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1. INDLEDNING OG BAGGRUND 

1.1 Formål 

I forbindelse med VVM-redegørelse for brændselsomlægning på Skærbækvær-
ket har DONG Energy anmodet NIRAS om at udarbejde en baggrundsrapport, 
der skal belyse skibstrafikkens miljøpåvirkninger. 

Vurderingerne bygger bl.a. på følgende materiale modtaget fra DONG Energy 
(DONG Energy, 2010): 

• Projektbeskrivelse med tilhørende tegninger 

• Regneark med oplysninger om trafik 

1.2 Baggrund 

DONG Energy ønsker at udvide Skærbækværkets eksisterende muligheder for 
valg af brændsel. Værket kan i dag fyres med gas og letolie, og det er ønsket, at 
der i fremtiden også kan fyres med biopiller. Ønsket om at fyre med biopiller 
udspringer af regeringens energiforlig fra 2008, hvor der lægges op til en større 
biomassefyring på de danske kraftværker for at begrænse udledningen af CO2. 

Som led i ombygningen på Skærbækværket er det nødvendigt at etablere modta-
gefaciliteter til biopiller på havnen, herunder kranspor, kran og transport- og 
lagersystemer til biopiller. Desuden bliver det nødvendigt at uddybe bassindyb-
den for, at større skibe og pramme kan anløbe anlægget med biopiller. Skær-
bækværkets centrale placering gør, at værket egner sig godt til transitterminal 
for transport af biopiller til andre af DONG Energys værker, hvor anvendelsen 
af biomasse som brændsel også øges. Der etableres derfor faciliteter til oplag af 
biopiller ud over, hvad der er nødvendigt for Skærbækværkets eget forbrug. 

Fra skibe eller pramme losses biopillerne og flyttes til siloanlæg, hvor de lagres, 
indtil de skal bruges på Skærbækværket, eller transporteres til et andet kraft-
værk. Sejlads til og fra området fra syd går igennem Lillebælt, der er et interna-
tionalt naturbeskyttelsesområde. 

Skift af brændsel på Skærbækværket samt etablering af transitmuligheder til 
andre biofyrede værker vil medføre en øget transport af biopiller til værket. 
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Transporten af biopiller vil foregå med skibe og pramme. I anlægsperioden vil 
der være øget transport til området i form af materialetransport, der delvis vil 
foregå med skibe. 

1.3 Skærbækværket 

Skærbækværket er beliggende i Skærbæk ved Fredericia.  

Værket hed oprindeligt Den Sydøstjydske Fællescentral, Skærbækværket og 
blev idriftsat i 1951. I henholdsvis 1964 og 1971 blev værkets blok 1 og 2 idrift-
sat. Begge var kulfyrede. Blokkene er ikke længere i drift, men anlægsbygnin-
gen står stadig urørt tilbage. I 1997 blev kraftvarmeanlægget SKV3 idriftsat med 
en gasfyret kedel, der også kan fyres med olie, og der er ikke længere kulfyring 
på værket.  

Virksomheden er beliggende ud til Kolding Fjord, og der er mulighed for anløb 
af skibe, der kan losse brændsel til værket eller olie til de nærliggende tanke.  

 

Figur 1-1 Placering af Skærbækværket ved Kolding Fjord.  
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Sejlads til og fra området fra syd går igennem Lillebælt, enten mod nord eller 
mod syd, hvor der ligger et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000 
i luftlinje ca. 6 km fra værket, midt i Lillebælt). Det er henholdsvis fuglebeskyt-
telsesområde nr. 47, Habitatområde nr. 96 og Ramsarområde nr. 15. Kun trafik, 
der går mod syd vil passere Natura 2000 området. 
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2. SKIBSTRAFIK 

Følgende anlægsarbejder vil give anledning til skibstrafik i området: 

• Uddybning af sejlrenden og området omkring kajen samt transport af 
oppumpet materiale til klapplads 

• Transport af byggematerialer til projektet 

I driftsfasen vil der ske en forøgelse af skibstrafikken til og fra Skærbækværket, 
som følge af brændselsomlægningen. I dag ankommer der kun få skibe om året 
til Skærbækværket. 

2.1 Eksisterende forhold 

Skibstrafikken i området stammer dels fra sejlads i selve Lillebælt, der kan på-
virke habitatområder og dels skibstrafik ind gennem Kolding Fjord til Skær-
bækværket og Kolding Havn. 

Beskrivelsen af den nuværende skibstrafik i og omkring projektområdet er fore-
taget på baggrund af AIS-data (Automatic Identification System) fra 2008. Alle 
skibe over 300 BT (bruttoton) skal have installeret en AIS-sender, der løbende 
sender informationer om bl.a. hastighed, størrelse, placering, skibstype mv. til 
modtagere placeret på land. Disse data opsamles og opbevares hos Farvandsvæ-
senet. Af udtrækkene fremgår desuden skibenes destination og på baggrund af 
registreringerne kan det beregnes, hvor mange der gennemsejler Lillebælt. 

For 2008 er der registreret følgende trafik, jf. Tabel 2-1. 

Sted Antal skibe 

Lillebælt nord (nord for Fredericia) 9.514 
Lillebælt syd (ved Assens) 3.626 
Skibe der gennemsejler Lillebælt 2.964 
Skibe til Kolding Havn 883 

Tabel 2-1 Skibstrafik i Lillebælt og Kolding Fjord (Farvandsvæsenet, 2010). 

 
Der har tidligere været foretaget registreringer af skibspassager ved Lillebælts-
broen. Denne registrering er dog ophørt i 2003. Der blev i årene 2000 til 2003 
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registreret mellem ca. 2.000 og 3.000 passager gennem Lillebælt pr. år. (Dan-
marks statistik, 2010). 
 

 
Figur 2-1 Steder hvor skibstrafikken er registreret i Lillebælt. Registreringen ved Lille-

bæltsbroen (Snævringen) er ophørt i 2003. 

 
Skibstrafikken til Kolding Havn er på ca. 1.000 skibe om året. Kolding Havn er 
en af de 10 største erhvervshavne i Danmark. Havnen har i 2008 udarbejdet en 
masterplan, der har det klare sigte at fastholde og udbygge havnens position, 
som en af Danmarks betydende godshavne (Kolding Havn, 2010). Det må såle-
des forventes, at trafikken til og fra havnen vil være af størrelsesordenen 1.000 
skibe pr. år.  
 

2.2 Skibstrafik til Skærbækværket 

2.2.1 Anlægsfasen 

Havnen skal uddybes, der skal etableres ny spuns (ca. 200 m), forankring af 
spuns, etablering af kajudstyr (fender, pullerter, kajstiger mv.), og der skal 
transporteres sediment væk til klapplads, og der skal transporteres materiale til 
opfyld bag spunsvægen.  
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Mellem den eksisterende kaj og den nye spuns skal der fyldes op med sand (ca. 
1-1,5 m/2.000 - 2.500m3), som enten vil blive kørt til med lastbiler fra en grus-
grav eller blive sejlet til værkets havn fra en indvindingsplads til vands. Hvis 
opfyldet skal sejles til værket, vil det betyde, at der skal anvendes mellem 3 og 
10 pramme (250 m3 - 1000m3 pr pram).  

Havneuddybningen kan overlappe med etableringen af kajen, hvis uddybningen 
startes udefra og slutter tættest ved kajen. Uddybningen foretages af 1 spand-
kædemaskine, 1-2 pramme og 1 slæbebåd. Der vil altid ligge en pram ved 
spandkædemaskinen, så den kan være i drift mest muligt. Mens den ene pram 
fyldes bugseres den anden ved egen motor eller ved hjælp af en slæbebåd til 
klappladsen og retur. Hvis klappladsen etableres så langt væk, at det ikke er mu-
ligt at bugsere prammen frem og tilbage for at klappe sedimentet, vil der sand-
synligvis blive benyttet yderligere en pram og slæbebåd. 

Hele anlægsperioden for etableringen af havnen, vil vare omtrent 1-1½ år. Ud-
dybningen vil vare i omegnen af 1-2 måneder. Der skal uddybes ca. 165.500 m3 
sediment. 

2.2.2 Driftsfasen 

I driftsfasen skal der sejles træpiller og flis til Skærbækværket, samt transit af 
træpiller videre til Avedøreværket. 

Sejlads mellem Avedøreværket og Skærbækværket med pramme vil altid sejle 
op gennem Øresund, nord om Sjælland og Fyn og anløbe Skærbækværket gen-
nem Lillebælt fra Nord. Dette under forudsætning af at de har en dybgang under 
7,50 meter som er max igennem Drogden (sydlige del af Øresund). Denne rute 
er 35 sømil kortere end ruten syd om Sjælland og Fyn. (Knud Pedersen, 2010). 

Sejlads med mindre skibe til Skærbækværket fra Baltikum vil enten gå op gen-
nem Øresund, nord om Sjælland og Fyn, eller de kan vælge den sydlige rute syd 
om Sjælland og Fyn og op gennem Lillebælt. Der er kun en forskel i distance på 
10 sømil. (Knud Pedersen, 2010). 

Større skibe fra andre dele af verden vil altid gå ned igennem Kattegat og Store-
bælt, syd om Fyn og op igennem Lillebælt. Det skyldes den lave gennemsej-
lingshøjde på den Gl. Lillebæltsbro på 33 meter. (Knud Pedersen, 2010). 
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Figur 2-2 Sejlruter gennem Lillebælt 

 
 

2.2.3 Samlet skibstrafik 

Brændselsomlægningen på Skærbækværket vil resultere i følgende skibstrafik i 
anlægsfasen og driftsfasen. Tallene er sammenholdt med 0-scenariet og der er 
angivet tal for såvel Hovedscenarie som for Max biomasse: 

 I alt 

skibe/pramme/år 

Anlægsfase – tilførsel af materialer 
Anlægsfasen – uddybning 

ca. 10 
ca. 200 1) 

0-scenarie 1 
Driftsfase. Hovedscenarie 145 
Driftsfase. Max biomasse drift 247 

Tabel 2-2 Skibstrafik til Skærbækværket i anlægsfasen, 0-alternativ og driftsfasen (DONG 

Energy, 2010) 
1) Fordelt over ca. 2 måneder. 
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I anlægsfasen vil skibstrafikken i en kort periode – under uddybning – øges med 
op til måske 5 pramme om dagen, der skal transportere opgravet slam fra ud-
dybningsområdet til klapplads i området. 

Der vil altså i fremtiden ankomme mellem ca. 3 og 5 skibe/pramme pr. uge i 
gennemsnit. Skibstrafikken i den ydre del af Kolding Fjord vil således stige med 
mellem ca. 15 og 25 %. I Lillebælt vil forøgelsen svare til mindre end 10 % set i 
forhold til de skibe, der gennemsejler Lillebælt. Det må forventes, at fordelingen 
af trafik nord og syd ud af Lillebælt vil være ca. 50 % / 50 %. 

Til ovenstående skal ligeledes lægges trafik med lystbåde m.v. i området. I Kol-
ding ligger Kolding Lystbådehavn med ca. 1.000 fortøjningspladser 
(www.koldinglystbådehavn.dk) og i Skærbæk ligger Skærbæk Lystbådehavn 
med ca. 75 pladser samt en mindre fiskerihavn samt et bådeværft. (www.sbk-
havn.dk). 
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3. MILJØPÅVIRKNINGER 

3.1 Støj 

Støj fra skibe på havet er ikke reguleret. Der findes ligeledes ingen faste krav til 
acceptable støjniveauer i naturområder i forhold til forstyrrelse af fx fugle. 

Der skal en fordobling af støjen for at give en forøgelse på 3 dB(A). Eksempel-
vis vil en 10 % forøgelse af trafikken alt andet lige give en forøgelse af støjbi-
draget på 1 dB(A). En ændring af støjbidraget på 1 dB(A) er den mindste æn-
dring som det menneskelige øre kan registrere. 

Støj fra skibstrafik er vurderet i særskilt baggrundsrapport (NIRAS 2010a), og 
omtales ikke yderligere her. 

 
3.2 Forstyrrelse, kollisionsrisiko, uheld mv. 

Udover støjen vil selve tilstedeværelsen af skibene – den forøgede trafik – kun-
ne give anledning til gener for dyrelivet i området. Herudover vil der være risiko 
for kollision med fx udslip af olie, ophvirvling af sediment ved sejlads, hvor 
vanddybden er lav.  

I anlægsfasen vil trafikken på vandet primært dreje sig om uddybningsfartøj, der 
ikke i selve uddybningsområdet vil udgøre nogen væsentlig risiko, idet dette 
område ikke er præget af skibstrafik. 

I anlægsfasen vil der i en kortere periode på op til ca. 2 måneder blive foretaget 
5 – 10 daglige ture ud til klappladser i Lillebælt, hvilket vil svare til 10 – 20 
daglige passager gennem Kolding Fjord. 

Trafikken fra uddybningsfartøjer er jævnt fordelt over døgnet.  

Uddybningsfartøjet vil i en periode på 1-2 måneder foretage uddybningen af 
havnen. Fartøjet vil, i hele perioden, kun arbejde i havneområdet, og således 
befinde sig i afstand fra den øvrige trafik i Kolding Fjord og Lillebælt. Største-
delen af arbejdet foregår i Skærbækværket havnebassin der er beliggende over 
500 m fra den primære sejlrute gennem Kolding Fjord, og i forbindelse med 
uddybningen og brændselsomlægningen af indsejlingen til havnen, vil uddyb-
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ningsfartøjet ikke være til gene for den daglige trafik i Kolding Fjord. Trafikken 
til og fra byggepladsen foregår med langsomtgående fartøjer, primært slæbebåde 
og pramme.  
 
Det forventes ikke, at der er behov for at modtage olieleverancer i byggeperio-
den, hvilket betyder, at der kun vil være arbejdsrelateret trafik til og fra værkets 
havn i perioden, hvor uddybningen pågår.  
 
I driftsfasen vil der som nævnt komme mellem 3 og 5 skibe/pramme pr. uge, 
altså max. 1 skib pr. døgn. Trafikken til Kolding havn er på ca. 20 skibe pr. uge 
eller ca. 3 skibe pr. døgn. Trafikken vil være jævnt fordelt over året, dog er 
brændselsbehovet større i vinterperioden end det er i sommerperioden. Dette vil 
medføre at trafikken til værket vil være større i vinterhalvåret, end i sommer-
halvåret, hvor antallet af lystsejlere og andre rekreative aktiviteter på fjorden er 
størst. 

Afstanden fra Skærbækværkets havn og sejlrenden gennem Kolding Fjord er 
over 500 m, så manøvrer i havnen vil ikke have indflydelse på skibssikkerheden 
i fjorden.  
 
Skærbækværkets havn afgrænset af lavvandede områder og værkets oliepier. 
Det betyder at, større skibe, herunder lystsejlere, naturligt vil lægge deres kurs, 
så de passerer Skærbækværkets havn med god afstand. Værkets erfaringer i dag 
er, at der kun meget sjældent observeres fritidssejlads, herunder kanosejlere og 
kajakroere, i værkets havn. Dertil kommer, at udsynsforholdende i havnen er 
meget gode, og dermed har både værkets personale, besætningen på skibe, der 
leverer materiale til Skærbækværket, og eventuelle fritidssejlere gode mulighe-
der for at observere hinanden i god afstand, og dermed sikre at der ikke opstår 
konflikter. Det vurderes, at det ikke er nødvendigt at etablere afmærkninger eller 
foretage yderligere for at sikre trafiksikkerheden. 
  
Trafikintensiteten for større skibe i Kolding Fjord forøges med op til 25 %, men 
det er kun ét skib per døgn. I Lillebælt stiger trafikken med op til 12 % for det 
sydlige Lillebælt, i forhold til samtlige passager af skibe over 300 BRT, mens 
der for fragtskibe mv. vil være tale om en forøgelse på 20 %. I totale tal er der 
som tidligere nævnt tale om en forøgelse på under ét skib i døgnet. Fartøjerne til 
Skærbækværket vil være langsomtgående fragtskibe, slæbebåde og pramme der 
pga. type og antal ikke udgør nogen væsentlig påvirkning af risikobilledet.  
 
Skærbækværket kontrollerer selv trafikken til og fra havnen, som i fremtiden 
primært vil blive benyttet til at modtage og udskibe biopiller og i mindre omfang 
til at modtage olie samt evt. udskibning af askeprodukter. Når den samlede be-
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lastning af havnen, vurderes det, at der ikke kan forventes væsentlige påvirknin-
ger af trafiksikkerheden, som følge af manøvrer i havnen, idet trafikken styres af 
værket selv og der er tale om en beskeden belastning.  
 
Vinkelfyret på Skærbækværket, kan potentielt have betydning for skibssikker-
heden, hvis det påvirkes, men brændselsomlægningen vil ikke have nogen be-
tydning for vinkelfyrets funktion. Ledefyret til værkets egen havn vil blive om-
lagt så det tilpasses det nye indsejlingsforløb, og så det sikres, at et eventuelt 
olieskib der ligger ved oliepieren ikke skærmer for indkomne skibe med biopil-
ler. Relevante myndigheder, herunder Farvandsvæsenet, vil blive inddraget in-
den omlægningen af ledefyret påbegyndes.  
 
Etablering af ny havn, mole mv. kan potentielt have betydning for strøm- og 
bølgeforhold i et område, og dermed indirekte påvirke skibsfarten. I forhold til 
Skærbækværket vil placering af bolværket og den geografiske udstrækning af 
havnebassinet ikke blive ændret væsentligt. Uddybningen af havnen vurderes på 
den baggrund til ikke at have væsentlig betydning for strøm- eller bølgeforhold i 
området. 
 
I forhold til den rekreative sejlads vurderes det ligeledes, at påvirkningen som 
følge af udvidelsen vil være ubetydelig idet omfanget af sejladser til og fra vær-
ket er relativt beskeden; under ét fartøj pr. døgn. Denne trafik skal ses i relation 
til trafikken i hhv. Lillebælt og Kolding Fjord - i den sammenhæng er der tale 
om en forøgelse på hhv. maksimalt 25 % og under 12 %, når alle skibspassager 
registreret på AIS medregnes, men ikke fritidssejlere.   
 
Risiko for skibskollisioner er normalt relativ lav og forekommer sjældent. Det 
vurderes, at den relative lille forøgelse af trafikken ikke vil øges risikoen for 
kollisioner. 

3.3 Luftforurening og deposition 

Luftforurening fra skibstrafik kan have lokale og regionale konsekvenser for 
såvel natur som for menneskers sundhed samt globale konsekvenser i form af 
klimapåvirkninger. 

3.3.1 Luftforureningen fra skibstrafik 

Den samlede luftforurening fra skibsfart har generelt været stigende over de 
senere år. Det skyldes dels vækst i skibsfarten, dels at reglerne for luftforurening 
fra skibe ikke er så stramme som reglerne for landbaserede kilder. Skibstrafik-
kens bidrag til luftforureningen består primært af kvælstofoxider (NOx), svovl-
dioxid (SO2) og partikler. 
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I 2000 udgjorde skibsfartens udslip af NOx og SO2 i europæiske farvande om-
kring 30 % af udslippet fra landbaserede kilder i EU (Miljøministeriet, 2008). 

DMU har i 2008 opgjort energiforbrug og emissioner fra søfart i Danmark for 
perioden fra 1990 – 2005 og beregnet prognose for udviklingen fra 2006 – 2030 
for kategorierne international søfart, national søfart og fiskeri. International sø-
fart er transport mellem en dansk havn og en udenlandsk havn. National søfart 
er transport mellem to danske havne og omfatter store færger, ø-færger og anden 
national søfart. Fiskeri omfatter den nationale fiskerflåde (DMU, 2008). 

Tabel 3-1 viser den procentvise fordeling i energiforbrug og emission af NOx, 
partikler og SO2 for 2005. International søfart har langt den største andel af sø-
fartens samlede energiforbrug og emissioner. 

2005 Energiforbrug 

 

[%] 

NOx 

 

[%] 

Partikler (alle stør-

relsesfraktioner) 

[%] 

SO2 

 

[%] 

International 
søfart 

75 80 95 96 

National søfart 10 8   3   2 
Fiskeri 14 11   2   2 

Tabel 3-1 Energiforbrug og forurening fra skibstrafik, 2005 (DMU, 2008) 

 
I prognoseperioden (2006-2030) har international søfart også langt de største 
andele af skibstrafikkens samlede energiforbrug og emissioner. For SO2 og par-
tikler beregnes emissionsfald på hhv. 57 % og 72 %, pga. oprettelse af SECA 1 
områder fra 2007. For emission af øvrige stoffer beregner prognosen ingen eller 
kun små ændringer i emissionerne.  

Rapporten fra DMU indeholder desuden en emissionssammenligning for alle 
mobile kilder i Danmark mht. NOx og SO2 i perioden 2006 – 2020. Resultatet 
viser, at der er brug for skrappere miljøkrav til søfarten mht. brændstofkvalitet 
og emissionsgrænseværdier for NOx. (DMU, 2008). 

Luftforurening fra skibe er primært reguleret internationalt af FN´s søfartsorga-
nisation IMO, der i oktober 2008 godkendte et sæt nye regler for udslip af NOx 
og SO2 fra skibe, med skærpede regler fra 2010 og yderligere skærpelse i 2015.  

Svovludledning fra brændstoffet skal fremover trinvis nedsættes med 90 % frem 
til 2020, så svovlindholdet højst må udgøre 0,5 % i modsætning til de nuværen-

                                                
1 FN’s skibsfartsorganisation, IMO har indført SECA områder. SECA står for Sulphur Emis-
sions Control Areas. I SECA områder må svovlindholdet i skibenes brændstof maksimalt være 
1,5 %, mens grænsen er 4,5 % i resten af verden. Østersøen og de indre danske farvande har 
været et SECA område siden sommeren 2006, og Nordsøen har været det siden august 2007. 
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de 4,5 %. Endnu større er ambitionen i både Nordsøen og Østersøen, der er ble-
vet udpeget til såkaldte svovlemissionskontrolområder (SECA), hvor svovlind-
holdet højst må udgøre 0,1 % i modsætning til de nuværende 1,5 %. Partikel-
emissionen vil hermed også blive kraftigt reduceret, idet den hovedsageligt 
hænger sammen med fueloliens indhold af svovl (IMO, 2008).  

Lignende regulering er kommet på plads for at reducere udslippet af NOx fra 
skibes motorer med cirka 80 % jf. Figur 3-1. 

 
Figur 3-1: NOx-emissionsgrænse som funktion af motorens effekt (rated engine speed) 

(Danmarks Rederiforening, 2009) 

 
Miljøstyrelsen og Danmarks Rederiforening har i 2009 indgået et forurenings-
bekæmpende partnerskab, der skal sikre, at den danske og internationale skibs-
fart lever op til IMO-kravene i danske og internationale farvande og styrke akti-
viteter, forskning og udvikling af miljøteknologi, der sigter mod reduktion af 
NOx, SO2 og partikler fra det maritime område. 

I de følgende afsnit er der nærmere redegjort for emission og deposition af NOx, 
SO2 og partikler. 

3.3.2 Kvælstof 

Inden år 2020 vil der være implementeret nye regler for udledning af kvælstof til 
luft. DMU har foretaget en fremskrivning og beregning af den forventede NO2 
koncentration i 2020 (Miljøstyrelsen 2009). 
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De væsentligste forudsætninger for fremskrivningen er: 

• En forventet stigning af skibstrafikken på 3,5 % pr. år for fragtskibe i pe-
rioden 2011 – 2020. 

• De vedtagne IMO regler implementeres (80 % reduktion i udslippet af 
NOx fra skibes motorer) og farvandene omkring Danmark udpeges til 
ECA-områder 2. 

• De landbaserede emissioner reduceres ud fra EU’s temastrategi for ren 
luft i Europa. 

Resultatet af beregningen er vist i Figur 3-2. 

 

Figur 3-2 Beregnede koncentrationer af NO2 i µg/m3. Til venstre er vist situationen i 2007, 

til højre situationen i 2020 (Miljøstyrelsen, 2009) 

 

Som det ses af Figur 3-2 forventes der markante ændringer i NO2 koncentratio-
nen, og i Lillebæltsområdet forventes den at falde, og der må dermed også for-
ventes et fald i kvælstofdepositionen i området. 

De udledte kvælstofemissioner til luften fra bl.a. industri, kraftværker, hushold-
ninger, trafik og landbrug vil afsættes på jorden eller en vandflade. Nogle 
luftemissioner vil afsættes lokalt tæt på forureningskilden og andre vil fjern-
transporteres og afsættes over havet eller i andre lande. Ammoniak-emission 
som primært stammer fra landbrugsdrift er et eksempel på en luftemission der i 
større omfang afsættes lokalt, hvorimod emission af kvælstofilter fra bl.a. kraft-

                                                
2 ECA område (emissions-kontrol-områder). I ECA-områderne stilles særlige krav til udledning 
af SOx (svovloxider) og NOx (kvælstofoxider). Skibe, der sejler i disse områder, skal anvende 
brændstof med lavt svovlindhold eller andre metoder til at nedbringe NOx og SOx i udstødnings-
gassen 
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værker og trafik er et eksempel på en luftemission der i større omfang fjern-
transporteres. 

Nedfaldet består af forskellige kemiske kvælstofforbindelser. Omkring halvde-
len af nedfaldet består af ammoniak og ammonium, som stammer fra udslip i 
forbindelse med landbrug (hovedsagelig husdyrproduktion). Den anden halvdel 
af nedfaldet består af oxiderede kvælstofforbindelser (kvælstofdioxid, nitrat, 
salpetersyre m.m.), som stammer fra udslip i forbindelse med forskellige former 
for forbrænding (biler, opvarmning, industri, kraftværker, skibe m.m.) 
(www.dmu.dk). De kvælstofilter, som slippes ud fra forbrændingsprocesser, 
består af ca. 95 % NO og 5 % NO2. I løbet af kort tid omdannes alt NO til NO2, 
som ikke er særlig vandopløseligt, og derfor ikke afsættes via våddeposition. 
Der kan derfor ses bort fra våddeposition af kvælstof i nærområdet.  

Efter udslippet til luften bliver kvælstof transporteret fra kilderne med vinden. 
Undervejs bliver kvælstof efterhånden afsat på land- og vandoverflader. Afsæt-
ning, som betegnes deposition, foregår ved to processer: 

1. Våddeposition, som er den afsætning af kvælstof, der foregår, når kvæl-
stofforbindelserne optages i regndråber eller sne, og afsættes på jorden 
eller tilføres vandmiljøet i forbindelse med nedbør.  

2. Tørdeposition, som er den afsætning, der finder sted, når luftens gasser 
og partikler kommer i kontakt med og afsættes på diverse overflader 
(vand, jord, planter, bygninger m.m.).  

Det er kun en lille del af NO2, der afsættes direkte via tørdeposition til planter, 
jord, vand m.m. Hovedparten omdannes via en række kemiske processer til sal-
petersyre og en række forskellige nitratsalte, som bliver bundet til luftens partik-
ler eller i luftens vanddråber. Kvælstofforbindelser kan derfor transporteres 
mange hundrede kilometer væk fra kilden inden de deponeres. 

De skibe der sejler til Skærbækværket vil udsende NOx ved forbrænding af olie i 
skibsmotorerne. Da NOx først skal omdannes til NO3

- for, at det bliver vandop-
løseligt, og dermed kan deponeres som våddeposition (en proces der sker lang-
somt og som vil transportere NOx langt væk inden den omdannes (flere hundre-
de kilometer) vil der ikke ske våddeposition af den udsendte NOx fra skibene 
som følge af forøget trafik til og fra Skærbækværket. 

DMU har beregnet en samlet deposition af kvælstof til de danske farvande i år 
2007 på 77.000 ton N, hvilket med et samlet farvandsareal på 105.000 km2 giver 
en gennemsnitlig deposition på 7,3 kg N/ha/år (NOVANA, 2009). For Lillebælt 
er der beregnet en deposition på 10,7 kg N/ha/år, hvilket svarer til ca. 2.300 tons 
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N/år. DMU har for år 2000 angivet, at emissioner af kvælstofoxider fra skibstra-
fik kun udgør omkring 7 % af den samlede deposition (NOVANA, 2000). 

Der vil således alene kunne ske tørdeposition af NO2 i forbindelse med den for-
øgede skibstrafik. Der er i det følgende foretaget et estimat af tørdepositionen, 
som følge af den forøgede skibstrafik.  

DMU har foretaget en række beregninger af depositionen af kvælstof (NO2) for 
nærområdet (ca. 2 km), (DMU, 2010). 

Beregningerne viser, at depositionen udelukkende sker ved tørdeposition, og at 
depositionens størrelse er afhængig af overfladen (ruheden). Skærbækværket 
bidrager med en gennemsnitlig koncentration af NO2 på ca. 0,2 µg/m3 i nærom-
rådet. Dette giver følgende beregnede depositioner afhængig af overflade og 
driftsscenarie: 

Skov: 0,1 - 0,3 kg N/ha/år 

Græs: 0,05 - 0,1 kg N/ha/år 

Vand: < 0,00004 kg N/ha/år 

Udledningen fra skibstrafik er væsentligt mindre end udledning af NO2 fra drif-
ten af Skærbækværket. 

Til sammenligning kan nævnes, at koncentrationen i luften omkring Lillebælt af 
NO2 er på ca. 7 µg/m3 og forventes reduceret i fremtiden, jf. Figur 3-2. Denne 
baggrundskoncentration stammer fra bidrag fra skibstrafik, vejtrafik, kraftvær-
ker samt bidrag fra udenlandske kilder. 

Forøgelse af skibstrafikken i området øges med ca. 15-25 % i Kolding Fjord 
samt med under 10 % i Lillebælt, og vil kun kunne medføre en meget lille for-
øgelse af NO2 koncentrationen i området og væsentligt under 1 µg/m3. Dette 
betyder, at depositionen af N fra den forøgede skibstrafik vil skulle angives i få 
gram N/år.  

Skibstransporten vil give anledning til en ubetydelig forøgelse af depositionen af 
kvælstof i Lillebælt. Den forøgede deposition af kvælstof vurderes at være ube-
tydelig i forhold til den øvrige vandbårne tilførsel af kvælstof til Lillebælt og 
Kolding Fjord. Til sammenligning kan nævnes, at udledningen af kvælstof til 
Lillebæltsområdet fra vandbårne kilder i 2005 blev opgjort til 649 ton N/år fra 
det jyske område (By- og Landskabsstyrelsen, 2010). 
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Nye regler for udledninger til luft forventes desuden at give en kraftig reduktion 
af emissionerne fra skibe, der sammen med reduktion af emissionen fra landba-
serede kilder vurderes at medføre uændret eller reduceret deposition. Skibs-
transporten vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger lokalt. 

3.3.3 Svovl 

Emissionen af svovl er primært et problem i forhold til forsuring på land. Der er 
ikke opstillet specifikke målsætninger for svovldepositionens størrelse i Dan-
mark. Den gennemsnitlige årlige antropogene deposition af svovl ligger på ca. 
5,4 kg S/ha. Depositionen varierer kun lidt mellem de forskellige dele af landet, 
hvilket hænger sammen med, at størstedelen af svovlen er transporteret til Dan-
mark fra landene syd og vest for Danmark, samt fra den internationale skibstra-
fik, idet svovlforbindelser kan transporteres 1.000 km eller mere via luften. De 
danske kilder bidrager på landsplan kun med 7 % af den samlede deposition. 
Depositionen til dele af farvandsområderne er højere end depositionen til dele af 
landområderne. Det skyldes den store skibstrafik gennem de danske farvande, 
som grundet højt svovlindhold i brændstoffet udleder store mængder svovl i 
disse områder (NOVANA, 2009). 

Emissionen af svovl fra skibe spredes over store afstande og påvirker derfor på 
nationalt niveau, hvorfor emissionen af svovl ved projektet vurderes i forhold til 
den samlede internationale skibstrafik i danske farvande. Politiken den 9. marts 
2008 angiver, at der årligt sejler ca. 100.000 skibe gennem de danske farvande 
(Politikken, 2008). International skibstrafik udgør mere end 54 % af depositio-
nen af svovl. Forøgelse af skibstrafikken i området øges med ca. 15-25 % i Kol-
ding Fjord samt med under 10 % i Lillebælt, og vil kun kunne medføre en meget 
lille forøgelse af SO2 koncentrationen i området. Den forventede skibstrafik på 
mellem 145 og 247 skibe pr. år vil således ikke give anledning til nogen bety-
dende emission af svovl. 

Inden år 2020 vil de nye IMO regler imidlertid være implementeret og emissio-
nen af svovl fra skibe være reduceret på trods af øget trafikmængde. Ved den 
nyeste beregning af SO2 koncentrationer (Miljøstyrelsen 2009) er der også fore-
taget en fremskrivning og beregning af den forventede SO2 koncentration i 
2020. Nye IMO-regler samt reduktion af SO2-emissionen fra landbaserede kil-
der medfører, at SO2-koncentrationen som middelværdi i Danmark forventes at 
være nede på blot 0,3 µg/m3 i 2020, hvilket er 6 % af 1990-niveauet (Miljøsty-
relsen 2009). 

3.3.4 Partikler 

Luftforurening med partikler er et resultat af emissioner fra fx dieselmotorer og 
brændeovne, spredning i luften og kemiske og fysiske omdannelser.  



Baggrundsrapport Side 18 
Skibstrafik – miljøpåvirkninger August 2010 

NIRAS i:\data\ee-data\peher\brændselsomlægning skv\bilag\bilag 07_baggrundsrapprt, skibstrafik - miljøpåvirkninger.doc 

Vurderingen af skibstrafikkens partikelforurenings betydning for det aktuelle 
projekt tager udgangspunkt i en vurdering af energiforbrug og emissioner fra 
skibstrafikken i Danmark. 

Den langt overvejende del af emissionen af partikler fra skibe stammer fra den 
internationale søfart. Da partikelemissionen fra skibstrafik hovedsageligt skyl-
des fueloliens indhold af svovl (sulfatpartikler) og svovlforbindelser kan trans-
porteres 1.000 km eller mere via luften, har emissionen af partikler fra skibe 
størst betydning nationalt. Ved fremskrivning af emissionen af partikler til 2020 
er der forventet et fald i emissionen af partikler på 72 % pga. oprettelse af ECA 
områder fra 2007. Der er ikke i beregningen medtaget de nye IMO regler. 
(DMU, 2008) 

Politiken den 9. marts 2008, angiver, at der årligt sejler ca. 100.000 skibe gen-
nem de danske farvande, og tilsammen sender de store mængder forurening, 
som er skadeligt for mennesker og natur, ind over Danmark (Politiken, 2008).   

Det er vigtigt at skelne mellem påvirkninger som stammer fra den samlede sø-
fart i Danske farvande og lokale påvirkninger som f.eks. kan optræde når skibe 
besejler en havn i et tæt befolket område.    

Lokale forskelle i luftkvalitet kan ses af Det Landsdækkende Luftkvalitetsmåle-
program (www.dmu.dk). Søjlediagrammet herunder viser forskellen på partikel-
indhold på landet, i bybaggrund og i en stærkt trafikeret gade.  

  

Figur 3-3 Partikler (PM10) (Miljøstyrelsen, 2005) 
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Det røde bidrag fra trafik i en stærkt trafikeret gade er et eksempel på den lokale 
påvirkning. Det blå bidrag fra fjerntransporterede partikler og det naturlige bag-
grundsniveau udgør den regionale påvirkning. En stor del af de fjerntransporte-
rede partikler er menneskeskabte i forbindelse med industri, elektricitetsproduk-
tion, fyringsanlæg, skibsfart og markafbrænding. Kun en meget lille del af par-
tiklerne skønnes at komme fra danske kilder (Miljøstyrelsen, 2005). Ovennævn-
te problematik med emission fra den samlede skibsfart i danske farvande indgår 
som en del af de fjerntransporterede partikler, mens skibsanløb til Skærbækvær-
ket og Kolding Fjord samt Lillebælt desuden vil kunne give et lokalt bidrag. 

Inden år 2020 vil de nye IMO regler være implementeret og emissionen af pri-
mær PM2,5 fra skibe reduceret med 54 %. 

Da emissionen af partikler hovedsagelig skyldes svovl, der bliver spredt over 
store afstande og dermed kun giver et mindre bidrag til forureningen lokalt. 

Brændselsomlægningen vil medføre en årlig trafik til Skærbækværket på 145 
skibe om året ved Hovedscenariet samt 247 skibe om året ved Max biomasse-

scenariet. Dette tal skal sammenholdes med en trafik til Kolding Havn på ca. 
1.000 skibe om året samt, at der hvert år er ca. 3.000 skibe der gennemsejler 
Lillebælt. 

Effekten af brændselsomlægningen er således størrelsesmæssigt relativt begræn-
set set i forhold til den samlede skibstrafik i området og ikke mindst i forhold til 
den samlede transport i de danske farvande.  

På baggrund af ovenstående kan det sammenfattende konkluderes: 

• Partikelforureningen fra skibstrafik transporteres langt og bidrager såle-
des til den generelle belastning med partikelforurening i Danmark. Den-
ne partikelforurening ændres ikke som følge af etableringen af brænd-
selsomlægningen, men reguleres primært via internationale tiltag. 

• Den lokale påvirkning af luftkvaliteten i området vil øges minimalt, selv 
om der vil ske en forøgelse af trafikken i Kolding Fjord med ca. 15-25 
%. Dette vil dog kun medføre en meget lille (og ubetydelig) forøgelse af 
NO2 og SO2 koncentrationen i området. 

• Når der på sigt forventes at ske en yderligere reduktion i emissionen af 
partikler fra skibstrafik vil dette yderligere reducere partikelemissionen, 
og dermed vil miljøpåvirkningen blive mindre. 
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3.3.5 Sammenfatning af påvirkninger til luft og vand 

Samlet set vil den øgede skibstrafik og udledningen af NOx, SO2 samt partikler 
ikke give anledning til en påvirkning af luftkvaliteten i området. Ligeledes vil 
den ikke give anledning til en forøgelse af depositionen i forhold til hverken 
landområder eller vandområder. 

3.4 Bundmaling 

3.4.1 Miljøfremmede stoffer 

Skibstrafik bidrager med en tilførsel af miljøfremmede stoffer til havmiljøet. 
Kilderne hertil kan være antibegroningsmidler, katodebeskyttelse, forbrænding 
af fossilt brændstof samt olie fra propeller eller oliespild (Hundested Havn I/S, 
2000 og DHI, 2004a, b og Århus Amt, 2002). I Tabel 3-2 er listet de miljø-
fremmede stoffer, der potentielt kan tilføres havmiljøet ved skibstrafik. Tabellen 
er udarbejdet på baggrund af bedst tilgængelige viden om miljøfremmede stoffer 
i forbindelse med skibstrafik. 

Miljøfremmet stof / forbindelse Kilde 

PAH Oliespild (1) 

Forbrænding af fossilt brændstof (1) 
Olie-afgivelse fra propeller (2) 

Tungmetaller:  

Zink Katode beskyttelse (2), (3) 
Kobber  Antibegroningsmidler (2), (3) 
Cadmium Følgestof i zinkholdige produkter (antibegro-

ningsmidler og katodebeskyttelse) (5) 
Tin (forbudt siden 2008) Antibegroningsmidler (2) 
Øvrige forbindelser:  
Irgarol Antibegroningsmidler (4) 
Diuron Antibegroningsmidler (4) 

Sea-nine Antibegroningsmidler (4) 
Zink-pyrithion Antibegroningsmidler (4) 

(1) DHI (2004) 
(2) Hundested Havn I/S (2000) 
(3) Århus Amt (2002) 
(4) DMU (1999) 
(5) Kystdirektoratet (2008) 
Tabel 3-2: Miljøfremmede stoffer/forbindelser, der potentielt frigives ved skibstrafik 

 

Nedenfor er stofferne / forbindelserne i Tabel 3-2 gennemgået. 

Tin (TBT) 

Den Internationale Maritime Organisation IMO har indført et totalt forbud mod 
brugen af TBT som antibegroningsmiddel til bl.a. søfartøjer og marine installa-
tioner. Dette forbud er i EU blevet ratificeret ved EU direktiv 2002/62/EF af juli 
2002. (EU, 2002). Dette direktiv forbyder markedsførelse og anvendelse af TBT 
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som biocid samt anti-begroningsmiddel til søfartøjer og marine installationer i 
EU efter 1. januar 2008. 

Idet TBT er udfaset, vil ændringerne i trafikmønsteret ideelt set ikke medføre en 
forøget TBT belastning af Lillebælt eller Kolding Fjord, da alle skibe der anlø-
ber Skærbækværket vil være omfattet af IMO’s global TBT forbud. Hvorvidt 
alle skibe, der i fremtiden anløber Skærbækværket, reelt har undergået behand-
ling med alternativt anti-begroningsmiddel, kan dog ikke med sikkerhed siges 
eller anslås, idet dette beror på forhold uden for DONG Energy’s indflydelse. 
Det vurderes dog, at hovedparten af de skibe, der vil anløbe Skærbækværket, vil 
være behandlet med ikke TBT-holdig bundmaling. 

Prammene, som anløber Skærbækværket, vil alle være ejet/charteret af DONG 
Energy og vil dermed med sikkerhed være behandlet med ikke TBT-holdig 
bundmaling. 

Det vurderes derfor, at forøgelsen i skibstrafikken ikke vil forårsage øget TBT-
belastning af danske farvande. Skift til nye typer af bundmaling, baseret på bl.a. 
kobber, vil måske i fremtiden kunne medføre en påvirkning lokalt, men da der 
på nuværende tidspunkt ikke findes mange oplysninger om, hvordan kobber 
forankres i de nye bundmalingstyper, er dette ikke medtaget i vurderingen. 

PAH 

Væsentligste kilde til PAH-forurening i det marine miljø er oliespild fra skibe 
samt olieudvinding (udgør tilsammen ca. 75 %). Hovedparten af den resterende 
del af PAH tilførslen stammer fra forbrænding af fossilt brændstof (OSPAR, 
1998). Oliespild kan ske ved afgivelse fra propeller samt ved uheld fra tanke 
(Hundested Havn I/S, 2000). Endvidere er der risiko for oliespild samt spild af 
andre miljøfremmede stoffer ved lastning og losning (Århus Amt, 2002). Det 
forventes, at hovedparten af det frigivne PAH vil bindes til partikler og sediment 
i havmiljøet.  

Tungmetaller 

Tungmetaller bindes til sedimentet, der bundfældes, og fjernes fra vandfasen, 
hvorved indholdet i den vandige fase vil være lavt. Tungmetaller kan frigives til 
vandfasen ved oprensning af sedimentet.  

Øvrige forbindelser (antibegroningsmidler) 

De aktive stoffer i antibegroningsmidlerne frigives løbende fra skibsmalingen 
for at forhindre begroning på skibsfladerne (Gustavson et al., 2005). Frigivelses-
raterne afhænger af flere forhold som fx malingstype, alder, temperatur og fartø-
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jets hastighed. I arbejdsrapport nr. 23 fra Miljøstyrelsen fra 2005 fremgår det, at 
de primært forekommende aktivstoffer fra antibegroningsmidler i de danske 
havne er kobber, tributytin, Irgarol, Diuron, Sea-nine og Zink-pyrithion 
(Gustavson et al., 2005). 

3.4.2 Vurdering af påvirkninger 

Flere undersøgelser har belyst hvilke stoffer, der kan forventes frigivet fra skibs-
trafik. Men der findes ingen tilgængelige undersøgelser med data på frigivelsen 
af miljøfremmede stoffer og tungmetaller til havmiljøet fra skibstrafik. Der fin-
des flere undersøgelser af havnesedimentets indhold af disse stoffer fra forskel-
lige danske havne, men der er ikke foretaget kobling mellem skibstrafik og se-
dimentindhold. 

Det er pt. ikke muligt at fastlægge størrelsen af påvirkningen af miljøfremmede 
stoffer og tungmetaller fra skibstrafik. Men det må antages, at øgningen i skibs-
trafikken vil medføre en tilsvarende i frigivelsen af forureningsstoffer fra skibe-
ne under forudsætning af, at skibstrafikken består af omtrent samme fordeling af 
skibstyper og skibstrafik som den eksisterende skibstrafik.  

Antibegroningsmidler vurderes at være en væsentlig kilde til forureningsstoffer 
fra skibstrafik. Med forbuddet fra 1. januar 2008 mod anvendelse af bundma-
ling, der indeholder organiske tinforbindelser, på skibe, der anløber EU-
landenes havne, forventes der en stor forskel på forurening fra antibegronings-
midler i perioden op til 2008 og perioden derefter. De midler, der er anvendt 
efter 2008, forventes at være et repræsentativt billede på de midler, der vil an-
vendes på skibene der sejler til Skærbækværket. Som nævnt er TBT påvirknin-
gen under kraftig reduktion, mens der synes at ske tilførsel med kobber, zink og 
cadmium. Muligvis vil nye midler komme til senere i forbindelse med den frem-
tidige generelle godkendelsesordning i EU for alle biocidholdige bundmalinger, 
men på nuværende tidspunkt vurderes de anvendte bundmalinger fra 2008 og 
frem til nu at være bedste grundlag for forventet anvendelse i forbindelse med 
skibstrafikken til Skærbækværket. 

Udover antibegroningsmidler frigives der forureningsstoffer fra skibstrafik ved 
anvendelse af zink til katodebeskyttelse samt udledning af PAH fra forbrænding 
og olie.  



Baggrundsrapport Side 23 
Skibstrafik – miljøpåvirkninger August 2010 

NIRAS i:\data\ee-data\peher\brændselsomlægning skv\bilag\bilag 07_baggrundsrapprt, skibstrafik - miljøpåvirkninger.doc 

4. REFERENCER 

By- og landskabsstyrelsen (2010): Vandplan. Hovedvandopland 1.11 Lille-
bælt/Jylland. Forhøring. Januar 2010. 

Danmarks Statistik (2010): www.dst.dk 

DHI (2004a): Undersøgelse af bundfauna og sediment ved et planlagt spulefelt 
syd for Esbjerg i februar 2004. Kystdirektoratet og Esbjerg Havn. Rapport sep-
tember 2004. 

DHI (2004b): Konsekvensvurdering af klapning af oprensningsmateriale fra 
Esbjerg Havn på klapplads E og F. Rapport til Kystdirektoratet. Oktober 2004. 

DMU (1999): Bundmaling til skibe – et miljøproblem. Temarapport fra DMU, 
30/1999. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser. 

DMU (2008): “Technical Report No. 650, 2008. Fuel consumption and emis-
sions from navigation in Denmark from 1990-2005 – and projections from 
2006-2030”, 2008. 

DMU (2010): Depositioner af kvælstof og tungmetaller ved Skærbækværket.. 

DONG Energy (2010): Projektbeskrivelse og oplysninger omkring forventet 
trafik i forbindelse med brændselsomlægningen på Skærbækværket. 

EU (2002): Kommissionens direktiv 2002/62/EF af 9. juli 2002 om niende til-
pasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte 
bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige 
stoffer og præparater (organiske tinforbindelser).  

Farvandsvæsenet (2010): Data modtaget fra Farvandsvæsenet for skibstrafik i 
2008 ved Lillebælt. 



Baggrundsrapport Side 24 
Skibstrafik – miljøpåvirkninger August 2010 

NIRAS i:\data\ee-data\peher\brændselsomlægning skv\bilag\bilag 07_baggrundsrapprt, skibstrafik - miljøpåvirkninger.doc 

Gustavson, K., Møhlenberg, F. & Erichsen, A. (2005): Belastning af danske 
havne med antibegroningsmidler – modelberegninger af koncentrationer i vand 
og sedimenter. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 23 (2005), Miljøministeriet. 

Hundested Havn I/S (2000): Udvidelse af Hundested Havn – VVM redegørelse. 

IMO (2008): Revised Annex VI adopted October 2008: MEPC.176(58) Amend-
ments to the Annex of the Protocol of 1997 to amend the International Conven-
tion for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Proto-
col of 1978 relating thereto (Revised MARPOL Annex VI). www.IMO.org. 

Ingeniøren (2008): Skibe med partikelfilter; Det kommer til at vare mange år, 
Thomas Djursing, Ingeniøren 8. feb. 2008. 

Kolding Havn (2008): Masterplan for Kolding Havn 2008 – 2030. Fremtid for 
en aktiv erhvervshavn. Udarbejdet af Niras Konsulenterne. 

Kolding Havn (2010): www.koldinghavn.dk 

Kystdirektoratet (2008): Esbjerg Havn. Status og udvikling af miljøfremmede 
stof-fer i de enkelte havneudsnit. 

Miljøministeriet (2008): Regeringens luftstrategi: Ren luft til alle – indsats over 
for luftforurening, www.mst.dk. 

Miljøstyrelsen (2005): Miljøprojekt nr. 1021, 2005: Luftforurening med partik-
ler i Danmark, Miljøstyrelsen, 2005. 

Miljøstyrelsen (2009): Ship emissions and air pollution in Denmark. Present 
situation and future scenarios. Helge Rørdam Olesen, Morten Winther, Thomas 
Ellermann, Jesper Christensen og Marlene Plejdrup. National Environmental 
Research Institute Aarhus University. Environmental Project No. 1306 2009. 

NIRAS (2010a): DONG Energy A/S. VVM-redegørelse - Brændselsomlægning 
– Skærbækværket. Baggrundsrapport. Ekstern støj (undervandsstøj samt påvirk-
ning af natur). April 2010. 

NIRAS (2010b): DONG Energy A/S. VVM-redegørelse - Brændselsomlægning 
– Skærbækværket. Baggrundsrapport. Naturforhold. April 2010. 

NOVANA (2009): Atmosfærisk Deposition 2007 NOVANA Faglig rapport fra 
DMU nr. 708. 



Baggrundsrapport Side 25 
Skibstrafik – miljøpåvirkninger August 2010 

NIRAS i:\data\ee-data\peher\brændselsomlægning skv\bilag\bilag 07_baggrundsrapprt, skibstrafik - miljøpåvirkninger.doc 

OSPAR (1998): Report of the Third OSPAR Workshop on Ecotoxicological 
Assessment Criteria. (EAC), The Hague: 25-29. november 1996, Oslo and Paris 
Commissions, 1998. 

Pedersen, Knud (2010): Personlig kommunikation med Knud Pedersen, lods, 
Danpilot Lillebælt. 

Politiken (2008): Politiken den 9. marts 2008, ”Farlig forurening fra skibe 
strømmer ind over Danmark”. 

Århus Amt (2002): Århus Havns klapbassin ved Østre bølgebryder. Status over 
kontrolundersøgelser i perioden 1984 til 2001. 

 

 


