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Svar på 10 dages forespørgsel fra SF om godstyper på Aarhus 
Havn 
 
SF har stillet nedenstående spørgsmål til besvarelse fra Borgmesterens Af-
deling: 
 
”Søtransport er en bæredygtig transportform, når der skal fragtes gods over 
lange afstande. Bæredygtigheden bliver dog udfordret, hvis ikke det, der 
fragtes, er gods, vi har reelt brug for.  
  
 Derfor ønsker SF at få belyst: 

1. Hvilke godstyper (produktkategorier) transporteres til og fra Aarhus 
Havn, og hvordan har udviklingen været de sidste 10 år? 

2. Hvilke destinationer transporteres godset til og fra - og er der mel-
lemstationer undervejs? Og hvordan har udviklingen været de sidste 
10 år? 

3. Hvordan fordeler de forskellige godstyper sig procentvis i forhold til 
hinanden, og hvordan har udviklingen været de sidste 10 år? 

4. Hvordan forventer/estimerer Aarhus Havn, at de forskellige godsty-
per vil fordele sig i forhold til hinanden frem mod 2030? 

5. Aarhus Havn ønsker at udvide grundet øget aktivitet på havnen. Har 
havnen belyst/estimeret, hvordan de forskellige godstyper bidrager 
til den øgede aktivitet frem mod 2030. Hvis ja, hvordan gør de for-
skellige typer det?” 

 
Borgmesterens Afdeling har i den forbindelse bedt Aarhus Havn bidrage 
med input til besvarelsen. På den baggrund kan oplyses følgende: 
 
 
Indledningsvist oplyser Aarhus Havn, at det ikke udelukkende er tons gods 
der er afgørende for Aarhus Havns arealbehov, men også hvor meget god-
set fylder (massefylde), omsætningshastighed, krav til faciliteter mm. Til 
sammenligning kan nævnes at relationen mellem tons gods og m2 er 3,5 i 
Aarhus, 1,0 i Esbjerg og 0,2 i Odense. Dvs. at godsomsætningen målt i tons 
pr. m2 er 3,5 gange større i Aarhus end i Esbjerg og 17,5 gange større end i 
Odense.  
 
Transport af gods sker i netværk, hvor en række faktorer afgør hvilken vej 
godset flyder. Det afhænger bl.a. rederiernes rutenet.  Der er imidlertid ikke 
tilgængelige data for godsets rute/transportvej, lige som der heller ikke er til-
gængelige data for alternative ruter.  
 
Søtransport udleder mindre CO2 for hver km godset transporteres under 
sammenlignelige forudsætninger - uanset afstand. Herudover er skibene 
mindre energiforbrugene pr. ton pr. km end de øvrige transportformer.  
Godstyper (produktkategorier) kan defineres efter hvordan og hvor de hånd-
teres i havnen. Det er standard i havne, at opgørelsen måles i tons. Hav-
nene og færgerederierne indberetter til Danmarks Statistik på basis af 
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opgørelser fra rederierne om de enkelte anløb. Danmarks Statistik opgør 
omsætningen målt som tons gods, der passerer kajen – dvs. handelsvaren 
uden indpakning. Denne opgørelse er derfor lidt mindre end havnenes egne 
opgørelser, som også indeholder vægten af de tomme containerne, der 
både optager plads og genererer indtægter.  
 
Aarhus Havn har egne forventninger og har haft dialog med DI om forvent-
ningerne til fordelingen frem mod 2030.  
 

Alle tal er fra Statistikbankens SKIB72-serie. Gods i alt deles i fragtskibs-
gods (data fra havnene) og færger og ro-ro (data fra færgerne). Fragtskibs-
gods kan underopdeles i container, fast bulk og flydende bulk. Dvs. godsty-
perne opdeles i containergods og stykgods – ofte benævnt enhedslast - fast 
bulk, flydende bulk og færger og ro-ro.  

Bulk betegner gods, der transporteres upakket – dvs. løst – og ofte er af 
samme type. Denne form for gods bliver sædvanligvis hældt om bord 
på skibe. Eksempler på hhv. fast og flydende bulk kan være korn og foder 
samt olie og gas.  

Ro-ro (roll on – roll off) er en betegnelse på en skibstype, som har en kon-
struktion, hvor rullende last kan køres fra kajen og direkte om bord og ud af 
skibet igen 
Hvis det ønskes, kan der i Danmarks Statistik laves yderligere underopde-
ling.  
 
 
Ad spørgsmål 1 og 3: 
I forhold til besvarelse af spørgsmål 1 og 3 henvises til nedenstående figur 
som illustrerer godsudviklingen på Aarhus Havn i løbet af de sidste ti år. Fi-
gurerer illustrerer både den samlede godsudvikling, hvilke godstyper der 
transporteres og hvordan de forskellige godstyper fordeler sig i forhold til 
hinanden. 
 

https://da.wikipedia.org/wiki/Skib
https://da.wikipedia.org/wiki/Kaj_(havn)
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Som det fremgår af grafens blå kurve, har godsudviklingen på Aarhus Havn 
de seneste 10 år (2011-2021) været positiv samlet set. Målt i tons har der 
således været 6 % vækst i godsmængderne fra 2011 til 2021.  
 
Hvis man ser på de seneste fem år, fra 2016 til 2021 har væksten været 
endnu større, på hele 21 %. Det skyldes en nedgang i godsmængderne fra 
2011 til 2014, som primært skal henregnes til lukningen af Kalundborgfær-
gerne. Færgegodset står således for langt størstedelen af denne nedgang. 
Det kan også ses derved, at fragtskibsgodset (alt andet end færger) har ud-
vist markant vækst på mere end 30 % i perioden, og positiv udvikling alle år 
fra 2012 og frem. Se også rød kurve i grafen oven for.  
 
 
Ad spørgsmål 2: 
 
Ifølge Danmarks Statistik (tabel SKIB44) er godset kommet fra eller sejlet til 
følgende lande: 
 

1.000 tons  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  
Frankrig og 

Monaco  12  15  5  20  17  4  16  0  7  12  38  
Nederlan-

dene  342  246  297  316  295  241  207  218  248  415  415  
Tyskland  1270  1243  1456  1545  1512  1525  1434  1439  1332  1430  1453  

Italien  16  ..  ..  0  2  26  12  14  2  0  13  

Godsudviklingen på Aarhus Havn 2011-
 1200

0 
1000

0 
8000 
6000 
4000 

 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  
 

GODS I ALT 

Flydende bulk  

Containergods & styk-

FRAGTSKIBSGODS I 
ALT 

Fast bulk  

  



 
 

 
 

9. juni 2022 
Side 4 af 7 

Storbritan-
nien  103  113  32  105  19  102  37  79  69  81  72  

Irland  5  ..  ..  3  7  3  1  5  2  0  0  
Grækenland  5  6  2  0  2  3  4  0  0  0  0  

Portugal  30  23  24  28  30  21  23  25  22  21  17  
Spanien  24  60  14  7  11  75  45  92  141  144  174  
Belgien  362  300  ..  347  302  302  362  381  388  416  527  

Island  213  203  206  230  248  282  307  326  344  417  421  
Norge  400  488  468  525  548  438  560  516  435  494  369  

Sverige  415  403  340  419  412  484  451  429  538  366  440  
Finland  466  464  429  370  369  359  361  362  353  354  384  

Færøerne  163  187  178  196  202  181  202  208  242  241  246  
Malta  3  ..  ..  0  0  0  0  0  0  0  0  

Tyrkiet  21  ..  ..  1  0  7  1  4  2  0  0  
Estland  32  36  43  48  42  77  48  31  54  35  28  
Letland  140  198  224  192  181  178  224  328  306  323  287  
Litauen  63  76  74  76  43  51  57  116  126  149  144  

Polen  262  229  244  199  141  125  143  196  213  231  273  
Rumænien  3  ..  ..  0  2  0  0  23  68  0  0  

Rusland  130  123  137  293  354  419  399  297  304  246  261  
Europa i øv-

rigt  25  88  64  18  15  39  74  153  160  0  0  
Afrika, nord  64  25  28  36  28  64  66  62  77  84  158  
Afrika, vest  113  125  184  228  129  154  155  145  128  136  106  

USA  73  132  199  274  136  107  32  90  52  62  81  
Canada  105  55  ..  24  6  10  30  21  0  0  0  

Grønland  ..  ..  2  0  0  0  0  0  0  1  17  
Australien  ..  30  ..  2  0  0  63  0  33  0  30  

Nær- og 
Mellem-

østen  0  12  ..  14  41  0  66  0  0  0  0  
Syd og Mel-
lemamerika  893  634  520  599  744  648  734  753  735  661  636  

Asien  543  559  557  549  856  1036  1310  1312  1616  1864  2194  
Uoplyst 

land  90  49  537  18  15  1  0  0  0  0  0  
 
Som det fremgår af ovenstående tabel, vedrører den største stigning i gods-
transporten gods til og fra Asien. Endvidere ses en relativt markant stigning i 
trafikken til og fra Grønland, hvilket hænger naturligt sammen med at det 
grønlandske rederi Royal Artic Line har flyttet sine aktiviteter til Aarhus 
Havn.  
 
I Danmarks Statistik kan der laves yderligere opdelinger og specifikationer.  
Der findes dog ingen opgørelser over eventuelle mellemstationer under vejs. 
 
 
Ad spørgsmål 4: 
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Det er især udviklingen i containergodset, der har drevet udviklingen, idet 
det over perioden 2011-21 har været en vækst på ca. 75 %. (ca. 70 % hvis 
man medregner et fald i selve stykgodset). Mest markant har udviklingen 
været fra 2018 til 2021, hvor hovedparten af væksten har fundet sted. Det 
forventes ikke, at vækstraterne for de seneste tre år kan fortsætte, da de pri-
mært har været drevet af coronaøkonomi og lageropbygning.  
Det ventes dog omvendt heller ikke, at den langsigtede tendens til vækst i 
containergods vil vende, så mængderne vil falde markant igen. I stedet ven-
tes mængderne at vokse langsommere i de kommende år fra deres nuvæ-
rende høje niveau.  
 
Omsætningen i Aarhus er nemlig ikke alene afhængig af udviklingen i import 
og eksport, men også af markedsandelen af den samlede omsætning af 
containere inkl. tomme containere og transit (omladning fra skib til skib).  
Dvs. omsætningen i Aarhus kan både vokse stærkere end markedet eller 
mindre, afhængig af, hvor dygtige rederierne er til at tiltrække last i konkur-
rence med lastbiltransport primært til Hamborg. Hertil kommer, at stadig flere 
varetyper transporteres i containere i stedet for som fast eller flydende bulk.  
 
Med de indikationer Aarhus Havn har om direkte anløb og nye destinationer, 
vil markedsandelen kunne fortsætte med at stige. Det betyder, at behovet for 
areal og kapacitet til håndtering af containere ventes at stige.  
Det forventes, at 55 ha af Yderhavnen vil blive anvendt til container og styk-
gods.  
 
Dette areal vil forøge kapaciteten med ca. 500.000 teus. Det svarer til 
15.000 – 20.000 teus årligt. Sammenholdt med den nuværende omsætning 
på 700.000 teus, svarer kapacitetsudvidelsen til en årlig vækst på 2-3%. 
Teus er en forkortelse for Twenty-foot Equivalent Units og bruges som måle-
enhed for skibscontainere. 
 
Også fast bulk (gul kurve i grafen på side 2) har haft en ganske pæn vækst i 
perioden på ca. 15 %. Denne vækst har primært været båret af gods til land-
bruget, især foderstoffer, hvor Aarhus Havn er landets største havn. Mæng-
derne af landbrugsprodukter ventes at stagnere over de kommende år på 
det nuværende niveau i takt med at den animalske produktion falder og flere 
dele af landbrugsjorden i Danmark tages ud af drift. Omvendt betyder om-
lægning af landbruget flere forskellige godstyper, som øger behovet for la-
gerhaller og areal.  
 
Mængden af materialer til bygge- og anlægssektoren (som har ligget tem-
melig stabilt i de seneste ti år) forventes at stige ganske betragteligt over det 
kommende årti i takt med at bl.a. grusgrave på land ikke længere vil kunne 
følge med efterspørgslen, så der skal indskibes større mængder sømateria-
ler eller direkte import.  
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Mængderne i fast bulk ventes således at fortsætte med at stige i samme 
grad som hidtil, dvs. i omegnen af 15 % i de kommende ti år. Tilsvarende 
forventes arealbehovet til håndtering af disse godsmængder at stige, da 
byggematerialer er mere pladskrævende end landbrugsgrovvarerne.  
Der afsættes 14 ha i Yderhavnen til fast bulk, projektlaster mm.  
 
Det flydende bulk – typisk brændstoffer – har udvist et fald i mængderne på 
ca. 12 % i perioden (grå kurve i grafen på side 2), hvilket delvist skyldes et 
fald i brændstofbehovet under coronapandemien, men især skyldes den 
grønne omstilling væk fra f.eks. fyringsolie og diesel. 
Det kommende årti ventes at vise en stagnation eller et beskedent fald, da 
2021-niveauet er lavt pga. coronapandemien, og indfasningen af elbiler i 
henhold til de officielle fremskrivninger kun ventes at udgøre væksten i bil-
parken og derfor ikke får ret stor indvirkning på behovet for brændstoffer.  
 
Paradoksalt nok vil den grønne omstilling og en import af flydende grønne 
brændstoffer (til skibsfart, lastbiltransport eller andre dele af samfundet) 
medføre et behov for øget tankkapacitet i en lang overgangsperiode, da 
sorte og grønne brændstoffer ikke kan sammenblandes. Dette betyder, at 
arealbehovet givetvis vil stige i de kommende ti år. I Yderhavnen er derfor 
afsat areal på 11 ha til “Tankfarm”.  
 
Ro-ro-godset (roll-on, roll-off) er baseret på fragtfærgerne og har udvist en 
påfaldende stabilitet over de seneste ni år, siden 2012. Aarhus Havn har 
ikke kapacitet til anløb af flere fragtfærger, så stabiliteten er også forårsaget 
af manglende vækstmuligheder. Udvidet kapacitet og deraf følgende flere 
fragtfærger kan medføre en positiv udvikling i fremtiden.  
I Yderhavnen er afsat 6 ha svarende til den nuværende fragtfærge og der-
med mulighed for en ny rute.  
 
Samlet set kan der over årtiet observeres en forskydning hen imod mere 
pladskrævende godstyper, såsom containergods og fast bulk, som begge 
kræver relativt større mængder areal, kajlængder og krankapacitet, frem for 
færgegods (som har en høj ”selvkørende” omsætning på det samme areal) 
og flydende bulk (som har en særdeles kompakt lagring). Dette er en stærkt 
medvirkende forklaring på, hvorfor Aarhus Havns arealer er ved at være ud-
lejet, og hvorfor der er behov for udvidelse af kapaciteten.  
 
 
 
Ad spørgsmål 5: 
Aarhus Havn har jf. ovenstående besvarelse estimeret, hvordan de forskel-
lige godstyper bidrager til den kommende aktivitet frem mod 2050, se også 
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nedenstående tabel. Frem mod 2030 vil Yderhavnen antagelig alene inde-
holde dele af containerterminalen. 
 

Container og stykgods  55 ha  
Flydende bulk  11 ha  
Ro-ro  6 ha  
Fast bulk og projektlast mm  14 ha  
Fælles infrastruktur og Blueline  19 ha  
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