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Indledning
Korsør Havn ønsker at arbejde mod at blive en digital, bæredygtig 
havn forankret i havnes historiske rolle som værdiskaber og logistisk 
knudepunkt, såvel som paradigmer fra det 21 århundrede som 
bæredygtighed, cirkularitet og digitalisering. 

En del af grundlaget for bevægelsen er en analyse af energi- og ressour-
ceflow, såvel som dialog med aktørerne på havnen og de borgere, der 
lever omkring havnen. Dette notat er et resultat af de aktiviteter og ana-
lyserer som Transition har udført i samarbejde med Korsør Havn, Korsør 
Havns virksomheders samt borgerne nær havnen. 

Videns grundlaget for analysen består dels af et indledende interview 
med Korsør Havn, dels af en række interviews med udvalgte virksomhe-
der og borgere og dels af en dataanalyse baseret på energi- og ressour-
cekortlægning. 

Excecutive Summary
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Formål
Formålet med rapporten er at skabe indsigt i den nuværende 
aktivitet og energistrømme på Korsør Havn, samt give indblik i de 
innovationspotentialer der er på havnen, i målet om at blive en digital og 
bæredygtig havn. 

Derudover skal rapporten giver indblik i hvordan der kan arbejdes videre 
med relevante emner, så enkelte eller flere at potentialerne kan blive 
udforsket yderligere og implementeret. 
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DATAANALYSE OG 
BEREGNINGER

Interview med 

BORGERE

ANBEFALINGER

Interview med  
KORSØR HAVN 

• Overblik over Korsør havn (aktiviteter, 
opbygning overordnede strømme etc.) 

• Indblik i Korsør Havns mål (strategisk 
og konkret for projektet) 

• Identifikation af drivere og barrierer 
for målet (Både for havnene som 
organisation og for virksomhederne) 

• Indledende energi- og 
ressourcekortlægning af havnen 
(overordnede flows) 

• Udtrække temaer for interview med 
virksomhederne
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Korsør Havn er en 200 år gammel havn, som 
leverer traditionelle havnerelaterede services. 

Der er otte medarbejdere på Korsør havn. Det 
estimeres, at 150-200 personer er beskæftiget 
direkte eller indirekte igennem aktiviteter 
relateret til Korsør Havn. 

På havneområdet opererer en række 
virksomheder, som fordeler sig blandt 
shipping- og stevedorevirksomheder, 
grovvareproducenterne som lejer sig ind i 
pakhuse (med blandt andet korn og foderstof), 
skrot virksomheder m.m.

Korsør Havn er en meget bynær havn og har en 
meget stor grænseflade til byen. 

Klods op ad havnene ligger både boliger og 
kontorejendomme, hvor havnen giver anledning 
til blandt andet støj- og lugtgener. 

Korsør Havn ønsker at arbejde aktivt med at 
nedbringe miljøpåvirkninger fra havnene til gavn 
for både lokalmiljø og klima.  

Havnen har fokus på at kunne leve i fredelig 
sameksistens med byen, så de kan sikre deres 
eksistens som industri havn mange år frem.

Havneinfrastruktur 
• Bemandede kraner til losning/lastning 

(bemandes kun af havnens egne kranfører)
• El-forsyning til skibe 
• Vandforsyning til skibene
• Modtagepligt af affald fra skibene 
• Kraner

Udlejning af pakhuse 
Havnen har henholdsvis bulklagre og 
stykgodslagre. 

Bulklagrene udlejes til enkeltvirksomheder, 
hvorimod flere virksomheder kan leje sig 
ind ad gangen i stykgodslagrene. Havnene 
administrerer selv udlejningen.

KORSØR HAVN
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Udlejning af arealer
Havnene udlejere også arealer til virksomheder. 
Herpå har nogle egne faciliteter i form af byg-
ninger, siloer eller andet. 

Hvorimod nogle udelukkende anvender areal til 
opbevaring af bulk (ex. skærver).

Udlejning af kontorarealer
Udover at Korsør Havn har havnekontor i en af 
deres bygninger, er der flere virksomheder som 
lejer kontor af Korsør Havn
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ENERGISTRØMSANALYSE 
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Energiforbrug
På Korsør Havn bliver primært brugt el, gas og olie. 

Elforbrug
Primært Havneværkerne samt en smule til bygninger og pladser. 

Gasforbrug  
Opvarmning af bygningerne. 

Dieselforbrug 
Kranerne er en væsentlig kilde til olieforbruget, især de to mindre kraner.

CO2-udledning 
Ser man på klimabelastningen for de forskellige energiforbrug er det 
olieforbruget der har den største påvirkning. I cirkeldiagrammet er 
forbrugene puljet i seks kategorier. 

• El til havneværker
• El til bygninger
• El til pladser
• Opvarmning af bygninger
• Kraner
• Maskinpark

Og her ses tydeligt at kranerne, el til havneværker samt opvarmning af 
bygningerne er de største kilder til CO2-udledningen inden for Korsør 
Havns egne aktiviteter. 

CO2-udledning
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Virksomheder der lejer sig ind i havnens PAKHUSE

J Poulsen Shipping  

Lejer kontor 
samt lager

deltager

Øvrige lejere

Lejer sig ind 
i bygninger

deltager ikke

Lantmännen Agro  

Lejer pakhuse, 
korn og gødning

deltager

Hornsyld Købmandsgård 

Lejer pakhus, 
korn og gødning

deltager

Baltic Shipping Company

Lejer kontor 
samt lager

deltager
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Virksomheder der lejer sig ind på havnens  AREALER

HJ Hansen 

Skrotvirksomhed 
(skrot, gamle biler)

deltager

NCC

Bitumen lager, 
tankanlæg

deltager ikke

Helsingør Jern og Metal  

Skrotvirksomhed,  
ingen aktivitet pt. 

deltager

DLG 

Økolager

deltager ikke

Aalborg Portland

Importerer og 
distribuerer (lager)

deltager

Pankas

Lager/opmagasinering 
af skærver 

deltager ikke

Dansk Natursten

Lager og 
lidt sortering

deltager ikke

BG Stones

Lager af 
skærver

deltager ikke

Søren Østergaard

Vejer bod

deltager ikke
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Temaer til interviews
Korsør Havn er en meget bynær havn og har en meget stor grænseflade 
til byen. Klos op ad havnene ligger både boliger og kontorejendomme, 
hvor havnen giver anledning til blandt andet støj- og lugtgener. 

Korsør Havn ønsker at arbejde aktivt med at nedbringe miljøpåvirkninger 
fra havnene til gavn for både lokalmiljø og klima.  
Havnen har fokus på at kunne leve i fredelig sameksistens med byen, så 
den kan sikre sin eksistens som industri havn mange år frem. 

Havnen fokuserer på tre temaer:: 

• Grøn omstilling
• Digitalisering
• Landstrømsanlæg
• Bynær havn

Den grønne omstilling af havnene har to overordnede mål: 
• Sikre fredelig sameksistens med byen, så Korsør havn fortsat kan 

være havn (den primære). Havnene håber at de ved at arbejde aktivt 
på miljøområdet kan synliggøre overfor byens borgere at de gør 
noget, og kan sikre sig som havn fremadrettet.  

• Være en attraktiv havn der med en grøn profil kan tiltrække nye 
virksomheder på den lange bane

Digitalisering af forskellige services kan hjælpe med at: 
• Opnå bedre udnyttelse af pakhusarealerne og derved højere 

omsætning. 

• Tilbyde virksomhederne et hurtigt og detaljeret svar på om de har 
kapacitet til at indtage mere gods, i hvilket omfang og hvor længe.  

• Give mulighed for at anvende pakhusene i større omfang og til flere 
typer gods, hvis indeklimaet styres, så aktiviteterne hos nuværende 
kunder kan øges samt så der kan tiltrækkes nye kunder til havnen. 

Landstrøm:
Korsør Havn har igangsat et projekt om etablering af landstrøm og er ved 
at kortlægge skibenes forbrug og behov, for dernæst at vurdere hvilke 
løsninger der kan være relevante for dem og hvilke kravspecifikationer 
der skal stilles til et udbud som forventes at være færdigt i 2019 eller 
2020 
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Innovationspotentialer
Intro

For at arbejde mod at blive en mere bæredygtig og digital havn er udvalgt 
nogle innovationspotentialer. Disse potentialer er dels opstået ud fra interview 
med havnen, sammen med en kortlægning af havnens områder, bygninger, 
arealer og faciliteter, men især ud fra interviews med virksomhederne som har 
aktiviteter på havnen. 

Derudover har der været en workshop med relevante leverandører, 
virksomheder på havnen og havnen selv.

Grøn omstilling
For at reducere belastningen og arbejde mod en grønnere dagsorden er der 
udvalgt to spor; ”Konvertering af brændselsformer” og ”Grøn strøm”. 

Konvertering  
Der er tre relevante områder, hvor en konvertering kan give mening. 

Det gælder:
• Kraner
• Gasfyr til opvarmning
• Maskinpark

Grøn Strøm  
• Modeller for etablering af solceller 
• Økonomisk vurdering af løsningerne 

Digitalisering
For at sikrer havnens udvikling, proces optimering og fremtidig understøttelse 
af virksomhedernes målsætninger og behov, er der set på hvilke temaer der er 
relevant for havnen at kigge på i forhold til at digitalisere sig. 

Der er udvalgt fire temaer:
• Lagerstyring
• Data til kommunikation
• Styring af indeklima
• Automatisk vægt
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GRØN OMSTILLING

For at Korsør Havn kan flytte sig i en mere 
bæredygtig retning, skal det undersøges, 
hvorvidt det er muligt at producere grøn strøm 
på Korsør Havn ved at sætte solceller op, 
(Vindmøller). I arbejdet med at etablere solceller 
på havnen bør forskellige modeller undersøges. 
Nedenstående er de fire modeller beskrevet. 

Grøn strøm til Korsør Havns eget 
elforbrug
Etablering af et mindre anlæg som producerer 
strøm til havnens eget elforbrug og dermed 
ikke dækker noget af det strøm som havnen 
viderefakturere. Det vil dermed primært dække 
en andel af strømforbruget til havnens egne 
bygninger samt gadebelysning. Med tiden vil 
det evt også skulle dække elforbrug til kranerne, 
hvis forbruget til disse ikke viderefaktureres til 
virksomhederne som benytter kranerne. 

Korsør Havn som el-leverandør til 
virksomhederne på havnen
For at opsætte solcelleanlæg der dækker en 
stor del af strømforbruget på havnen, hermed 
også virksomhederne og havneværkernes 
elforbrug, skal Korsør Havn etablere et selskab 
som ejer anlæggene og sælger strømmen til 
virksomhederne. Overskuddet fra salget skal 
geninvesteres i selskabet og må ikke benyttes 
til andre aktiviteter på havnen. 

SK forsyning som ejer af solcelleanlæg 
på Korsør Havn
Da det kun er forsyningsselskaber der må sælge 
strøm, kan Korsør Havn indgå et samarbejde 
med SK forsyning, hvor havnen lægger arealer 
til solcelleanlæg, men SK forsyning ejer og 
sælger strømmen.                                            

Modeller til etablering af grøn strøm                                                        

 Aftag Produktion Aftaget forbrug Investering  Besparelse TBT 
 Pct. kWh kWh kr. kr./år år

 100 100.000 100.000 700.000 172.000 4,1

 50 100.000 50.000 700.000 86.000 8,1

 25 100.000 25.000 700.000 43.000 16,3 

Solcelleanlæg, 50 pct. dækning

 Aftag Produktion Aftaget forbrug Investering  Besparelse TBT 
 Pct. kWh kWh kr. kr./år år

 100 100.000 100.000 1.830.000 172.000 10,6

 50 100.000 50.000 1.830.000 86.000 21,3

 25 100.000 25.000 1.830.000 43.000 42,6 

Solcelleanlæg med batteri, 50 pct. dækning
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Kraner                                                                                             
Kraner er i dag en Sennebogen 850, Sennebogen 835 og en 
Liebherr. 

Vi har fokus på de to første, da de bliver benyttet mest og dermed 
har det største forbrug (92 pct.).

Nuværende kraner med oliedrevne motorer kan udskiftet til nye 
eldrevne kraner. Hermed reducerer man energiforbruget, reducerer 
klimabelastningen globalt samt udledningen lokalt. 

Derudover har de oliedrevne kraner en stor støjforurening i 
nærmiljøet, og i og med det er en bynær havn, er der en stor gevinst 
i forhold til samspillet med byen, i at reducere støjen. 

Udskiftning af Sennebogen 850

Anslået investering: 8-10 mio. kr.

OLIE EL

Energiforbrug kWh/år
223.609

CO2-udledning kg/år
59.256

Økonomi kr./år
223.609

Energiforbrug kWh/år
150.073

CO2-udledning kg/år
27.613

Økonomi kr./år
258.126

Besparelse
73.536

Besparelse
31.643

Besparelse
- 34.517

Økonomiske 

potentialer 
grøn strøm                                       

Forudsætninger:
Havnen dækker 
kun forbrug til 
eget strøm.

Udgiften på el er 
1,72 kr./kWh.

Der er taget 
udgangspunkt i 100 
kWp solceller og 135 
kWh batteri.

Solcelleanlægget 
producerer 
halvdelen af 
havnens behov.

Beregninger hvor 
havnen kan aftage 
hhv. 100%, 50% og 
25%.

Andelen havnen kan 
aftage er væsentlig 
større ved etablering 
af batteri .

Gasfyr til varmepumper                                                       
Havnens egne bygninger bliver opvarmet af gasfyr. 
Der kan være en økonomisk og klimamæssig fordel i at 
se på konvertering af gasfyr til luft/vandvarmepumper.                                           
Bygning  Besparelse [kr.] Besparelse [CO2] Investering
Amerikakajen 1 31.000  19 ton/år  280.000
Lilleøvej 8A 12.300  7,5 ton/år 160.000
Kulgårdsvej 5B 8.800  5,4 ton/år 120.000                                           
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Dataindsamling                                                                              
Indsamling af data til at øge service-
niveauet til kunderne (men potentielt også 
til borgere). 
Der er blandt andet fokuseret på:

• Indeklimadata fra pakhusene 
(Temperatur, luftfugtighed etc.) som 
kunderne kan have interesse i ) 

• General data for området som vejr, 
partikelforurening etc. (kan både være 
interessant for kunder, men også 
borgere)

Haller til blandt andet foderstof og 
træpiller skal være egnet til formålet, 
hvilket der er god tillid til blandt havnens 
virksomheder da de kender havnen godt, 
men data og dokumentation højner tilliden 
især hvis nye virksomheder kommer til eller 
i det tilfælde der kan opstå tvivl fra en 
kunde. 

Det ville det være et godt signal at kunne 
vise nogle målinger til nærområdet, som 
ofte er skeptiske i forhold til havnen 
aktiviteter, hvor det kommunikeres at krav 
og grænseværdier overholdes. 

Lagerstyring og booking                                                                             
Havnen har i dag dårligt overblik over 
hvordan deres pakhuse udnyttes. 

De ønsker at få digitaliseret deres 
pakhusdrift, så de får et langt bedre 
overblik over hvornår tingene går ud og 
ind af pakhusene, så de ikke har tomme 
facilitere til at stå, men kan udnytte 
kapaciteten fuldt ud. 

Virksomhederne har ikke nødvendigvis alle 
sammen et udtalt behov for at kunne se 
og booke lagerplads digitalt, men kan se 
styrken i det – især hvis der kommer nye 
medarbejdere eller virksomheder, som er 
vandt til at gøre tingene mere digitalt. 

DIGITALISERING
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Automatisk vægt                                                                           
De fleste arbejder med eller har arbejdet 
med at få deres indkøbssystemer og 
lagerstyring digitaliseret. 

Automatisk vægt med data der sendes 
direkte til virksomhedernes ERP-systemer, 
er et must for de fleste virksomheder og 
nogle har skiftet deres gamle manuelle 
vægte ud. 

Indeklimastyring                                                                            
Hvis et smart energisystem giver mulighed 
for indeklimaregulering af pakhusene, 
vil dette kunne bidrage med et højere 
kvalitetspakhus for kunderne.

Dog ville det være en fordel for dem at 
kunne tracke indeklimaet, især på fugt og 
CO2 men også nede i deres varer, hvilket 
også vil give mulighed for at sætte nogle 
alarmer op.  

Der er stort ønske om beluftnings- og 
tørringsmuligheder, hvor indeklimastyring 
især vil spille en væsentlig rolle. 


