidste
ansvar i det daglige arbejde gennem oplysning og

Reduktion af det godsrelaterede elforbruget

Hjælpestoffer

Mål nr. 6:
Miljødata skal være let tilgængeligt

Mål nr. 7:
Indkøb af hjælpestoffer skal styres

Nej

Ja

Bemærkninger til miljømål
stigningen af brændstofforbruget og faldet i

Mål nr. 1 - Fastholde miljøadfærd

fjernvarmeforbruget.

Målet er ikke målbart, hvorfor det kan være svært at

I relation til godsomsætningen er CO2 og NOx faldet,

sige om målet er nået eller ej.

dette skyldes investeringer i nyere og mere brændstofs

Der har ikke været den store synliggørelse af

besparende materiel.

miljøarbejdet i perioden grundet skiftende
miljøansvarlige.

Mål nr. 5 - Reduktion af godsrelateret

Der er i slutningen af 2014 nedsat en miljøgruppen,

elforbruget pr. godsenhed

hvis arbejde skal være at forøge miljøindsatsen for hele

Den del af elforbruget, der er direkte godsrelateret er

virksomheden.

forbruget på de eldrevne kraner. Forbruget her er faldet

Mål nr. 2 - Reduktion af basis elforbruget

med 31 % siden 2012, så målet på de 5 % må siges at
være nået.

Basiselforbruget defineres som det overordnede

Dette skyldes at kranerne er blevet kørt mere effektivt

basisforbrug – i princippet alt forbrug, der er uafhængig

grundet større godsomsætning så stilstandstimerne er

af godsomsætningen, så som ved administrations- og

blevet reduceret.

servicebygninger, vej- og pladsbelysning.

Samt at der er blevet indført Tænd og sluk ved sms på
kraner for at reducere stilstandsstrømmen, derved kan

Basisforbruget er steget med 26 %.

en kranfører tænde for strømmen til motorvarmen og

Dette skyldes den nye administrationsbygning på

hydraulikvarmen 12 timer før kranen skal i brug og

Noatunvej 2, grundet større tekniske installationer, som

slukke den efter, derved bruger den ikke strøm i

ventilationsanlæg bruger mere strøm i forhold til den

stilstandstimerne.

tidligere bygning på Londongade 1.
Ligeledes har elforbruget på driftsbygninger været

Mål nr. 6 – Miljødata let tilgængeligt

større, dette skyldes til dels den forøgede

Miljødata har tidligeret været tilgængeligt via

godsmængden da flere maskiner er blevet serviceret.

miljøredegørelsen, via en miljøportal på hjemmesiden

Og dels at en mandskabsvogns klimaanlæg grundet en

og via havneavisen.

defekthed, brugte store mængder af el.

Grundet skift til en ny hjemmeside, blev det besluttet at

Mål nr. 3 - Reduktion af varmeforbruget

miljøportal skulle opdateres med et nyt design, dette er
undervejs. Havneavisen bliver ikke længere publiceret,

Varmeforbruget er faldet med 54 % - målet er derfor

og skriver derfor ikke om miljødata.

nået.

Målet er derfor ikke nået.

Årsagen til faldet grunder i at den nye
administrationsbygning på Noatunvej 2 er opført som

Mål nr. 7 – Indkøb af hjælpestoffer skal

lavenergiklasse 1 og anvender derved ikke meget

styres

fjernvarme til opvarmning.

Der er tidligere blevet indkøbt mange forskellige

Mål nr. 4 - Reduktion af emissioner

produkter hos mange forskellige leverandører.

Udledningen af CO2 og NOx er steget med henholdsvis

derved er antallet af sammenlignelige typer af det

20% og 25 % i forhold til 2012, mens udledningen af

samme produkt, blevet reduceret væsentligt.

SO2 er faldet med 47%. Derfor er målet kun delvis nået –

Dette er blevet reduceret til færre leverandører og

Målet er derved nået.

med pil nedad. Resultatet hænger sammen med
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Vurdering og prioritering
Energiforbrug i form af diesel, el og varme er de ressourceforbrug, som

For at kunne identificere de væsentligste

giver de væsentligste miljøpåvirkninger. Emissionerne udledes til luften

miljøpåvirkninger, har vi anvendt følgende spørgsmål:

som CO2, NOx og SO2. CO2 er en drivhusgas, og når den ophobes i
atmosfæren, får udstrålingen af varme fra jorden sværere ved at forlade



Er der kendskab til problemer?



Kan vi umiddelbart pege på ting, der kunne

jorden. Dette kan medføre en stigning i temperaturen på jorden med deraf
følgende klimaændringer. SO2 og NOx forværrer åndedrætssygdomme
lokalt og giver syreregn, der regionalt ødelægger skove, søer og

forbedres med gevinst for os og miljøet?


bygninger. NOx kan endvidere medvirke til næringsstofbelastning i søer og

Har vi kendskab til områder, hvor vi ikke

hav.

overholder lovkrav eller krav fra myndigheder?


Odense Havn bruger hjælpestoffer (kemiske produkter) som er særlig

Kan vi øge kunde-/medarbejdertilfredsheden?

miljøproblematiske – både miljø og arbejdsmiljømæssigt. Der arbejdes på
at udfaset de farligste produkter til fordel for andre mindre miljøfarlige

Prioritering af hvilke interesser Odense Havn vil

produkter, så vidt det er muligt.

varetage ved gennemførelse af miljøforbedringer er sket
ud fra følgende kriterier:

Støj er en uønsket bivirkning ved godshåndtering – både for ansatte og for
vores naboer. Støj kan påvirke kroppen (hurtigere åndedræt og forhøjet
blodtryk) og kan være psykisk belastende.

1.

Overholdelse af lovkrav/miljøgodkendelser og En del af Odense Fjord er udpeget som Natura 2000 område. Vi er

tilladelser
2.

opmærksomme på Odense Havneterminals potentielt miljøfølsomme

Belastninger, som har store konsekvenser for

beliggenhed og agter derfor fortsat at bidrage med tiltag, i forbindelse

miljøet set ud fra sund fornuft, vejledninger og

med f.eks. udledning af overfladevand, som forbedrer fjordens tilstand.

vurderinger fra myndigheder, kundeinteresse,

Støvpåvirkning af omgivelserne er derfor også et indsatsområde, der skal

påvirkning af medarbejdere og påvirkning af

tages hånd om. Støv er en uønsket bivirkning ved godshåndtering. Støv er

naboer

både problematisk i forbindelse med miljøet og arbejdsmiljøet

3.

Belastninger, som er nemme og billige at reducere

4.

Belastninger, som kan give økonomisk gevinst ved

5.

En anden miljøpåvirkning kommer fra Odense Havns affald. Sorteringen
har en stor betydning for i hvor høj grad miljøet belastes. Manglende

reducering

genbrug af affaldet giver dels en forøget råstofudvinding, dels en forøget

Miljøgruppens, ledelsens og øvrige medarbejderes

forurening af vand, luft, og jord.

ønsker til fokusområder i prioriteringen

Uheld- og driftsforstyrrelser kan forårsage forurening af vand, luft, og
jord. Odense Havn har indtil nu ikke givet anledning til problemer i denne

I vurderings- og prioriteringsmatrixen (se nedenstående
tabel) er prioriteringen af indsatsområder angivet ved
”ja” eller ”nej”, eller 1-10 – jo større score desto større
vurderes indsatsbehovet at være. Flest antal ja’er

kombineret med høj score giver højest prioritering. De

forbindelse.
Vandforbruget er den ressource, der umiddelbart har mindst betydning for
miljøbelastningen.
Lugt er en uønsket bivirkning ved godshåndtering. Vedvarende lugt er
generende, når man opholder sig samme sted i længere tid. Lugt opleves

valgte prioriteringer er angivet ved 1.-12., hvor 1.

meget forskelligt og er vanskelig at måle. Lugt er dog ikke specielt

angiver 1. prioritet.

problematisk på Odense Havn.

Store konsekvenser for miljøet

Miljøpåvirkning

Konflikt

Score

med

ud fra

vurderet af

lovgivning

sund

myndigheder

fornuft

(forventet)

Højt

Kunde-

Påvirkning

interesse

af med-

(forventet)

arbejdere

Mulighed
Påvirkning
af naboer

Let

for

Ledelsens

løsning

økonomisk

prioritering

gevinst

Elforbrug

Nej

10

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

1.

Brændstofforbrug

Nej

9

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

2.

Hjælpestoffer

Nej

8

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

3.

Varmeforbrug

Nej

7

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

4.

Affald

Nej

6

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

5.

Støv

Nej

5

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

6.

Støj

Nej

5

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

7.

Spildevand

Nej

4

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

8.

Jord-

Nej

3

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

9.

Uheld/driftsforstyrrelser

Nej

2

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

10.

Vandforbrug

Nej

1

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

11.

Lugt

Nej

1

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

12.

/grundvandsforurening
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Mål og handlingsplan for 2015-2016
De valgte prioriteringer har ført til udarbejdelsen af efterfølgende handlingsplan. For perioden 2015-2016 har
Odense Havn fastsat følgende mål, som relaterer sig til virksomhedens miljøpolitik: (basisåret er 2014, hvor intet
andet er angivet). Indsatsområderne er ikke sat i prioriteret rækkefølge.
Miljøpolitik

Indsatsområde

Odense Havn vil arbejde

Mål nr. 1:

målrettet på at være en
miljøbevidst virksomhed, der
reducerer miljøpåvirkningerne

Mål

Kortlægning og
Alle

registrering af
miljøparameter for

til omgivelserne og optimerer

Lindø Industripark

ressourceforbruget.

Handling

Ansvarlig

Tidsplan

Kortlægning af de væsentlige
Miljøparameter.
Registrering af forbruget af de

Miljøgruppen

2016

JJ/NA/TB

2015

THD

2015

MG/JJ

2015

JJ

2015

væsentlige miljøparameter.

Odense Havn vil fremadrettet
opnå miljøforbedringer gennem

Mål nr. 2:

For at kunne flytte affaldsmængder

besparelser, optimerede

Analysere typen af

fra Deponi til forbrænding/genbrug

affald der går til Deponi

skal typen af affald analyseres, så

og Forbrænding

en bedre sortering kan foretages.

arbejdsgange, effektiviseringer,

Affald

nytænkning og investeringer i
miljøvenlig teknologi.

Odense Havn vil fremadrettet
opnå miljøforbedringer gennem
besparelser, optimerede

El & Brændstofs

arbejdsgange, effektiviseringer,

forbrug

nytænkning og investeringer i

Mål nr. 3:
Montere timetæller på
køretøjer

Montere timetæller på alle kraner,
læssemaskiner og kørende materiel.

miljøvenlig teknologi.

Odense Havn vil fremadrettet
opnå miljøforbedringer gennem
besparelser, optimerede
arbejdsgange, effektiviseringer,

Mål nr. 4:
Elforbrug

nytænkning og investeringer i

Analysere muligheden
for opsætning af flere
solceller.

De forskellige bygninger skal
vurderes i forhold til muligheden
for opsætning af flere solceller.

miljøvenlig teknologi.
Odense Havn vil sikre

Miljødata skal formidles bedre til

medarbejdernes miljøbevidste
ansvar i det daglige arbejde
gennem oplysning og
uddannelse.

Miljøfokus

Mål nr. 5:

medarbejder og omverden.

Miljødata skal være let

Dels via interne udsendelser og dels

tilgængelig.

via en ny miljøportal på
hjemmesiden.
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TRAFIK
SKIBSANLØB
GODSOMSÆTNING
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Skibsanløb & Godsomsætning
Grundlaget for Odense Havns aktiviteter fremgår af

Antal skibsanløb
1.600

godsomsætningen, godsomsætningen, der håndteres af

1.400

Odense Havn, udviklingen af antal skibsanløb samt

1.200

godsmængde pr. skibsanløb i perioden 2008-2012.

1.000

stk.

nedenstående figurer. Figurerne angiver udviklingen i

800
600

Skibstrafik efter finanskrise

400

Godsomsætningen er støt steget siden faldet i 2009 og

200

er efter 2014 stigning så småt ved at være på højde

0
År 2010

med 2008 igen.

År 2011

År 2012

År 2013

År 2014

Antallet af skibsanløb til Odense Havn har været
Godsmængde pr. skibsanløb

stigende i 2014.
3.500
3.000

fremgår af nøgletallets udvikling udtrykt ved antal ton

2.500

gods pr. skibsanløb.
Størrelsen på skibene er generelt stigende men er
afhængigt af typen af gods de medbringer.

ton/skibsanløb

Godsmængden pr skibsanløb dykker lidt i 2014, hvilket

2.000
1.500
1.000
500
0
År 2010

År 2011

År 2012

År 2013

År 2014

Godsomsætning
Tusinde

1.300

2.750

Tusinde

3.000

1.400

Foderstoffer
1.200
2.500

Gødning

1.100

Korn, frø, mel m.m.

2.250
1.000

Sten m.m.
2.000

Cement & flyveaske

900

Kul

1.750

800

600

1.250

500
1.000

Ton

Ton

Metal, skrot
1.500

700

Jern & stål
Olie m.m.
LIP
Træ

400
750
300
500

Andet
Total

200
Håndteret af OH
250

100
0

0
År 2010

År 2011

År 2012

År 2013

År 2014
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RESSOURCEFORBRUG
EL
VAND
VARME
BRÆNDSTOF
HJÆLPESTOFFER
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El
El anvendes til mange forskellige formål:
 Under havnedrift anvendes el primært til krandrift, gade-,
kaj- og pladsbelysning samt værksteder.

41 % af samlede forbrug i 2014 anvendes til krandrift.
Selvom elforbruget totalset derfor er meget afhængigt
af godsomsætningen er elforbruget fortsat med at falde

 Administration og velfærdsfaciliteter: anvendes til
belysning, computere, printere, diverse køkkenudstyr o.
lign.

i 2013 og 2014, hvor ellers godsomsætningen er
steget. Dette skyldes bl.a. at en af de eldrevne kraner er
erstattet af dieseldrevne mobilkraner.

 Afmærkning af sejlløbet, herunder ledefyr og
kanalbelysning.

 Spulefelt: drift af pumper for udledning af spulevand i
forbindelse med oprensning af Odense Kanal og Fjord.

 Øvrig havnedrift: strøm til pumpestationer,
entreprenøropgaver som vedligeholdelse bolværker og lign.

Elforbrug i nøgletal
Krandriften er, som eneste el-forbruger, afhængig af
godsomsætningen. Ser vi på udviklingen i nøgletallene
for kraner årene over viser der sig et faldende forbruget

Elforbrug

pr. 1000 ton gods.

Basisforbruget, dvs. det forbrug, der er uafhængig af
godsomsætningen med undtagelse af forbruget ved

Nøgletal for elforbruget pr. 1000 ton gods

entreprenøropgaver, herunder også spulefeltet, udgør
58 % af det samlede forbrug i 2014.

1.200

Elforbrug

1.000
800

kWh

1.000.000,00

600
400

750.000,00

kWh

200
0

500.000,00

År 2010

År 2011

År 2012

År 2013

År 2014

Kraner

250.000,00

Nøgletal for bygningers elforbruget pr. m2

0,00
År 2010

År 2011

År 2012

År 2013

År 2014
70

Driftsbygninger

Kraner

Vej- og pladsbelysning

Rensningsanlæg

Afmærkning af sejlløb

Spulefelt

Øvrig havnedrift

Samlet forbrug

Basisforbrug

60
50

kWh/m2

Administrationsbygninger

40
30
20
10

På administration og velfærdsområdet ses en stigende
tendens af elforbruget fra 2012. Dette skyldes
ibrugtagningen af den nye administrationsbygning på

0
År 2010

År 2011

År 2012

Administrationsbygninger

År 2013

År 2014

Driftsbygninger

Noatunvej 2, da moderne bygninger indeholder mere
elektronik er elforbruget derved også steget lidt, hvilket
kan ses i nøgletallet for bygningers elforbrug.
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Vand
Odense Havn forsynes med vandværksvand – havnen

Nøgletal for vandforbruget

har ingen egne boringer. Vandforbruget knytter sig

(administration og velfærd)
20

hovedsageligt til fejning af pladserne, rengøring af

0,35

maskiner, gadefejning m.v. Derudover anvendes der

0,30
15

og bedre badefacilliter, har flere medarbejder benyttet

0,25
0,20

10
0,15
0,10

5

muligheden,

m³/m2

Vandforbruget har været let stigende i 2014, med nye

m³/ansat

vand til rengøring og sanitære installationer.

0,05

Set i forhold til godsomsætningen for havnedriften er

0

den stadigt faldende.

0,00
År 2010

Vandforbrug

År 2011

År 2012

År 2013

År 2014

Nøgletal for vandforbruget
m³/100.000 ton gods

1.000
800
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600
400
200
0
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Havnedrift

År 2012

År 2013

Adm. og velfærd

100
90
80
70
60
50
40
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0
År 2010

År 2014

År 2011

År 2012

Samlet forbrug

År 2013

År 2014

Havnedrift

Varme
Der benyttes 2 kilder til opvarmning:



Fjernvarme til kontorbygning og værksted på

Varmeforbrug i nøgletal

Havnegade 13, og Noatunvej 2.

Nøgletallet er et udtryk for energiforbruget pr. areal

El til jordvarme til materielbygningen Havnevejen

enhed.

91. Derudover anvendes elvarme til en mindre el

Der er sket en mindre stigning i el opvarmningen i

opvarmet mandskabsbygning.

2014, hvilket skyldes at der er flere medarbejder på
Havnevejen 91 og der derved er brugt mere varmt vand

Varmeforbrug

til badefaciliteter.

Energiforbruget til opvarmning og opvarmning af varmt

Det samlede varmeforbruget er faldet med 25 % i siden

vand har været kraftigt faldende efter 2012

2012.

Varmeforbrug

Nøgletal for varmeforbruget

600

0,3

500

0,25

MWh/m²

MWh

400
300
200
100

0,1
0,05

0
År 2010

År 2011

År 2012

År 2013

År 2014

El

Fjernvarme (Havnedrift)

Fjernvarme (Adm.)

Samlet forbrug

Dette er fordi at der i 2012 blev opført en ny
administrationsbygning og værksted på Noatunvej 2.
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0,2
0,15

0
År 2010
El

År 2011

År 2012

Fjernvarme

År 2013

År 2014

Samlet forbrug

Brændstof
Brændstofforbruget anvendes primært til drift af
mobilkraner, læssemaskiner, fejemaskiner, sejlende
materiel samt personbiler.

0%

6%

3%

Brændstofsfordeling 2014

0%

Kran

4%

Brug af biodiesel

Læssemaskiner

Udskiftningen af Diesel til Biodiesel er ophørt da

Kørende materiel

13%

brændstofs filtre hurtigt stoppede til, samt øget

Personbiler Diesel

kondenseringen af vand i tankene.
Personbiler Benzin

Dette gav nogle driftsmæssige nedbrud, på enkelte

74%

maskiner.

Sejlende materiel

Fra 2015 kigges der på nye alternative løsninger til

Andet materiel

fremtidige maskiner.

Brændstofforbrug
Dieselforbruget har været markant stigende siden 2010
Nøgletal for brændstofsforbruget

stigningen skyldes dels en øget godsomsætning, dels
det at en større del af godset er blevet håndteret med
600

mobilkraner end med eldrevne kraner. Flytningen af
godshåndtering til erhvervshavnsområdet pga. by
mobilkraner, da der her ikke er mulighed for brug af
skinnekørende kraner. Med indkøb af nye og mere
brændstofs besparende køretøjer og kraner, er
brændstofs forbruget i forhold til godsomsætningen,
dog faldet i samme periode.

500

liter/1000ton gods

omdannelsen har nødvendig gjort investeringen af

400
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200
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0

Brændstofforbrug
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Biodiesel

Benzin
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Hjælpestoffer
Hjælpestofferne omfatter bl.a. fedt og smøremidler,
hydraulikolier og motorolier til såvel

Uønskede stoffer

kraner/grabber/wirer, arbejdsfartøjer og kørende

Ud af de 163 registrerede indholdsstoffer er 10 på

materiel. Der indgår også lidt maling til materielet.

listen over uønskede stoffer. Disse stoffer er:
Styren, Benzylalkonhol, Toluen, n-Hexan,

Anvendte produkter

Dikobberoxid, Trisodium nitrilotriacetate,

Odense Havn anvender det webbaserede værktøj

Trinatriumnitrilotriacetat, (R)-p-Mentha-1,8-dien,

KEMIguiden til kemikaliestyring. Her indtastes

Mineralsk terpentin og Kobber.

oplysninger om de anvendte produkter og deres
indholdsstoffer. I 2014 blev der anvendt 78

Der findes uønskede stoffer i 20 af de anvendte

forskellige produkter med et indhold af 163

produkter. En af de helt store syndere er skibsmaling

forskellige stoffer. Produkterne er opdelt i de 4

– 10 stk. Skibsmalingen anvendes i meget beskeden

kategorier, der fremgår af figur i det følgende.

grad af Odense Havns egne medarbejdere, men
opbevares blot indtil næste malebehandling på værft.

Mængden af hjælpestoffer har været faldende kraftigt

Malingen følger så at sige arbejdsfartøjet Fremad.

i 2012, men forøges igen i 2014. Olie forbruget er
den største fraktion der brænder igennem, og er

AT´s kræftliste

direkte afhængig af godsomsætningen.

Ud af de 163 registrerede indholdsstoffer står 17 af

kg

stofferne på AT’s kræftliste. Stofferne er:

Hjælpestofforbrug

Ethylbenzen, Styren, Butan, Carbon Black, Talkum,

4.000

Trisodium nitrilotriacetate, Trinatriumnitrilotriacetat,

3.500

Råolie (7 forskellige), Diesel, Isobutan og 2-

3.000

Butanonoxim.

2.500

Stofferne findes i 63 af de anvendte produkter,

2.000

hvoraf 16 af dem er skibsmaling.

1.500

Krav til leverandører

1.000
500

Odense Havn stiller krav om at rengørings firmaerne
anvender miljørigtige produkter

0
År 2010

År 2011

År 2012

Fedt

År 2013

År 2014

Olie

Maling
Samlet forbrug

miljøvenlige alternativer.

Forbrug pr. 1000 tons gods
6,00
5,31

kg/1000 tons gods

5,00
4,00

3,44
3,00
2,49

2,56

2,00
1,65
1,00
0,00
År 2010
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År 2011

Leverandører af fedt og olie, stilles der ikke krav til
men de opfordres til selv at komme med mere

Øvrige produkter

År 2012

År 2013

År 2014

MILJØPÅVIRKNINGER
LUFTFORURENING
LUGT OG STØV
STØJ
OVERFLADEVAND
SPILDEVAND
SPULEVAND
AFFALD OG GENANVENDELSE
UHELD OG DRIFTFORSTYRRELSER
JORD- OG GRUNDVANDFORURENING
FORURENEDE AREALER
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Luftforurening
Emissioner af luftforurenende stoffer stammer fra

Solcelle produktion

elforbrug, fjernvarme og forbrug af fossile brændsler.
50.000

Udviklingen af disse kilder er beskrevet under afsnittet
”Ressourceforbrug”. Kun brugen af alternative

40.000

ressourcer (biodiesel, sol- og vindenergi, jordvarme
adskille sig fra kurverne på ressourceforbruget.

30.000

kWh

mm), der kan få billedet af luftforureningen til at

20.000
10.000

Den nye administrationsbygning er forsynet med
solceller. Solcellerne blev taget i drift december 2013

0

og har i 2014 produceret 44.589,00 kWh, det svarer til

År 2010

År 2011

År 2012

År 2013

År 2014

cirka halvdelen af el forbruget på
administrationsbygningerne.
Det nedsætter vores CO2 belastning med 16,8 Ton,

Udledningen af henholdsvis CO2, SO2 og NOx samt
nøgletal for samme fremgår af følgende figurer.

CO2-emission

Nøgletal for CO2-emission

er årsag til den

400

største udledning af
CO2 i 2014 (67%).

200

Dernæst er det

0
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Fjernvarme

Brændstof

Total

ton/1000 ton gods

Brændstofs forbruget
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elforbruget med 31%

0,03
1,5
0,02
0,02

1,0

0,01
0,5
0,01
0,0

0,00
År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014
Godshåndtering
Bygninger

SO2-emission

Nøgletal for SO2-emission
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100
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Elforbruget er årsag
til 73% af

50

udledningen af SO2 i
2014.

ton/1000 ton gods

0,1
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0,1
0,0

0,01
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0,03

2,0

kWh/m2

800

0,0

0
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Fjernvarme

Brændstof

Total

NOx-emission

Nøgletal for NOx-emission
0,06

4000

kg

Brændstofs forbruget
udgør 95% af

2000

udledningen af NOx i
2014.

0
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Brændstof

Total

ton/1000 ton gods
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0,05
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Godshåndtering
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0,00
År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014
Godshåndtering
Bygninger

Lugt og støv
Lugt kan forekomme ved håndtering af gods for en

minimere støvpåvirkningen til omgivelserne følger

kunde. Det har dog aldrig vist sig at være et problem,

Odense Havn en håndteringsprocedure, der er

da vi ikke har modtaget klager over lugt.

udarbejdet af Odense Havn i samarbejde med kunden:
 Odense Havns personale fejer de berørte arealer

Der kan forekomme lugt fra spulefeltet i forbindelse
med indspuling af materiale. Afgivelsen af generende
lugte knytter sig til indspulingen og er meget
begrænset i styrke og forsvinder i løbet af kort tid. Der
er ikke konstateret lugtgener.

dagligt samt under godshåndteringsprocessen med
en feje/sugemaskine i de tøre perioder.
 Området/kørevejene på Odense Havneterinal vandes
dagligt med vandspreder konstrueret til formålet.
 Personalet åbner polypgrappen og slipper
metalskrot under lugekarmen på skib for at

Støv kan forekomme i forbindelse med godshåndtering.

minimere støj/støv mest muligt.

Losning og lastning af stålskrot kan ikke foregå uden
afgivelse af støv. Odense Havn foretager ingen målinger

Med disse tiltag er det umiddelbart ikke muligt at

af støvemissioner, men der forligger heller ikke hverken

begrænse støvmængden yderligere, og Odense Havn

lugt- eller støvgrænser for havnens arealer. For at

har heller ingen naboklager fået over støv i perioden.

Støj
Støjpåvirkninger af omgivelserne kan ikke undgås i

dels ved at flytte de mere støjende aktiviteter længere

forbindelse med godshåndtering.

nordpå og i nogle tilfælde helt ud på Odense

Ved Odense Erhvervshavn rykker boligerne stadig

Havneterminal.

tættere på havnen i forbindelse med byomdannelsen,
dette stiller højere krav til støjgener og der bliver

Der er ikke blevet modtaget nogle væsentlige klager om

arbejdet med reduktion af støjen, dels ved at dæmpe og

støj i perioden.
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Overfladevand
Overfladevand fra Odense Erhvervshavn

Mængde af udledte tungmetaller
10

til Odense Kanal; noget via olieudskiller og noget

8

direkte. Ved nyetablering og ombygning af eksisterende
udløb forsynes de med olieudskillere.

0,40

0,30

g/m³ vand

En del af overfladevandet fra Odense Erhvervshavn ledes

6
0,20

kg
4

De udledte mængder bliver ikke registeret.

0,10

2

Overfladevand fra Terminal Syd
Overfladevandet fra Terminal Syd renses på eget

0

0,00
År 2010

År 2011

År 2012

År 2013

År 2014

rensningsanlæg, inden udledning til Odense Fjord.
Rensningsanlægget består af 3 rensningselementer - et
regnvandsbassin med membranbund, der virker som

Mængde af udledte PAH-stoffer
8

0,35
0,30

6

0,25

biologisk sandfilter og et aktivt kulfilter.

0,20

g 4

0,15

De udledte mængder fremgår af følgende figur.
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2

Udledt overfladevand fra Terminal Syd
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35.000
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Mængde af udledte NPO-stoffer
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Egenkontrol

g/m³ vand

m³

mg/m³ vand

bundfældningsbassin og olieudskiller; et aktivt

200
5,00

Odense Havn har foretaget egenkontrol af de udledte
0

vandmængder. For den enkelte måling gælder, at

0,00
År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014

udleder kravet ikke må overskrides med mere end 50 %.
Udledningstilladelsen stiller vilkår om 12 vandprøver
fordelt jævnt over året – dvs. 1 i måneden. Dette har
dog vist sig at være vanskeligt at opfylde pga. lange

Overfladevand fra Terminal Nord

frostperioder samt tørre perioder. Prøvetagningen må

Overfladevandet ledes ud til Odense Fjord via et

nemlig først finde sted ved regn hændelser med min

regnvandsbassin/olieudskiller og sandfilter på Terminal

3mm regn dybde.

Nord, betinget at området udelukkende anvendes til
almindelige havneaktiviteter med håndtering og oplag

Der er i 2013 foretaget 6 analyser og i 2014 8 analyser

af rene, u forurenede materialer.

på grund af manglende nedbør.

Der registreres ikke udledningsmængde fra Terminal

Analyseresultaterne viser at udleder kravet er overholdt.

Nord.

Stigningen i mængden af udledt stoffer i 2014 skyldes
udskiftning af filtersandet i August måned, i forbindelse

Egenkontrol

med udskiftningen rodes der op i de bundfaldet stoffer

Odense Havn har foretaget egenkontrol af de udledte

hvilket øger koncentrationen i filteret i en kortere

vandmængder. Der udtages analyseprøver fra udløbs

periode.

bygværket inden udledning til fjorden.
Udledningstilladelsen stiller vilkår om udtagning af 2

Overløb af bassin:

vandprøver om året.

Der er ikke registreret overløb i 2013 & 2014.
Der er i 2013 foretaget 5 analyser og i 2014 2 analyser.
De udledte stofmængder fremgår af følgende figurer

Analyseresultaterne viser at udleder kravene er
overholdt.
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Spildevand
Odense Havn har kun sanitært spildevand, dette afledes

ske, når Kerteminde Kommune anlægger en

til det kommunale spildevandssystem og behandles på

kloakledning ud til området. Spildevandet ledes indtil da

de kommunale rensningsanlæg.

til en nedgravet spildevandstank, det afhentes af

I dag er der ikke kloakeret for gråt spildevand på

transportør og køres til det kommunale

Odense Havneterminal. Det er dog planen at dette vil

rensningsanlæg.

Spulevand
I Forbindelse med ind pumpning af havnesediment på
spulefeltet anvendes der havvand, dette udledes efter

Udledte mængder

rensning via pumper direkte til Odense Kanal.

Der er ikke blevet udledt vand siden oprensningen i

Derudover sker der en fordampning på spulefeltet, ofte

2006/2007.

ved mindre oprensninger fordamper vandet over en
årrække så der ikke behøves at udlede vand til fjorden.

Affald og genanvendelse
Affald omfatter 3 hovedtyper i Odense Havn:




Mængden af erhvervsaffald er lidt svingende. Den

Erhvervsaffald (papir, pap, gadeopfej,

affaldsfraktion, der udgør den største del af den

olieaffald mm)

samlede affaldsmængde er gadeopfej, der er afhængig

Skibsaffald (maskinslop, spildevand, lastrester

af godsomsætningen. Denne fraktion køres dels på

og andet driftsaffald)

forbrændingen og dels på deponi. Gadeopfejet består af

Havnesediment deponeret på spulefelt

korn, grus, salt og tabt/smidt skidt og skrammel fra alle
veje og pladser ejet af havnen.

Erhvervsaffaldet er det Odense havn direkte producere i
forbindelse med drift af Havnen.

Erhvervsaffald - kg

Skibsaffald er det affald vi som havn er forpligtet til at

Totalmængde affald

aftage fra skibene og det har vi dermed ingen

Affald til genbrug

2010

2011

2012

2013

2014

274.333

183.691

58.616

232.751

215.324

920

960

1.419

1.695

1.010

Grene & have-parkaffald

indflydelse på.
Havnesedimentet deponeret på spulefeltet kommer fra
oprensninger i sejlløbet.

140

Papir og pap, blandet

270

Papir til makulering

157

Elektronik affald

458

Batterier/akkumulatorer

35

Farligt affald til genbrug

4.876

460

1.000
850
255

405

1.598

9.957

6.395

5.814

484

220

2.550

1.635
3.190

600

Oliefiltre

170

315

Slam fra olieudskillere

710

5.660

Erhvervsaffaldet kan fordeles i affaldsgrupperne:

Affald fra sandfang og oliesep.

3.940

2.012
650

1.150

Motor-, gear- og smøreolier

800

820

3.030

Faste olieprodukter

det fremgår af følgende figur.

Affald til forbrænding

kg

Erhvervsaffald

300.000

56

148

331

154

74.610

14.600

126.110

110.140

Stort brandbart

37.300

15.600

2.020

26.600

16.940

Småt brandbart

17.890

18.110

3.740

15.740

14.550

Organisk brændbart Gadeopfej

51.300

40.900

8.620

81.380

76.020

220

2.390

2.630

32.580

98.360

98.360

32.580

98.360

98.360

60

191

0

Affald til deponi

161.900

106.380

112.400

101.180

Forbrændingsslagger/aske

200.000

Gadeopfej
Slam fra regnvandsbassin

150.000

2.660

49.500

Ikke brændbart affald t/deponi

100.000

Farligt affald

50.000
0
År 2010
Genbrug
Forbrænding
Farligt affald

År 2011

År 2012

År 2013

År 2014

Farligt affald til genbrug
Deponi
Samlet mængde

500

106.490

Dagrenovationsaffald

250.000

115

Hydraulikolier

forbrænding, affald til deponi samt farligt affald som

410

360

Erhvervsaffald
genbrug, farligt affald til genbrug, affald til

290

314

2.540
147

Spraydåser

25

Affald gruppe H2

53

Fast organisk kemisk affald

34

Lyskilder

35

143

80

143

60

111

Erhvervsaffaldet set i forhold til godsomsætningen er
generelt faldet siden 2010, hvilket er illustreret på
følgende figur.
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Havnesediment

Nøgletal for erhvervsaffald

Vanddybden i havnebassiner, kanal og sejlrende bliver

600

med tiden mindre, fordi vandstrømme fra bølger,

kg/1000 ton gods

500

tidevand og skibspassager flytter rundt på sand, grus,

400

jord og sten, der har en tendens til at lægger sig på

300

bunden i sejlløbene. Det er vigtigt at fastholde de

200

officielle vanddybder, fordi der ellers vil være en risiko
for at skibe, der anvender havnen, vil gå på grund.

100
0
År 2010

År 2011

År 2012

År 2013

År 2014

Vanddybderne i sejlløbet måles med jævne mellemrum,
og der foretages normalt oprensning af sejlrender mv.
ca. hvert 5-6. år. Det betyder, at der er lange perioder,

Skibsaffald

hvor der ingen ting sker på spulefeltet.

Mængden skibsaffald steg kraftigt i 2011, men faldt lige
så drastisk igen i 2014.
Som figuren viser er det ikke afhængigt af antallet af
skibsanløb, og betyder blot at andre havne formentligt
har modtaget det mere.
Skibsaffald

kg affald

Tilvækst og oprensningsbehov har i en årrække været
omkring 33.000 m3 gennemsnitligt per år.
Oprensningsmængder/deponeret sediment kan ses af
figuren herunder.
Deponeret sediment på spulefeltet

Antal skibsanløb

70.000

10.000

1500

60.000

8.000

50.000

1000
6.000

m³

40.000
30.000
500

20.000
10.000

4.000

2.000

0

0
År 2010

År 2011

År 2012

År 2013

År 2014

Farligt affald til genbrug

Forbrænding

Samlet mængde

Skibsanløb

0
År 2010

År 2011

År 2012

Eget sediment

År 2013

År 2014

Fremmed sediment

Samlet mængde

Skibssaffald - kg

2010

2011

2012

2013

2014

Totalmængde affald

23.450

56.000

64.140

62.960

39.110

Affald til genbrug

10.800

40.450

62.150

52.510

29.200

2.400

15.100

10.500

5.930

2.500

2.000

25.350

29.750

10.700

2.800

Affald fra modtageanlæg for
bundolie
Bundolie fra anden sejlads

21.900

35.880

23.900

Affald til forbrænding

12.650

15.550

1.990

10.450

9.910

Småt brændbart

12.650

13.570

1.990

10.450

9.910

Stort brændbart
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oprensnings af sejlløbet og havnebassiner, fremmed
sediment stammer fra andre aktører som for lov til at

Bundolie fra sejlads på indre
vandveje

Eget sediment er det sediment der kommer fra

6.400

1.980

deponere på Odense Havns spulefelt.

Uheld og driftsforstyrrelser
Der har ikke været uheld eller driftsforstyrrelser i
Odense Erhvervshavn eller på spulefeltet, der har haft

Rensning, Terminal Nord

miljømæssige konsekvenser. For at undgå olieudslip har
Odense Havn som tidlige nævnt opsat olieudskillere for
pladser med særlig risici. Driftsforstyrrelser på Odense
Havneterminal i forbindelse med udledning af
Overfladevand er beskrevet i det følgende.

Rensningsanlæg, Terminal Syd
Bemærkninger til 2013

Bemærkninger til 2013
Reparationer på sektion B:
Der har været udskiftning af både filterdug og sand i
sektion B, da filterdugen var alt for finmasket og blev
tilstoppet og derved kunne vandet ikke sive ordentligt
ned. Hele dugen, samt sandmaterialet er blevet skiftet
ud til 5-8mm springsten, da deres skarpe kanter vil
kunne opsamle urenhederne lige så godt, som dugen.

Defekt pumpe:

Denne løsning vil ligeledes gøre det nemmere og

Der har været en defekt pumpe i dobbelt

billigere at skifte filtermaterialet.

pumpebrøndene som er blevet udskiftet.

Defekt pumpe:

Bemærkninger til 2014

Der har ligeledes været en defekt pumpe for terminal

Der har været to defekte pumper i to pumpebrøndene,

Nords pumpebrønd og er bliver udskiftet og køre atter,

som atter er oppe og køre igen.

som det skal.

Den store pumpe, hvilket sidder foran kulfilteret er

Bemærkninger til 2014

blevet skiftet, da den fik en defekt i sommerferien.

Defekt pumpe:
Der har ligeledes været en defekt pumpe for terminal
Nords pumpebrønd og er blevet udskiftet.

Jord- og grundvandsforurening
Det er primært brugen af fossile brændsler, der kan

Grundvandsspejlet holdes under terræn i området

påvirke jorden og grundvandet. Derudover har havnen

gennem et system af dræn og afvandingskanaler.

et oplag af væsker og stoffer, som sammen med diesel-

Såfremt dette afvandingssystem opretholdes uændret vil

og oliespild ved tankning og service kan udgøre en

deponering af oprenset sediment ikke indebære en

risiko.

risiko for udnyttede grundvandsressourcer.

Der er grundvandsreservoir under Havnens arealer i

Fossile brændsler

Odense Kommune. Det udnyttes imidlertid ikke til

Der findes følgende oplag i tanke: diesel og spildolie.

indvindingsformål (hverken erhverv eller drikkevand).

Der er i dag kun fritstående og overjordiske tanke på

Området er med begrænsede drikkevandsinteresser,

Odense Erhvervshavn og Odense Havneterminal.

hvorfor der ikke er knyttet indvindingsmæssige
interesser til grundvandet. Selvom grundvandet ikke
udnyttes til indvinding skal forurening forebygges mest
muligt.

Tanke til dieselolie:
 I Odense Erhvervshavn bliver kørende materiel forsynet fra
overjordisk dobbelt vægget tank på 5.000 liter. Tankningen
foregår på et befæstet areal med afløb til olieudskiller.

Der ligger ingen grundvandsreservoir i nærheden af
Odense Havneterminal, hvorfor der her ingen risiko er
for forurening af drikkevand.
Spulefeltet ligger nordøst for Stige, hvor der indvindes
store vandmængder til almen vandforsyning og til

 Odense Havn har desuden en mobiltank på 1.500 liter til
mobilkran.

 På Odense Havneterminal forsynes kørende materiel fra én
5.900 liters dieseltank ved Havnevejen 91. Tanken står
indendørs i spildbakke, der kan indeholde hele tankens
indhold. Tankningen foregår på et befæstet areal med afløb
til olieudskiller.

vanding i gartnerier. Vandindvindingen i Stige-Lumbyområdet sker hovedsageligt fra nedre (primære
grundvandsmagasiner, men også fra de øvre
(sekundære) magasiner udnyttes i mindre omfang.

Tanke til spildolie:
 I Odense Erhvervshavn har havnen en tank på 700 liter til
spildolie på Havnegade 13.
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 Odense Havn har desuden en mobil tank på 5.900 liter, der

udvidelsen i 2011 viser en forbedring af niveauet af det

anvendes til transport og kortvarig opbevaring af

miljøfremmede stof, TBT, der anses for at være det

olieholdigt skibsaffald.

mest problematiske stof i forbindelse med havmiljøet

 På Odense Havneterminal opbevares spildolie indendørs på
Havnevejen 95 i godkendt spildoliebeholder på 2.500 liter i
spunsfade.

 Derudover har havnen en mobil spildolietank på 700liter
ved Havnegade 91 på Terminalen.

og optagning af sediment. Forbedringen er i sådan en
grad at alt uddybningsmateriale fra seneste udvidelse
måtte klappes (deponeres til søs) i modsætning til
udvidelsen i 2006/2007, hvor det øvre liggende lag
skulle deponeres på Odense Havns spulefelt. Årsagen

Benzinkørende biler tankes på egentlige tankstationer.

kan formodes at bunde i at oprensningen i 2006/2007
var første totale oprensning af hele sejlløbet efter

Hjælpestoflager

forbuddet af brugen af TBT-holdig bundmaling til

Kemikalier og maling opbevares i kemiskabe i

skibe. Oprensningen gavner derfor ikke kun skibsfarten,

lager/reservedelsrum på Noatunvej 2 og Havnevejen 91.

men også i den grad miljøet!

Her lagres også olieprodukter i originalemballage i
reolsystem med opsamlingskapacitet ved evt. spild.

Havbundsforurening
Analyseresultater fra oprensningen og udvidelsen af
sejlløbet i 2006/2007 sammenholdt med analyser for

Forurenede arealer
Områdeklassificering
Per 1. januar 2008 er alle arealer på Odense
Erhvervshavn (sammen med den øvrige del af Odense)
blevet områdeklassificeret. Det betyder at fyld- og
overjorden på hele havnen forventes at være lettere
forurenet primært med immobile stoffer som
tungmetaller og PAHér. Forureningerne er ikke
forårsaget af Odense Havn, men af de lejere, der har
anvendt arealerne igennem tiderne. En eventuel
oprydning påhviler, derfor den relaterede lejer. Ved
udlejning af arealer stiller Odense Havn vilkår om
aflevering af det lejede areal i samme stand som ved
overtagelsen i lejekontrakterne.

Jorden må ikke bare flyttes

Kortlagte arealer
En række arealer er registreret på forskellige vidensniveauer. V1-kortlagt betyder ’mulig forurening’ og V2kortlagt betyder ’konstateret forurening’. En oversigt

over kortlagte arealer vil meget hurtig blive forældet, da
der ofte kortlægges nye områder. I stedet kan
arealernes aktuelle status ses på
www.regionsyddanmark.dk/wm282374 under ’Søg en

forurenet grund’, og skal tjekkes før enhver jordflytning
finder sted. Yderligere oplysninger som beskrivelse af
forurening kan rekvireres via
jordforurening@regiondanmark.dk med oplysning om
lokalitetsnummer og adresse.
Ingen af forureningerne udgør en risiko for

Områdeklassificeringen betyder at der er pligt til at

drikkevandsboringer, og arealerne anvendes ikke til

anmelde jordflytninger, når jorden flyttes bort fra en

følsomme erhverv.

matrikel, der er omfattet af områdeklassificeringen,
hvor den er opgravet. Tilsvarende gælder, når jord

Odense Havneterminal er et inddæmmet område, der

flyttes bort fra en kortlagt del af en matrikel. I

blev etableret i 1992 og senere udvidet i 2006. Arealet

forbindelse med anmeldelsen er der krav om

er derfor ungt og derfor heller ikke blevet påvirket af

kategorisering af jorden ved analyser.

fortidens mindre omfattende miljøsyn.
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Målemetoder og beregningsgrundlag
Det skal bemærkes at:
Godsmængde
Godsmængden håndteret af Odense Havn er fremkommet ved en
blanding af skøn af andel og registrerede mængder.

 Emissioner fra kraner og læssemaskiner er beregnet ud fra
nøgletallene for personkørsel i lastbil.

 Emissioner fra arbejdsbåden Fremad er beregnet ud fra
nøgletallene for personkørsel i lastbil, da der ikke findes et

Sediment

for skib.

Mængden af deponeret sediment (fast mål) er beregnet på baggrund
af en for- og efterpejling af på gældende område der oprenses. Ved

En vis mængde diesel er erstattet med biodiesel i Odense

små oprensninger er sedimentmængden fremkommet ved mål i

Erhvervshavn. CO2-emissionens størrelse på biodiesel regnes udfra,

pram (løst mål) x 0,8 for at få fast mål.

at der for hver liter biodiesel, der erstatter dieselolie, sparer
omgivelserne for udledning af 2,1 kg CO2. Erstattes almindelig diesel

Hjælpestoffer

med biodiesel kan det medføre en markant reduktion i CO2

Odense Havn har ikke registreret forbruget af hjælpestoffer, hverken

udledningen, men det skal modregnes, at der ved

for de enkelte afdelinger eller for Odense Havn total set. Mængderne

langbrugsproduktionen kan være meget lattergas (N2O) udledning,

af hjælpestofferne er derfor indhentet fra leverandører.

der er en kraftig drivhusgas. SO2 og NOx-emissionen fra biodiesel er

Lagerbeholdningen registreres ikke, hvorfor forbrugt mængde er

beregnet som ved almindelig diesel.

defineret som indkøbt mængde.
Kommunalt spildevand
El

I Odense Erhvervshavn regnes mængden af kommunalt spildevand

Nogle målepunkter er afregningsmålere, andre bimålere og der er

identisk med vandforbruget. På Odense Havneterminal regnes

punkter, der beregnes som differens af disse. Der er dog enkelte

spildevandsmængden identisk med vandforbruget for kun

adresser, hvor det hele kører på samme måler. I disse tilfælde

administration og velfærdsområdet.

enkelte tilfælde er fordelingen på aktiviteter sket efter bedste skøn.
Udledt overfladevand
Elforbruget i forbindelse med ledefyrene er skønnede mængder

Den udledte mængde overfladevand på Odense Havneterminal,

opgivet af elselskabet.

Terminal syd, måles via flowmåler. Udledning af øvrigt overfladevand
registreres ikke.

Postevand
Vandforbruget er målt med vandmålere.

Beregningsgrundlaget for mængden af udledte stoffer er
gennemsnittet af analyseresultaterne og den udledte mængde vand.

Varme
Fjernvarme er registreret i m3, og omregnet først til GJ (faktor 0,209)

Spulevand

og videre til MWh (faktor 0,278).

Umiddelbart ville mængden af udledt vand kunne beregnes ud fra

De viste tal for varmeforbruget er korrigeret for graddage efter

antal driftstimer og kapaciteten på pumperne, men eftersom der sker

Teknologisk Instituts graddagesystem Det gælder også den andel af

et slid på pumperne under udpumpningen af de store mængder vand

forbruget, der bruges til opvarmning af brugsvand, men det vurderes

og at vandstanden har betydning på kapaciteten, giver regnestykket

at energiforbruget hertil er relativt lille.

for store vandmængder – der kan af gode grunde ikke pumpes mere
ud end der kommer ind. Det er derfor i stedet valgt at definere de

Brændstof
Det brændstofs forbrugende materiel tankes på Odense Havns dertil
indrettede tankplads, hvor hver eneste tankning registreres på det
enkelte materiel.
Bilerne på Noatunvej 2 tankes på kort. Forbruget er oplyst af

udledte vandmængder som de tilførte mængder procesvand plus
mængden af regnvand, der omtrentlig er faldet på området indtil
frakoblingen af pumperne finder sted.
Affald

leverandør.

Affaldsmængder er oplyst af transportører eller modtagere af

Brændstoffet er registreret i liter. Ved omregning af liter Brændstof

affaldet.

til MWh er der anvendt en faktor 0,01.
Det skal bemærkes at:
Entreprenørens energiforbrug, der medgår til indpumpning af
oprenset materiale på spulefeltet, er ikke medtaget i regnskabet. Ej
heller er brændstofforbruget i forbindelse med udliciteret
græsslåning og lign. medtaget. Odense Havn har derudover ingen
forbrug af brændstof på spulefeltet.

 Mængden af dagrenovation ikke er vejet og derfor ikke
registreret, med undtagelse af Noatunvej 2 i november og
december 2012.

 Mængden af jern og metal registreres ikke, men afhentes af
genvindingsvirksomhed.

Tankning af havnes flydende materiel varetages af dieselleverandør.
Brændstofforbruget registreret ved hver tankning.
Luftforurening
Emissionerne er beregnet ud fra nøgletal ved hjælp Key2Greens
regneark til beregning af samme.
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