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Lufthavnen Hamborg i et overblik

 16.5 m passagerer årligt (2016)

 5 størrest tysk lufthavn (passagerer)

 Beliggende i et område med tæt 
bebygning

 Stor potential for konflikter pga
– Støj fra flyver
– Luft forurenigende stoffer og lokal 

luftkvalitet
– Almindelige forbehold med hensyn til 

klimaændring og udstød af 
drivhusgasser  

 Den sidste aspekt med øget vigtighed
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Miljøbeskyttelse og miljøledelse 

Miljøledelsessystem

 Siden 1999 certifceret efter ISO 14.001 og EMAS

 Omfatter alle miljøvirkninger og miljøaspekter

 Udvikling af mål til hver miljøaspekter (miljøprogram)
– Udrettet til miljøpræstationer
– Kontrolleret under interne miljørevisioner

 Et vigtigt bidrag til den gode forhold mellem lufthavnen og nabolag

Airport Carbon Accreditation

 Set som en del af det hele miljøledelsessystem

 Men med egne mål og programmer 

 Indført i Hamborg i året 2010



Seite 3

ACA og styrelse af CO2

Emissioner fra egne kilder

 Brændstoffer til køretøj

 Energi produceret på stedet (el, varme, kulde etc.)

 Indkøbt elktricitet

Andre kilder på lufthavnen

 Flyver (hovedmotorer, APU)

 Trafik fra medarbejder til arbejdspladsen (biler, busser, tog etc.)

 Trafik fra passagierer som kommer til lufthavn (egne biler, taxa, busser, tog etc.)
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Anlæg til fremstilling af energi
Central anlæg til 
fremstilling af 
elektricitet og 
varme med høje 
virkningsgrad 
(metan) 

Hoved-
varmeforsyning

Forskellige små anlæg til varmeforsyning 
(bruger fyringsolie)

Små facilitet til 
varmeproduktionen 
(metan)
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Udvikling af energiforbrug i bygninger [MWh]
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Efter 2014 igen øget forbrug, men kompenseret med el fra CO2 neutrale kilder
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Udvikling af brændstofforbrug i køretøj

 Fra 2012 til 2016 nedgang i forbrug af 21 % for normale brændstoffer

 Øget brug af CNG som bilbrændstof

 Øget indsats af biler som nytter elektricitet (ideal på lufthavnen pga. korte veje)
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Udvikling CO2 mængder (Scope 1 og Scope 2)
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Efter 2014 større reduktioner fået på grund af el fra CO2 neutrale kilder
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Energiforsyning i bygninger

Forskellige alternativer muligt:

1. Forbedring af  faciliteter, som bliver allerede 
brugt:

 Forandring eller udskift af styrelsesværdier 
(temperatur, luftforsyning osv.) 

 Forandring af opførsel (medarbejder)

2. Indretning af ny teknologi:

 Stor modernisering af el- forsyning 

 Udveksling af gamle faciliteter også til at 
forbrede virkningsgraden (klimaanlæg)

 Brug af teknologi der nytter alternativ energi
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Eksempel for forandrede forsyningssystemer

Fugtighed af luft

 Anlæg til at styre luftfugtigheden har brug for 
meget energi. Derudover har luftfugtigheden også 
en negativ indflydelse på klimakontrol og dens 
energiforbrug 

 Sænkningen af fugtighed er også  forbunder med 
sto energiforbrug

 Derfor gradvis reduktion af fugtighedskontrol

 Hvor muligt, reduktionen skal blive fuldstandig
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Forandring af eksisterende systemer

Belysning

 Udveksling af lyser med LED teknologi

 Brug af bevægelssensorer i nogle områder

 I lige måde brug af sensore med radar teknologi

 Kontrol af belysnings tid

 Formindre antal af lys i nogle områder

 oprette konstant kontakt til lejrer med hensyn til 
deres belysningsconcepter
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Forandring af eksisterende systemer

Luftforsyning

 Afganghaller i terminaler, baggage handling områder, 
pierbygning

 Styrer luftforsyningen i afhængighed af CO2
concentrationer

 Erstatning af ældre systemer med fast luftveksel

 Områder forsynet med CO2 sensorer

 Luftveksel nu i afhængighed med antallet af personer i 
bygning

 Reduceret brug for ventilatorer

 Mindre luftmængder med uønsket temperatur
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Ny teknologi

Udveksling af kølemaskiner i Terminal 2: 

 Før brug absorptionsteknologi  med lav virkningsgrad i kølemaskiner i terminal 2

 Drift af kølemaskiner på kompressionsteknologi med høj virkningsgrad i terminal 
1

 Kølemaskiner med absorptionsteknologi blev udvekslet med maskiner med 
kompressionsteknologi 

 I samme tid formindring af drift af cogeneretationsanlæg

 Tilsatteligt nødvendigt elektricitet stammer fra klimaneutrale kilder

I følge stor nedgang i energiforbrug for køling i terminalen



Køretøj – mobilitetskoncept 2020

- I dag already 32 % (6 busser) nytter CNG, el busser bestillt

- Til 2020 numret vil blive øget til 15 CNG og 4 electricitet or fuel cell busser
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Alternative Brændstoffer

Lufthavnen nytter eller vill nyte de følgende 
lternative brænstoffer:

- elktricitet

- Metangas 

- Biogas som erstatning af fossil metan

- CARE- Diesel (Diesel fra affaldsstoffer)
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Affald

- Identifering af mængder pro beholder

- Identificering af personer / lejere som forårsage 
affald

- Overvågnin af firmaer, som handler affald

- Skolere rengøringspersonal og medarbejder til 
at separere affald

- Separering af farligt affald (olie etc.)
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Vand (Samling af Regnvand)

- Terminal 1 med anlæg til samle regnvand til 
toiletter (15 000 m3 om året)

- 7 bassiner til tilbageholder regnvand og 
overflådevand (rensning og beskyttelse mod 
overflodning eller kontamination)

- TOC- Målestation til kontrollere vand der 
indeholder afisningsmidler

- Udvikling af et filtersystem med grus til at rense 
vandet fra organiske partikler om sommeren

- Måling af jordvand med hensyn til mulige 
forureninger
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Vores Honning

- Bier bliver opstillet på lufthavnen hvert år 
siden 1999

- Undersøgelse af honningen, og somme 
tid bier og vokset med hensyn til 
tungmetaller og organiske skadstoffer 
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- Koncentationer lave

- Honning et smagfuldt produkt fra vores 
område

- Derfor et god værktøj til at viser tilstand 
af miljøet på lufthavnen

Opstillingsplads af
bikurvene
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Ledelsesystemer og certifikater 

 Myndighederne eller omgivelsen kræver ikke 
certificater

 Ingen lovmæssig forpligtelse til oprette certificater

 Men en god og virkningsfuld bevis at lufthavnen 
gør noget

 I løbet af de sidste år hjælpede ACA at sænke 
emissionsmængder  om mere end 20% 

 Funktionen af ledelsessystemer i virksomhedet 
ligger i en øget forpligtelse
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Tak for jeres opmærksomhed!


