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PRESSEMEDDELELSE
Luftkvaliteten på Aarhus Havn overholder gældende krav
Center for Miljø og Energi har undersøgt luftkvaliteten ved
den nye bydel på Aarhus Ø. Konklusionen på undersøgelsen
er, at gældende EU-krav for luftkvaliteten er overholdt.
Undersøgelsen er udført i forbindelse med en miljøvurdering i lokalplanarbejdet for de nye boligområder på Aarhus Ø og sætter
fokus på Mols-Liniens færgedrift. Mols-Linien har kajplads ca. 300
m fra de nye boligområder.
”Opfattelsen har været, at luftkvaliteten på havnen er i orden. Når
vi har valgt at supplere de foreliggende miljøundersøgelser med at
undersøge luftkvaliteten, har det været ud fra et ønske om at skabe sikkerhed omkring denne vurdering,” siger Anders Maltha Rasmussen, der er afdelingschef ved Center for Miljø og Energi.
Undersøgelsen er lavet af rådgiverfirmaet Grontmij og er udført på
baggrund af detaljerede oplysninger om færgernes drift og manøvrering i havnen. Der er undersøgt for kvælstofdioxid, svovldioxid
samt partikler og medregnet et baggrundsbidrag fra byen og havnen.
Resultatet af undersøgelsen viser, at EU’s krav til luftkvalitet er
overholdt. Alle beregninger er endda tilstræbt gennemført med
forsigtighed. Det er gjort for at skabe sikkerhed om resultatet og
betyder, at de faktisk forekommende værdier er laverede end de
beregnede værdier.
Det forventes, at Mols-Linjens færgeleje indenfor en kortere årrække vil blive udflyttet til Østhavnen. Men selv med den nuværende placering tæt på beboelse, er der altså ingen grund til bekymring. Luftkvaliteten på Havnen er i orden og opfylder gældende
krav.
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