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UDVALGTE FAKTA OM ESBJERG HAVN*

4.500.000

m2

SAMLET AREAL

MIO. TONS GODS

5.379

46.519

1.100

64,9

ANTAL ANLØB

MW

OFFSHORE VIND UDSKIBET

*Tal fra Esbjerg Havns Årsberetning 2020
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4,3

IMPORT BILER

mio.
kr.

INVESTERINGER

EN BÆREDYGTIG
FREMTID
Bæredygtighed og FN’s 17 Verdensmål er en strategisk prioritet for Esbjerg Havn. Vi vil på tværs af havnens fire hovedforretningsområder – cirkulær økonomi, vedvarende energi,
intermodal transport samt samt olie og gas - understøtte
vores kunders betydelige indsats for at fremme en bæredygtig
udvikling, og vi vil bruge kræfterne på de områder, hvor vi som
stor international infrastrukturudbyder i og fra Esbjerg kan
gøre størst forskel.
Derfor fokuserer vores nye bæredygtighedsstrategi på
effektiv og bæredygtig havnedrift, godstransport, grøn omstilling, samfundsøkonomiske bidrag, sikkert arbejdsmiljø og
minimering af klima- og miljøpåvirkning i forbindelse med de
havnerelaterede aktiviteter. Tætte partnerskaber er og vil være
et væsentligt element i relation til alle områder.
Esbjerg Havn har en nøgleplacering i dansk og europæisk
infrastruktur, specielt i forbindelse med omstillingen til grøn
energi og nedbringelsen af udslip af drivhusgasser. Det gør
havnen til et vigtigt led i en fremtidig og nødvendig styrkelse af
maritim transport og samspillet mellem forskellige transportformer, så vi kan bidrage til installation af vedvarende energi,
løse trængselskrisen på Europas veje og fremme godstransport, som er både effektiv og bæredygtig.
Desuden vil Esbjerg Havn fortsat udvikle sin infrastruktur
og sine services samt dele sin indsigt og erfaring som verdens
største vindhavn, så vi bidrager maksimalt til den grønne omstilling i Danmark, i Europa og på verdensplan. Sammen med
vores kunder, samarbejdspartnere, ejere og interessenter skal
vi konkret realisere Nordsøens potentiale som Europas grønne
kraftværk.
Vi er også optaget af at skabe de bedst mulige rammer for
de hundredvis af virksomheder og tusindvis af arbejdspladser
på havnen, så den afledte, samfundsøkonomiske gevinst for
Esbjerg, regionen og resten af landet kan fastholdes og øges.
Og vi vil forene positionen som infrastrukturudbyder i
verdensklasse med det at være en god nabo, aktivt eliminere
og minimere natur- og miljøpåvirkning fra de havnerelaterede
aktiviteter og træffe alle foranstaltninger, der er nødvendige
for at etablere et sikkert arbejdsmiljø på havnen.
Samlet er ambitionen, at Esbjerg Havn skal være et internationalt benchmark for bæredygtighed samt være et eksempel
på, hvorledes by og havn kan fungere som en helhed.
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Bæredygtighed er et helt centralt fokusområde for Esbjerg
Havn på tværs af vores forskellige aktiviteter. Vores ambition
er at være blandt de førende havne i verden – også når det
handler om bæredygtighed. Det er i den forbindelse positivt,
at FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling har givet verden et
nyt sprog for bæredygtighed på tværs af sektorer, brancher
og industrier – et sprog, vi naturligvis både taler og forstår på
Esbjerg Havn. Dette kan blandt andet ses ved, at vi udvikler årlige målsætninger for bæredygtighed, hvor vi på månedsbasis
kontrollerer vores bæredygtighed, og hvor vi har udvalgt 7 af
FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling og sat disse i kontekst til
havnedrift.
Med denne strategi for bæredygtighed ønsker vi at understrege vores løfte om og fortsatte forpligtigelse til at bidrage til
en langsigtet, bæredygtig udvikling af vores kerneforretning.
I strategien definerer vi vores overordnede tilgang til
bæredygtighed, som vi opdaterer årligt, så den indeholder
relevante mål og aktiviteter.
Det er en selvstændig ambition at styrke kommunikationen
om vores indsatser i forhold til bæredygtighed. Her spiller
vores miljøredegørelse og arbejdsmiljøredegørelse centrale
roller. I 2021 blev vi ISO 9001, 14001 og 45001 certificeret
og desuden søger vi om at opnå The European Sea Ports
Organisation’s certificering ”Port Environmental Review
System (PERS)”. På de følgende sider kan du læse mere
om Esbjerg Havns tilgang til bæredygtighed, vores mål og
ambitioner samt konkrete indsatser.
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De syv mål som Esbjerg Havn fokuserer på

AFSÆT: FN’S MÅL FOR
BÆREDYGTIG UDVIKLING
FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling har givet verden et nyt
sprog for bæredygtighed på tværs af sektorer, brancher og
industrier. Målene gælder frem mod 2030, og det er første
gang, at det private erhvervsliv inviteres til at tage del. Det er
positivt.
Esbjerg Havn er grundlæggende international i sit virke og
sit udsyn, og en række af verdensmålene er relevante for os og
vores virke. Eksempelvis er havnens drift stærkt påvirkelig af
klimaforandringer, og samtidig påvirker havnen også mange af
målene i den daglige drift. Den vigtigste drivkraft er imidlertid
det faktum, at vi gennem vores virke ser flere muligheder for at
bidrage til indfrielsen af verdensmålene.
Vi støtter med andre ord fuldt ud realiseringen af verdens
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målene, som agerer afsæt for vores strategi. Det betyder,
at vi har analyseret vores egne nuværende og planlagte
indsatser for at definere, hvilke af FN’s verdensmål vi aktivt
arbejder med.
Mål nummer 17 spiller en særlig rolle, da partnerskaber
fungerer som metode for arbejdet med de øvrige mål. Det er
gennem partnerskaber med omverdenen, at vi kan gøre den
allerstørste forskel.
Det er vigtigt at understrege, at vi bakker op om alle verdensmålene, selvom vi har valgt at fokusere på syv af disse.
Derfor vil vi løbende vurdere, om der er behov for at tilføje
indsatser, der ligger uden for de prioriterede mål – og om der
skal foretages en revision af prioriteringen.
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ESBJERG HAVNS STRATEGI
FOR BÆREDYGTIGHED
Med afsæt i vores overordnede vision fokuserer vores strategi
på tre primære områder:

BÆREDYGTIG DRIFT OG ADMINISTRATION
Vi ønsker at gå forrest og sætte det gode eksempel i forhold til
bæredygtig drift og administration.
Vi vil sætte de højeste standarder i forhold til miljø, klima og
arbejdsmiljø, fordi vi tror på, at bæredygtighed er forudsætningen for langsigtet udvikling.

RAMMEN OM BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING
Vores tilgang til virksomhederne på havnen er baseret på
inspiration, samarbejde, partnerskab og dialog. Vi ønsker
derfor at indgå i dialog med vores kunder, når det handler om
bæredygtighed. Vi betragter det som vores ansvar at tage vare
på helheden og sætte det gode eksempel. Vi har oparbejdet

viden om og erfaring med bæredygtige løsninger, som vi stiller
til rådighed for vores kunder med håbet om at inspirere, så vi
sammen kan løfte mere.

BÆREDYGTIG INFRASTRUKTUR
Esbjerg Havn indgår i en global transportværdikæde, og
søtransport har som udgangspunkt et væsentligt lavere klimaaftryk end land- og lufttransport. Havnen indgår ligeledes i en
produktionsmæssig værdikæde eksempelvis i drift af olie- og
gasfelter i Nordsøen samt offshore vindmølleinstallationer, og
her kan miljøbelastninger reduceres ved produktion på havnenære arealer. Lige nu sker der en hastig teknologisk udvikling
af nye løsninger i transportsektoren, og det er vores ambition
at facilitere og understøtte omstillingen af værdikæden på
havnen, så potentialerne for mere bæredygtig søtransport
indfris. Det betyder også, at vi gerne blander os i debatten om
regulering – nationalt og internationalt.

VISION
Vi vil gå forrest for at inspirere og sikre en markant
bæredygtig omstilling af den maritime sektor.

HAVNENS
DRIFT
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HAVNEN SOM
MARITIMT
ERHVERVSOMRÅDE
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HAVNEN SOM
PORT TIL
OMVERDENEN
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BÆREDYGTIG DRIFT
OG ADMINISTRATION

AMBITIONER
Esbjerg Havn er ansvarlig for drift og vedligehold af 14 km
kajanlæg og et samlet areal på 4.500.000 m2. Vores direkte
energiforbrug sker primært gennem gadelys og opvarmning
af egne bygninger, men vi leverer også strøm til vores kunders
operationer. Hertil kommer, at vi selv benytter kraner samt en
række køretøjer.

SAMEKSISTENS MELLEM BY OG HAVN
Vi ønsker at være opmærksomme på havnens indflydelse på
byen, og vi vil derfor måle og vurdere havnens miljømæssige
indvirkning på byen.
Vi vil desuden bidrage til velfærd og trivsel i byen ved sponsorater til forskellige arrangementer til gavn for byens borgere.

Vores ambitioner inden for drift og administration er:

KONTINUERLIGT ARBEJDE MED CO2-REDUKTION
Vi vil minimere vores miljøpåvirkning af omgivelserne.
Derfor vil vi genanvende mest muligt og undgå deponi og
forbrænding, hvorfor vi vil tilsikre optimal affaldssortering
og genbrug.
Vi vil arbejde kontinuerligt med CO2-reduktion, hvilket
betyder, at mindre skibe i dag benytter strøm, som bliver
leveret fra havmøller, ligesom vi omstiller havnens kørende
materiel til eldrift, hvor dette er teknisk muligt.

SIKKERT OG RUMMELIGT ARBEJDSMILJØ
Det er vores førsteprioritet, at al aktivitet på havnen foregår i
et sikkert arbejdsmiljø. Det kræver, at alle ved, hvordan man
udfører sit arbejde sikkert. Vi ønsker at fremme et arbejds
marked præget af rummelighed. Det gør vi blandt andet ved
at tilbyde praktikpladser, elevpladser og lærepladser.
Vi vil desuden fremme sikker adfærd på arbejdspladsen,
og vi vil derfor granske alle hændelser, som har potentiale til
at forvolde alvorlig skade på personer eller miljø.

BÆREDYGTIG INFRASTRUKTUR OG UDVIKLING
Vi ønsker en bæredygtig udvikling af havnens infrastruktur
igennem hele værdikæden. Samtidig ønsker vi at understøtte
den økonomiske udvikling, og vi er opmærksomme på at
sikre små og mellemstore virksomheder adgang til at byde på
havnens opgaver.
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BÆREDYGTIG DRIFT OG ADMINISTRATION

EKSEMPEL
STØTTER UDDANNELSE
Esbjerg Havn bestræber sig altid på at uddanne unge mennesker, og der er altid minimum to elever på havnen, som er i
gang med en erhvervsmæssig uddannelse, både inden for de
administrative og praktiske fagområder.
Esbjerg Havn er derfor blandt andet en del af rådgivningstilbuddet Headspace. Det giver unge mennesker med udfordringer mulighed for at komme i job på havnen. Her bliver de unge
en del af et arbejdsmiljø og et arbejdsfællesskab, og på den
måde bidrager havnen til, at de unge kan finde fodfæste på
arbejdsmarkedet. Flere af de unge, som har været igennem et
Headspace-forløb, har efterfølgende gennemført en elevud-

dannelse på havnen og er efter endt elevforløb kommet ud i
fast job i andre virksomheder.
Derudover har Esbjerg Havn gennem en årrække haft en
tradition for at have ph.d.-studerende tilknyttet. I 2020 har
Esbjerg Havn indledt et samarbejde med to internationale
ph.d.-studerende, der begge har fokus på grøn omstilling.
For Esbjerg Havn er disse samarbejder vigtige, fordi vejen til
en grønnere fremtid bliver kortere af, at virksomheder og universiteter arbejder sammen om løsninger på udfordringerne
ved den grønne omstilling.

AFFALDSCONTAINERE
Et af hovedmålene i Esbjerg Havns miljømålsætninger er
løbende at forbedre affaldssorteringen af det affald, som
havnen indsamler og genererer. Derfor har Esbjerg Havn
udviklet affaldscontainere, der sikrer en bæredygtig affaldssortering, aflaster de ansattes rygge og mindsker forbrænding
og deponi.
Affaldscontainerne på havnen er fraktionsopdelt, så de
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stemmer overens med den internationale konvention
MARPOL. Konventionen dikterer, hvilke fraktioner skibenes
affald skal deles i, og det er den måde, skibene allerede
sorterer på. Derfor letter de fraktionsopdelte containere
arbejdet for både skibene og de ansatte på havnen. Affaldsfraktionerne registreres digitalt, så udviklingen kan følges og
de miljømæssige konsekvenser vurderes.
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BÆREDYGTIG DRIFT OG ADMINISTRATION

EKSEMPEL
LANDSTRØM
En lang række af Esbjerg Havns grønne initiativer har bevæget
sig fra skrivebordet og ud i virkeligheden. Det gælder blandt
andet landstrømsanlæg, der blev indviet i begyndelsen af
2020. Etablering af landstrømsanlæg betyder, at skibe, der
lægger til i havnen, og som er forberedt på landstrøm, fremover kan skifte fra el-generatorer baseret på fossile brændstoffer til grøn el.
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Ved at tilslutte skibene de mobile landstrømsanlæg, reduceres emissionerne af både CO2, SoX og Nox.
Siden januar 2020 har de første installationsskibe fra
offshore vind-industrien, kunne slutte sig til et mobilt
landstrømsanlæg. Det samme gælder offshore supply skibe.
Havnen arbejder på at få flere landstrømsanlæg, så endnu
flere kunder kan benytte sig af grøn strøm.
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BÆREDYGTIG DRIFT OG ADMINISTRATION

UDVALGTE INITIATIVER
DET HAR VI GJORT

DET VIL VI GØRE

Grøn strøm
Vi har siden 2016 købt al elektricitet som certificeret
grøn strøm fra havvindmøller.

Oprensning
Vi vil samarbejde tæt med Kystdirektoratet om oprensning af havnens bassiner. Oprensning af sediment og bundmaling bidrager til et renere havmiljø.

Elbiler
Vi omlægger til elbiler. 47 % af vores bilpark er alle
rede omlagt til el. Nu arbejder vi videre mod 100%.

Headspace
Vi har i en årrække været samarbejdspartner i rådgivningstilbuddet Headspace, der hjælper udsatte unge.

Støjreduktion
Vi vil foretage støjmålinger og aktivt foretage støjreducerende tiltag.

Sponsering
Vi vil tilsikre, at vi bidrager til lokalsamfundet med
sponsorater og med synliggørelse af havnens aktiviteter og på den måde bidrage til et socialt og kulturelt
liv i vores nærområde.

Landstrøm
Vi har etableret 9 udtag til landstrøm og arbejder på
at etablere endnu flere.
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RAMMEN OM
BÆREDYGTIG
ERHVERVSUDVIKLING
AMBITIONER
Over 200 virksomheder er lokaliseret på Esbjerg Havn, og de
beskæftiger op imod 10.000 mennesker. Esbjerg Havn spiller
en central rolle som udskibningshavn for komponenter til
vindindustrien og som installationshavn for havvind i Nord
søen. Samtidig er Esbjerg Havn en central basehavn for olieog gasaktiviteterne i Nordsøen og for intermodal trafik. Derfor
består vores kerneforretning i at tilbyde den infrastruktur, som
havnens kunder har behov for i forbindelse med deres respektive kerneforretninger.

SIKKERT ARBEJDSMILJØ

Vores ambitioner for at understøtte bæredygtig erhvervs
udvikling er:

Vi ønsker at tilvejebringe en fremtidssikret og bæredygtig
infrastruktur på havnen. Derfor vil vi finde nye veje til at mini
mere vores brugeres ressourceforbrug, eksempelvis ved at
regulere trafikken og ved forsøg med landstrøm. Vi vil ligeledes indgå i forsknings- og udviklingsprojekter, som vil kunne
give os ny viden om og indsigt i væsentlige emner af relevans
for en fortsat bæredygtig udvikling af havnen.

MINDRE MILJØPÅVIRKNING
Vi vil hjælpe kunderne med at minimere deres miljøpåvirkning
mest muligt. Den største del af energiforbruget og produktionen af affald på havnen sker hos kunderne. Derfor vil vi i
samarbejde med kunderne udvikle bæredygtige løsninger og
videreformidle de erfaringer, som vi har med miljø- og klimavenlige løsninger fra vores egen drift.
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Vi vil sammen med kunderne sikre, at al aktivitet på havnen
foregår i et sikkert arbejdsmiljø, samt at alle ved, hvordan
man udfører sit arbejde sikkert. Det gør vi ved at facilitere
et arbejdsmiljønetværk for alle virksomhederne på havnen,
ligesom vi løbende gennemfører kampagner sammen med
virksomhederne på havnen.

REDUCERET RESSOURCEFORBRUG
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RAMMEN OM BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING

EKSEMPEL
INVOLVERING AF KUNDER
Esbjerg Havn arbejder hele tiden på at forbedre vores involvering af kunderne. Et af eksemplerne på en sådan forbedring
er havnens digitale udbudsportal, der giver et overblik over
alle de udbud, der findes på havnen. Udbudsportalen letter
håndteringen af udbudsprocessen for både Esbjerg Havn og
kunderne på havnen – fra oprettelser af udbudspakker til
udvælgelse af tilbudsgiver.

SIKKERHEDSKAMPAGNE
Esbjerg Havn er en levende havn med en masse aktiviteter.
Det høje aktivitetsniveau, de mange forskellige brugere, de
tunge laster og de til tider for høje hastigheder kan være en
farlig kombination. Over en 5 års periode er der sket 49 uheld
på havnen. Det er uheld som kommunen har registreret på
havnen, hvor politiet har været indblandet. Det vil Esbjerg
Havn gøre noget ved. Derfor gennemfører Esbjerg Havn årligt
sikkerhedskampagner og laver løbende sikkerhedstiltag.
I 2018 gennemførte Esbjerg Havn for eksempel en trafikkampagne med henblik på at bidrage til en adfærdsændring
i trafikken på havnen. Kampagnen kom med anbefalinger til
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sikker adfærd gennem øget respekt for omgivelserne, større
opmærksomhed i trafikken og synliggørelse af færdselsreglerne på havnen.
Og i efteråret 2020 indgik Esbjerg Havn et samarbejde med
Siemens Gamesa, Vestas, Blue Water Shipping og havnearbejdernes organisation om at tage initiativ til forbedret sikkerhed
på Esbjerg Havn. Efter at have observeret farlige situationer
ved et af vejkrydsene på havnen, blev parterne enige om at
asfaltere krydset med rød asfalt for at advare chaufførerne og
gøre opmærksom på krydset. Derudover besluttede parterne
også at opfordre til øget bevidsthed om sikkerhed på havnen.
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RAMMEN OM BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING

EKSEMPEL
KOMMUNIKATION MED KUNDER
En god kommunikation med kunderne er essentiel for Esbjerg
Havn. Derfor arbejder havnen løbende på at forbedre kundekommunikationen. Senest med en interaktiv digital brochure,
der på en nem og overskuelig måde præsenterer Esbjerg
Havn, virksomhederne på havnen og de services, man kan få
adgang til.
Den nye service kaldes ’Hub Port Esbjerg’ og er en digital
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brochure, man kan bladre og trykke i. Meningen er, at havnen
og havnens brugere kan anvende brochuren i deres markedsføring og interaktion med markedet. Brochuren findes kun
digitalt, og er således med til at minimere antallet af tryksager.
I den digitale brochure får man blandt andet en direkte adgang til al det materiale som Esbjerg Havn stiller til rådighed
om bæredygtighed, miljø og sikkerhed.
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RAMMEN OM BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING

UDVALGTE INITIATIVER
DET HAR VI GJORT

DET VIL VI GØRE

Multiterminaler
Vi har etableret nye multiterminalområder med
direkte adgang fra ramper til terminalområderne og
direkte adgang fra terminalområder til vejnettet.

LED-belysning
Vi vil lave en kampagne for anvendelse af LED-lys
målrettet havnens brugere, hvorved vi ønsker at sænke havnens samlede energiforbrug.

Digitalisering
Vi understøtter effektivisering og digitalisering via udviklingen af den digitale løsning OnePortEsbjerg, der
er en online database. Data samles på ét sted, hvilket
giver bedre tilgængelighed for havnens medarbejdere. Dette minimerer ligeledes papirforbruget og letter
samarbejde og dataudveksling. På sigt vil vi udvide
databasen med flere informationer.

Landstrøm
Vi vil indgå aktivt i udviklingsprojekter med kunder i
relation til landstrøm, der kan være med til at mindske skibenes forurening.

Genanvandelse af sand
Vi understøtter bæredygtig udvidelse af havnen ved at
genanvende sand fra havnens sejlrende, og vi har allerede etableret hele Østhavnen med genanvendt sand.

Droner
Vi benytter droner til inspektionsarbejde og mini
merer derved brugen af vores eget serviceskib.

Trafiksikkerhed
Vi vil nyttiggøre trafikdata med henblik på at reducere
miljøbelastningen fra trafikken og øge trafiksikkerheden.

Minimal støj
Vi vil deltage aktivt i projekter som søger at minimere
støjemissionen fra aktiviteterne på havnen. Vi har
allerede implementeret en elektronisk platform, hvor
naboer hurtigt kan anmelde støj og andre uregelmæssigheder, som Havnen kan følge op på.

Affaldssortering
Vi har etableret opdelte affaldscontainere med nem
sortering, der letter genanvendelse og gavner miljøet.
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BÆREDYGTIG
INFRASTRUKTUR

AMBITIONER
Esbjerg Havn har via den infrastruktur, som havnen udbyder,
vigtige snitflader til omverdenen. Havnen er central for operationerne i Nordsøen inden for olie/gas og vind, og samtidig
er havnen en af Danmarks største erhvervshavne. Det faktum,
at Esbjerg Havn er en port til omverdenen, forpligter os til at
være bevidste om vores CO2 aftryk. Det ansvar anerkender vi.
Samtidig er det vigtigt for os, at både Esbjerg by og vores
naboer oplever os som imødekommende og som en aktiv
medspiller i forhold til at sikre bæredygtig udvikling af by og
region.
Vores ambitioner i forhold til at sikre bæredygtig
infrastruktur er:

Vi arbejder løbende på at optimere den eksisterende infra
struktur således, at den er tidssvarende og bedst muligt
understøtter en bæredygtig drift for havnens brugere. Derfor
har vi også etableret Østhavnen på en sådan måde, at den
trafikale kobling til motorvejsnettet er den bedst mulige.
Samtidig har det medført, at megen tung trafik er flyttet væk
fra nogle af havnens bynære arealer.
Vi har ligeledes etableret en kombiterminal til jernbanegods, der understøtter en sammenhængende og bæredygtig
transportløsning ved at muliggøre, at gods flyttes fra vej og
over på jernbane.

DIALOG OG ÅBENHED OM MULIGHEDERNE

MINDRE MILJØPÅVIRKNING OVER FOR
OMVERDENEN
Vi vil arbejde for at mindske miljøpåvirkningen fra havnens
operationer over for omverdenen. Det sker bedst gennem tæt
dialog med de relevante myndigheder og interesseorganisationer. En vigtig del af dette fokus er desuden arbejdet for at
fremme søtransport som en bæredygtig transportløsning.
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BEDRE INFRASTRUKTUR

Esbjerg Havn ønsker at etablere dialog med omverdenen om
udviklingen af den samlede transportinfrastruktur – både lokalt, nationalt og internationalt. Desuden ønsker vi tæt dialog
med og adgang til havnen for byens borgere. Vores ambition
er altid at være imødekommende, når omverdenen ønsker at
høre om vores forretning eller trække på vores ekspertise.

ESBJERG HAVNS STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED / MILJØ, KLIMA OG ARBEJDSMILJØ

ESBJERG HAVN

BÆREDYGTIG INFRASTRUKTUR

EKSEMPEL
TEKNOLOGIPARTNERSKABER
I 2020 indgik Esbjerg Havn et partnerskab med teknologigiganten Honeywell som et led i at blive en klimaneutral
havn. Honeywell har udviklet et komplet system til styring og
monitorering af ressourcer, energiforbrug og CO2-udledning
på havnen. Det er første gang nogensinde, at en sådan løsning
udarbejdes for nogen havn i verden.
I foråret 2021 tog Esbjerg Havn endnu et skridt mod at blive
en CO2-neutral havn gennem et samarbejde med IT-virksom-

heden Atos. Esbjerg Havn og Atos samarbejder om en ambitiøs
dekarboniserings-løsning for kunderne; en trimodal løsning,
der vil bidrage til reduktion af CO2-emmissioner i de mange
rutenetværk. Det sker ved at beregne CO2-fodaftrykket i de
forskellige transportformer og på de forskellige ruter. På den
måde har kunderne mulighed for at være proaktive i deres
dekarboniserings-strategier ved at vælge den rute, der har det
laveste CO2-fodaftryk.

UDVALGTE INITIATIVER
DET HAR VI GJORT

DET VIL VI GØRE

Videndeling
Vi indgår i en lang række internationale samarbejder
bl.a. ESPO, Ecoports, Greenet, PIANC, WIND EUROPE
med henblik på erfaringsudveksling om effektiv og
bæredygtig havnedrift.

Fremtidens transportinfrastruktur
Vi vil søge at etablere dialog nationalt og internationalt om en bæredygtig udvikling af fremtidens
transportinfrastruktur.

ISO certifiseringer
Vi er blevet inden for ISO 9001, 14001 og 45001.


ESBJERG
HAVN

Innovationssamarbejder
Vi vil søge at etablere nye innovations- og udviklingssamarbejder nationalt og internationalt med fokus
på bæredygtighed.
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