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Skagen Havn er ambitiøs og ønsker at understøtte en ansvarlig og 

bæredygtig omstilling af samfundet. Vi vil på tværs af vores fem 

forretningsområder investere i projekter, der understøtter vores egen og 

vores kunders indsats i at fremme den bæredygtige udvikling;

– fiskeri og forarbejdning

– maritim service

– gods og bunkring

– udlejning af erhvervsarealer 

– krydstogt og oplevelsesøkonomi

Vi vil sammen med vores samarbejdspartnere realisere havnens potentiale 

som en grøn havn ved et af verdens mest befærdede vande. 

BÆREDYGTIGHED 

BETYDER FOR OS, 

AT VI BALANCERER 

TRE DELOMRÅDER 

I FORM AF 

DEN ØKONOMISKE, 

MILJØMÆSSIGE OG DEN 

SOCIALE BÆREDYGTIGHED



STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED
FOKUS PÅ TRE INDSATSOMRÅDER

Introduktion3

BÆREDYGTIG INFRASTRUKTUR

Vi samarbejder med en lang række virksomheder på 

Skagen Havn. Her ønsker vi at gå forrest og inspirere 

til at vælge bæredygtige løsninger. Vores fokus vil 

først og fremmest være på vores egen drift. Vi vil 

være ambitiøse og hele tiden orientere os mod de 

mest bæredygtige løsninger.

BYEN OG HAVNEN

Skagen by og Skagen Havn er utrolig tæt forbundet. 

Byen er en medspiller i forhold til havnens aktiviteter, 

på samme måde som havnen er en helt central aktør 

for byens udvikling. Vi vil bidrage positivt til denne 

udvikling, hvilket blandt andet kommer til udtryk 

gennem investeringer i rekreative områder på 

havnens arealer og understøttelse af lokale jobs.

BÆREDYGTIG UDVIKLING

Vi er en global erhvervshavn og Danmarks største 

fiskerihavn. I den forbindelse udgør havnens kunder 

en central samarbejdspartner i forhold til at fremme 

den bæredygtige udvikling på Skagen Havn.

Vores tilgang til vores kunder vil være baseret på 

inspiration, partnerskaber og dialog. 

Bæredygtighedsstrategi: www.skagenhavn.dk



CASE: 
LANDSTRØM TIL STØRRE SKIBE

Indsatsområde: Bæredygtig udvikling4

Skagen Havn ønsker at nedbringe udledningen af emissioner af 

CO2 fra de skibe, der ligger til kaj i havnen. 

Det er vigtigt for os, at vi kan tilbyde grøn strøm til vores kunder, 

der samtidig er konkurrencedygtig i forhold til skibenes 

dieselgeneratorer. 

Afgørende at finde en model, hvor skibene kan se, at der er en 

god forretningsmodel i at benytte sig af landstrøm, når de anløber 

havnen.

Konvertering fra dieselmotorer til landstrøm, vil blandt andet 

resultere i en betydelig støjreduktion samt højne luftkvaliteten.



Skagen Havn - Landstrøms projekt 5

Analyse af landstrøms behovet i 4 områder i 
fiskerihavnen:
1. Etape 3 - havneudvidelsen  
2. Østbassin 2 – oplægningsområde
3. Kaj 2 & 4 – Losse områder for sild og protein fisk
4. Trawlstrækplads

Analysen blev udført af en ekstern konsulent.
Følgende hovedpunkter undersøgt pr. område:
1. Eksisterende landstrømsforbrug
2. Trafikanalyse og potentiale
3. Kundeinterview 
4. Prisberegning Dieselgenerator vs. Landstrøm
5. Business case 



Business Case6

En klar konklusion af undersøgelsen er at det er få større skibe der i dag vælger/kan gå på landstrøm. 

Det er hovedsaligt grundet den manglende infrastruktur i land og på skib, samt at prisen på landstrøm i nogle tilfælde 
er 2 gange højere end de selv kan producere den til på skibets dieselgenerator.

En dieselproduceret kWh koster mellem 0,9-
1,2 kr. afhængig af motor type og belastning.

Indkøbspris for en kWh inkl. afgifter koster 
havnen mellem 0,60 – 0,75 kr. 

Det betyder at der er mellem 15-60 øre/kWh 
til at betale investering i infrastruktur og drift.



Nyt landstrømsanlæg7

Landstrømsudbud vundet af PowerCon A/S
Samlet investering ca. 10 millioner kr.  

• Maximal anlægsbelastning 4MW
• 5 landstrømstavler med hver 2 * 350A IEC 80005-3 stik.
• Variabel Spænding : 400V til 690V
• Variabel Frekvens: 50 til 60Hz
• Brugerbetjent 



Målgrupper og rammebetingelser8

Grøn omstilling til landstrøm 
betinges af fortsat refusion af 
afgifter. Ellers er det ikke en 
attraktiv løsning.

Fiskefartøjer og mellemstore 
handelsskibe er de primære 
målgrupper i Skagen Havn.

Der kræves store investeringer og 
en kapitalbinding gennem mange år.

Puljer og programmer hvor der kan 
søges delvis finansiering til grøn 
omstilling er nødvendige for at 
komme tættere på målet.



Mulige Next Step – Grøn omstilling 9

➢ Digitalisering af alt 
forsyningsinfrastruktur

➢ Udvikling af landstrøm til større fartøjer

➢ Udvikling af landstrøm til laste/losse 
operationer

➢ Følge teknologiudviklingen med 
henblik på implementering

➢ Flere skibe og skibstyper bygges og 
retrofittes til landstrøm 



Mest miljø for pengene10

Ca. 5000 landinger af fiskefartøjer 
om året.

Anløb af 700-1000 handelsskibe.

Ca. 45 krydstogtskibe årligt.

Landstrøm til krydstogtskibe er 
ikke økonomisk gennemførlig for 
mindre havne.

Landstrøm til krydstogtskibe vil 
kræve nærmest fuld national 
finansiering.
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