FAKTA OM
KRYDSTOGTANLØB
TIL AALBORG HAVN

1: AALBORG ER EN POPULÆR
KRYDSTOGTDESTINATION

Gennem de senere år har krydstogtrederierne fået
øjnene op for Aalborg som attraktiv krydstogtdestination. Hvor krydstogtbesøg før 2015 var et sjældent
syn, bød 2019 på hele 32 anløb fra krydstogtskibe,
der bragte ca. 30.000 turister til byen. En uvildig
undersøgelse af 2016-sæsonen anslog, at de 21
krydstogtanløb bidrog til Aalborgs turismeomsætning med omkring 10 millioner kroner. Omregnet til
de 32 anløb i 2019 svarer det til, at der blev genereret en omsætning i omegnen af 15 millioner kroner i
byen. Og antallet af årlige anløb er steget siden da.
Over de kommende år forventes det gennemsnitlige årlige antal anløb at ligge på cirka 35, og fra 2021
overgår Aalborg desuden til at være en One Ship
Destination, hvilket betyder, at man kun tager ét
krydstogtskib i havn ad gangen.
2: KRYDSTOGTSKIBE PÅVIRKER MILJØET

Alle former for turisme påvirker miljøet – uanset om
turisterne kører med tog eller bil til Aalborg, eller om
de ankommer med fly eller skib. Krydstogtskibe har
først og fremmest to forureningskilder:
1.
Spildevand - det såkaldte sorte og grå vand
2. Røggasser, som indeholder CO2, NOx, SOx
og fine partikler.
3: AALBORG RENSER SKIBENES SPILDEVAND

Fra 2021 træder en ny regel i kraft, der forbyder alle
skibe i Østersøen at udlede deres spildevand fra eksempelvis brusebade, håndvaske og kloak i havet.
Det betyder, at alle skibe skal aflevere deres spildevand i havn. Alle nye skibe har været underlagt
denne regel siden årsskiftet 2019. I 2018 blev Port of
Aalborg blandt de første havne i Norden og Baltikum, der etablerede modtagefaciliteter til skibenes

grå og sorte vand. En facilitet, der i dag er udvidet
til alle havnens kajer. Det betyder, at alle skibe, der
anløber Aalborg, kan komme af med deres grå og
sorte vand på en miljømæssigt forsvarlig måde.
4: KRYDSTOGTFLÅDEN ARBEJDER FOR AT
REDUCERE CO2-UDLEDNING

Krydstogtskibe udleder – ligesom langt de fleste
øvrige transportmidler – CO2. Branchen står med
andre ord over for samme behov for forandring, og
brancheorganisationen Cruise Line International Association, der organiserer cirka 95 procent af verdens
krydstogtflåde, har en målsætning om at reducere
CO2-udledningen med 40 procent inden 2030. Det er
planen, at udvikling og indfasning af nye teknologier
kan accelerere omstillingen. I den forbindelse deltager
Port of Aalborg, som den eneste danske havn, i Green
Ship of the Future, der arbejder med løsninger til en
grønnere skibstrafik.
5: UDLEDNING AF RØGGASSER LANGS KAJ

Når krydstogtskibene er i havn, anvendes dieselgeneratorer til produktion af den elektricitet, som
skibene har brug for, og her udledes der udstødningsgasser. En undersøgelse fra København viser
dog, at den gennemsnitlige forurening i København,
der har cirka 10 gange så mange årlige anløb som
Aalborg havn, ligger under de internationalt fastsatte
grænseværdier. Pågældende undersøgelse tager
udgangspunkt i reelle målinger, hvor mange andre
rapporter baserer sig på antagelser og teoretiske
regnemodeller. Antallet af konklusioner er derfor
stort set lig med antallet af rapporter og analyser.
Forskellige forskningsmetoder resulterer i forskellige
resultater.

”

Krydstogtskibe
forurener mest
under manøvrering ved
ankomst eller afsejling
fra havnen, og her kan
skibet ikke være sluttet
til landstrøm.

6: CIRKA 15 UD AF 2.000 KRYDSTOGTHAVNE
TILBYDER I DAG LANDSTRØM

Ud af de i alt cirka 2.000 krydstogthavne i verden har
cirka 15 – heraf to i Europa – valgt at løse en del af
udfordringen med røggasemissioner ved at etablere
landstrømsanlæg til krydstogtskibe. Når skibene
ligger ved kajen, bliver de koblet på anlægget, og
dermed fjernes udledning af skadelige stoffer fra
nærmiljøet til kraftværker, vindmøller og lignende
afhængig af den lokale strøms oprindelse.
7: LANDSTRØMSANLÆG VIL IKKE GIVE DEN
ØNSKEDE EFFEKT I AALBORG

Selvom landstrøm kan fjerne udledningen af udstødningsgasser, når krydstogtskibet ligger ved kajen, vil
den miljømæssige gevinst ved etableringen af et
landstrømsanlæg i Aalborg være yderst begrænset.
Det er der flere grunde til. En af grundene er, at der
som beskrevet kommer relativt få krydstogtskibe til
Aalborg, og af dem kan blot et sted mellem hvert
tredje og hvert fjerde faktisk modtage landstrøm
i dag. Der findes desuden endnu ikke lovmæssig hjemmel til at påtvinge dem at benytte sig af
landstrøm. Dertil kommer, at krydstogtskibenes
udledning er langt størst under manøvrering ved
ankomst eller afsejling fra havnen, og her kan skibet
ikke være sluttet til landstrøm. Landstrøm kan kun
benyttes, når skibet ligger ved kajen, og for krydstogtskibe i Aalborg vil det dermed typisk dreje sig
om en periode på cirka syv timer. Det er et relativt
kort havneophold – især i forhold til havne som
København, der af flere rederier benyttes som
såkaldt turn around-by, hvilket vil sige, at det er her,
mange krydstogtskibe skifter passagerer og derfor
er længere i havn.

8: LANDSTRØMSANLÆG TIL KRYDSTOGTSKIBE ER
YDERST OMKOSTNINGSTUNGE

Port of Aalborg er ikke imod landstrøm – tværtimod.
Port of Aalborg tilbyder i forvejen landstrøm til mindre
skibe langs kajerne i Aalborg og Hals, men et krydstogtskib kræver et anlæg af enorme dimensioner.
Forundersøgelser viser, at et landstrømsanlæg til
krydstogtskibe i Aalborg vil kræve en investering på
mellem 60 og 80 millioner kroner. Heraf vil den elektriske del udgøre 25 til 30 millioner kroner og tilkoblingen
til forsyningen et tilsvarende beløb. Herudover vil der
også være omkostninger til etableringen af anlægget
på kajen, som kan variere afhængigt af de arkitektoniske krav, der vil være til anlægget. Med i gennemsnit
35 krydstogtanløb om året i Aalborg vil det med andre
ord være en meget dyr investering for byen – særligt
når det ses i forhold til den meget begrænsede miljømæssige gevinst, der vil kunne opnås.
9: SKÆRPET LOVGIVNING VIL NEUTRALISERE
EN STOR DEL AF MILJØPÅVIRKNINGEN

Den begrænsede effekt af et landstrømsanlæg i
Aalborg vil desuden blive reduceret markant i de
kommende år som følge af skrappere miljøregulering
både internationalt og regionalt. I 2021 bliver Nordsøen
og Østersøen et såkaldt NECA-område, hvilket i
praksis blandt andet indebærer et krav om reduktion
på op til 80 procent af NOx-emissionerne for alle skibe med marine dieselmotorer bygget efter 2016, der
lægger ruten forbi Aalborg. I forvejen er Østersøen
blandt de mest miljøregulerede farvande i verden, og
her er reglerne for svovludledning et andet godt eksempel. Udstødningsgassen fra et skib måtte tidligere
maksimalt indeholde 3,5 procent svovl, men fra 1.
januar 2020 trådte en international lovstramning i kraft
på globalt plan, der sænkede grænsen til 0,5 procent.
I Østersøen har der dog gennem flere år været en
skærpet lovgivning, så grænsen for svovlindholdet i
udstødningsgassen maksimalt må være 0,1 procent.

10: MODERNE LANDSTRØMSANLÆG KAN VÆRE
FORÆLDEDE INDEN FOR FÅ ÅR

Udsigten til den skærpede globale lovgivning har
sat gang i en enorm udvikling inden for den maritime industri. Dette gør store investeringer som til et
landstrømsanlæg særligt risikobetonede, da der er
stor fare for, at et sådant anlæg vil være uddateret
om ganske få år. Udviklingen af maritim teknologi
kan resultere i, at landstrømsanlæg slet ikke vil være
nødvendige i fremtiden – eller modsat, at landstrømsanlæg skal være meget større end det, vi ser i dag.

11: AALBORG LEVERER TIL REDERIERNES
GRØNNE OMSTILLING

I Aalborg har vi flere virksomheder, som netop
udvikler og producerer teknologier og løsninger, der
kan gøre skibsbranchen mere bæredygtig. I forhold
til emissioner er eksempelvis Alfa Laval blandt de
førende inden for de såkaldte scrubberløsninger,
der renser skibenes røg og dermed sænker svovlemissionen betragteligt. Både solide virksomheder
som eksempelvis DESMI og iværksættervirksomheder som Frugal Technologies udvikler og leverer
produkter, der begrænser skibenes brændstofforbrug og CO2-udledning.
12: DANSKE HAVNE KÆMPER FOR
ØGET REGULERING

En strammere miljølovgivning er i høj grad med til at
drive udviklingen både internationalt og teknologisk.
Heldigvis bliver der i disse år som beskrevet stram-

met gevaldigt op på lovgivningen inden for søfart,
også på internationalt plan, og forventningen er, at den
udvikling kun vil gå én vej de næste mange år. Port
of Aalborg har dog en klar målsætning om at bidrage til, at udviklingen accelereres, og det sker blandt
andet gennem brancheforeningen Danske Havne,
der løbende er i kontakt med de relevante parter med
henblik på at etablere og implementere de rette både
juridiske og tekniske rammer for søfarten.
Ydermere gør de øvrige danske maritime brancheforeninger – Danske Rederier og Danske Maritime
– også en meget stor indsats for at fremme miljøvenlig skibsfart, da dette netop er en styrkeposition
for Danmark. Port of Aalborg arbejder også sammen
med blandt andre The International Association of
Ports and Harbours (IAPH) i deres World Ports Sustainability Program (WPSP) for at kortlægge, kvantificere
og reducere krydstogtskibes udledninger.
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I Aalborg produceres
teknologien, der
kan løse en stor del af
udfordringen.

LAD OS TÆNKE
FOLKESUNDHED
BREDT
Debatten om krydstogtskibes forurening bliver
unuanceret, når den reduceres til et spørgsmål om
for og imod landstrømsanlæg. Udstødningsgasser
ne fra krydstogtskibene er ligesom udstødnings
gasserne fra biler, fly og flere andre transportformer
skadelige for folkesundheden, men aalborgensernes sundhed bliver ikke forbedret mærkbart ved,
at vi etablerer et landstrømsanlæg, da der kun er
relativt få skibe, som har faciliteterne til at modtage
landsstrøm, mens dem, der kan, kun har mulighed
for at tilslutte sig i en begrænset periode.
Det er vores opfattelse, at vi kan få meget mere folkesundhed for de mellem 60 og 80 millioner kroner, som
et landstrømsanlæg vil koste, ved at bruge dem mere
fornuftigt. Eksempelvis har vi valgt at investere i en
fabrik til virksomheden Blue World Technologies, der
vil kunne producere drivlinjer uden skadelige emissioner til 50.000 biler om året. Og det er altså 50.000
biler, der potentielt kører på vejene hver eneste dag.
Hvert år investerer vi også massivt i grøn udvikling,
men de samme penge kan selvsagt ikke bruges to

gange. Etableringen af et landstrømsanlæg, der i
løbet af ganske få år kan vise sig at være forældet, vil
derfor betyde færre penge til andre mere bæredygtige investeringer. Vil vi have mest grøn omstilling for
pengene, kræver det fornuftige investeringer og ikke
mindst samarbejde både i erhvervslivet og i samfundet generelt. Her er Miljø++, hvor virksomheder
samarbejder om at skabe industrielle symbioser i
Aalborg Øst, og netværket Green Ship of the Future,
der fremmer anvendelsen og udviklingen af grøn teknologi inden for søfart, begge rigtig gode eksempler
på tværfaglige samarbejder, der kan være med til at
drive udviklingen.
Vi må alle acceptere, at der ikke er noget ’quickfix’
på skibenes miljøpåvirkning. Det kræver hårdt og
målrettet arbejde i alle branchens led i forhold til at
fastholde og accelerere disse års positive udvikling
med skærpet regulering og ikke mindst udvikling
af nye grønne teknologier. Teknologier, som vi i høj
grad er leveringsdygtige i netop her i Aalborg.
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