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Aalborg Portland A/S
I snart 130 år har Aalborg Portland produceret cement fra fabrikken
i Aalborg og er den eneste cementproducent i Danmark. Udviklingen
mod en bæredygtig produktion tog sin begyndelse i 1970’erne, hvor
energikrisen betød lukning af tre konkurrerende danske cementfabrikker. Energieffektivisering kom i fokus, og i 1988 blev Ovn 87
med en effektiv semitør proces for grå cement taget i brug.
Yderligere energi- og miljømæssige tiltag er siden udviklet, og
bæredygtig produktion er fortsat af stor betydning for beskæftigelse,
teknologisk udvikling og eksport. Aalborg Portland har således i
mange år arbejdet med samfundsøkonomisk bæredygtighed.
I miljøredegørelsen er beskrevet Aalborg Portlands tilgang og
bidrag til FN 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og de
tilhørende 17 verdensmål samt den globale klimaaftale fra COP21
i Paris.
Formelle oplysninger om Aalborg Portland A/S fremgår af afsnittet
”Generelle oplysninger” – se også www.aalborgportland.dk.
Miljøredegørelse 2018 – målgruppe
Aalborg Portlands Miljøredegørelse 2018 er tænkt som en let
adgang for interessegrupper til at få overblik over de væsentligste
miljøpåvirkninger og indsatser inden for miljø, energi og arbejdsmiljø samt de løbende forbedringer.
Interessegrupperne er blandt andet:
Kunder, medarbejdere, leverandører, nuværende og fremtidige
investorer, pengeinstitutter, forsikringsselskaber, myndigheder,
naboer, politiske grupper og interesseorganisationer.
En del af Aalborg Portland Holding Koncernen
Aalborg Portland A/S er en del af Aalborg Portland Holding
Koncernen, der er ejet af Cementir Gruppen, en international
leverandør af cement og beton, som har hovedkontor i Rom og
er noteret på den italienske fondsbørs i Milano. Læs mere om
Cementir på www.cementirholding.it/index-eng.php og om Aalborg
Portland Holding på www.aalborgportlandholding.com.

i
Miljøredegørelse 2018 omfatter Aalborg Portlands cement
fabrik, der har adresse på Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst.
Aalborg Portland er en af landets store industrivirksomheder og
ejer 1.200 ha i Rørdalsområdet. Ud over fabrikken indeholder
området forskellige natur- og landbrugsarealer samt en kridtgrav.
Fabrikken og det aktive kridtbrud dækker et samlet areal på i alt
190 ha. Ud over cement- og fjernvarmeproduktion er der en genbrugsplads og to interne deponier, hvoraf det ene er lukket ned.
Der er 349 ansatte i Aalborg Portland. Herudover arbejder der
en del eksterne medarbejdere fra underleverandører, der svarer
til ca. 1 1/2 årsværk for hver ansat – i alt ca. 870 beskæftigede.
Miljøredegørelsen omhandler perioden
1. januar - 31. december 2018.
EMAS-verifikation er foretaget af Bureau Veritas Certification
(akkrediteringsnr. 6002), som har verificeret Miljøredegørelse
2018 i henhold til EMAS-forordningen, jf. afsnittet ”Miljøverifikators erklæring og EMAS-registrering”.
Certificeringer
Aalborg Portlands ledelsessystem for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og energi er certificeret af Bureau Veritas Certification.
Aalborg Portland er certificeret efter følgende standarder:

› ISO 9001 – siden 1989
› ISO 14001 – siden 1998
› OHSAS 18001 – siden 2002
› ISO 50001 – siden 2013
› Produktcertificeret efter EN 197-1
– siden 2002
Endvidere er miljøledelse
EMAS-registreret siden 2000.
Reg.nr.: DK-000132
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MILJØ, ENERGI OG ARBEJDSMILJØ I 2018
Miljøredegørelse 2018 er ledelsens rapportering af de væsentligste
aktiviteter og årets indsats på miljø-, energi- og arbejdsmiljøområdet
for Aalborg Portlands danske cementproduktion.

2

Aalborg Portland – cementfabrik og kridtgrav
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Michael Lundgaard Thomsen,
Direktør, Aalborg Portland A/S

Hos Aalborg Portland har vi gennem en lang årrække
bygget bæredygtighed og cirkulær økonomi helt ind i
kernen af vores virksomhed. Ved at nyttiggøre homo
gene restprodukter og affald fra andre industrier samt
genvinde egne biprodukter har vi sat retningen for
en både miljømæssig og økonomisk bæredygtig grøn
omstilling i sværindustrien.
Arbejdet med grøn omstilling har været en del af
Aalborg Portlands DNA siden 1970’erne og udgør
i dag et ressourceeffektivt samarbejde med andre
virksomheder. I dag er Aalborg Portland omdrej
ningspunktet for en af Danmarks største industrielle
symbioser. Og der er fortsat masser af potentiale i
at udvide disse samarbejder til gavn for både lokal
området, samfundet, miljøet og erhvervslivet.
Ambitiøse mål
Derfor har vi også sat os en lang række ambitiøse
mål, hvor særligt FN's verdensmål udgør nogle af
vores væsentligste pejlemærker. Vi sikrer handling
bag vores gode intentioner ved årligt at understøtte
vores brede vifte af miljø- og samfundsmæssige til
tag med investeringer i ambitiøse miljøteknologiske
forbedringer på fabrikken i Aalborg.

Energibesparelser og skift
til alternative brændsler
har medført, at den relative
udledning af CO2 i perioden
2000-2018 er reduceret
med 18%.
Helt konkret har vi i perioden 2014-2018 foretaget
grønne investeringer for godt DKK 260 mio. Midler
som især er gået til arbejdet med de af FN's verdens
mål, som har særlig relevans for Aalborg Portland og
vores aktiviteter. Det drejer sig blandt om verdens
mål nr. 7 om bæredygtig energi, nr. 9 om industriel
innovation og infrastruktur, nr. 11 om udviklingen
af bæredygtige byer og lokalsamfund, nr. 12 om
ansvarligt forbrug og produktion samt nr. 13 om
klimaindsats.

I 2018 satte vi ny rekord i vores indsats med at
erstatte brugen af fossile brændsler og naturlige
råmaterialer med bæredygtige alternativer i cement
produktionen. Vi har således anvendt over 200.000
tons alternative brændsler og over 480.000 tons
alternative råmaterialer sidste år, som begge erstatter
en tilsvarende mængde konventionelle brændsler og
råmaterialer, der ellers skulle have været indvundet i
Danmark eller udlandet.
Det er en udvikling, vi er meget stolte af, og som
vi ønsker at fortsætte og overordnet set har energi
besparelser og skift til alternative brændsler medført,
at den relative udledning af CO2 i perioden 2000-2018
er reduceret med 18%.
Investeringer bag ordene
Arbejdet med verdensmålene drives af de massive
investeringer, vores omspændende cirkulære
samarbejde og ikke mindst troen på, at samfunds
økonomisk bæredygtighed er vejen frem.

Anlæg til genvinding af varme fra cementproduktion
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Her er især arbejdet med genvinding af varme fra
cementproduktionen blevet et kendetegn for Aalborg
Portland, og i 2018 leverede vi bæredygtig fjernvarme
til ca. 20.000 husstande i Aalborg Kommune. Et antal,
som potentielt kan fordobles under de rammevilkår,
der skaber incitament til at foretage de ambitiøse
investeringer, som muliggør en større udnyttelse af
varmen fra cementproduktionen.
Herudover vil vi også i fremtiden levere bæredygtig
fjernkøling til det nye supersygehus i Aalborg via
vores kridtsøs kolde vand, og det udgør blot det
seneste eksempel på vores konstante søgen efter at
indgå i værdifulde industrielle symbioser, der gavner
både os og omverdenen.
Som Danmarks eneste cementproducent tager vi
også ansvar for at accelerere udviklingen i vores
egen branche. Derfor engagerer vi os løbende i
forsknings- og udviklingsprojekter. Det seneste
eksempel er Grøn Beton II-projektet. Resultaterne
herfra har store perspektiver for den globale byggeog anlægsindustri, og vi er stolte af, at fabrikken i
Aalborg spiller en hovedrolle i det videre arbejde
med udviklingen af en endnu grønnere cementtype,
som vi passende har navngivet FUTURECEM.
Det gode naboskab
Det er vigtigt for os at være en aktiv medspiller i de
lokalområder, vi er en del af, såvel i sports- og kultur
livet som i de nære nabomiljøer. Vi arbejder dermed
med det 11. verdensmål om bæredygtige byer og
lokalsamfund i mere end én forstand.
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Vi støtter Aalborgs kulturliv og kunstscene samt
sports- og fritidsforeninger, og vi tilstræber åbenhed
og dialog med vores nærmeste naboer. I 2018 har vi
haft 2.000 gæster samt informations- og nabomøder
på fabrikken i Aalborg, og vi håber at fortsætte den
tætte kontakt og det gode samarbejde med vores
naboer i fremtiden.
Som en af landets største industrivirksomheder kan
vi ikke undgå at fylde lidt i landskabet, men vi søger
dog konstant at begrænse vores indvirkning på vores
nærmeste naboers dagligdag. Derfor har vi også
investeret i en række støv- og støjreducerende ind
satser, hvor vi i 2018 blandt andet har fået special
konstrueret en 32 tons støjskærm til vores dybde
graver, som graver kridt i søen i Rørdal Kridtgrav. I
løbet af 2019 vil der blive inviteret til nabomøde, hvor
konstruktionen blandt andet kan besigtiges.
En vigtig arbejdsplads
Hos Aalborg Portland er medarbejderne vores
vigtigste ressource, og derfor udgør FN's verdensmål
nr. 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst også
en grundpille i vores organisation.
Det er medarbejdernes kompetencer, ideer og enga
gement, der løbende sikrer virksomhedens udvikling
gennem forbedringer af rutiner, udstyr og processer.
Det stiller store krav til den enkelte medarbejder
såvel som til den enkelte leder.
Derfor står arbejdsmiljø, trivsel og sikkerhed højt på
dagsordenen. Med en stærk arbejdsmiljøorganisation
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Hos Aalborg Portland
er medarbejderne vores
vigtigste ressource, og derfor
udgør FN's verdensmål nr. 8 om
anstændige jobs og økonomisk
vækst også en grundpille i
vores organisation.

og ledere samt bevidste medarbejdere har vi et godt
potentiale for at gøre Aalborg Portland til en af de
bedste og sikreste arbejdspladser i den tunge industri.
Det arbejde, der udføres hos Aalborg Portland, skal
til enhver tid udføres sikkert. Det kræver tydelige
retningslinjer og konsekvens. Netop derfor startede
vi i 2016 projektet ”Sikker arbejdsplads” med fokus
på at gøre sikkerhedskulturen endnu bedre gennem
en tydeliggørelse og effektuering af retningslinjerne
for udførelse af arbejde på Aalborg Portland. Der
er synlige resultater af indsatsen. Vi kan mærke en
ændring i risikotankegangen og sikkerhedskulturen.
Vi vil dog gerne være endnu bedre og arbejder derfor
fortsat med at få gjort risikovurdering til ”first step”
ved enhver opstart af en arbejdsopgave samt gøre det
naturligt for alle ”at blande sig” i andres arbejde, når
man har spørgsmål til for eksempel arbejdsmiljø og
sikkerhed ved arbejdets udførelse.

I overensstemmelse med FN's 4. verdensmål om
kvalitetsuddannelse tager vi i Aalborg Portland
desuden et ansvar for at løfte den næste generation
af talentfulde medarbejdere. Derfor fortsætter vores
graduate-program for unge nyuddannede ingeniører,
økonomer m.fl., som vi søsatte i 2017. Herudover
har vi 18 kvalificerede lærlinge og elever på fabrik
ken i Aalborg, og Aalborg Portland har dermed den
højeste andel af lærlinge pr. ansat blandt proces
virksomheder i Danmark.
Vores medarbejderes faglige viden og kompetencer
udgør fundamentet for vores markedsførende
position, og derfor står vores erfarne medarbejdere
heller aldrig stille i forhold til opkvalificering og
uddannelse. Gennem vores Technical Training
program, som er et uddannelsesprogram, sikrer vi,
at såvel den enkelte medarbejder som forretningen
konstant er i udvikling og med på beatet.
Vi har brug for dygtige specialister, vidensmed
arbejdere og faglærte – både nu og i fremtiden.
Derfor tager vi ansvar for at sikre pipelinen af både
nuværende og næste generations talenter i et godt
arbejdsmiljø.

Michael Lundgaard Thomsen
Direktør, Aalborg Portland A/S
Juni 2019
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Aalborg Portland,
en ansvarlig virksomhed,
der fremmer
bæredygtig udvikling
6

Kridtgrav med dybdegraver
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Miljø- og energipolitik
Politikken gælder for cementfabrikken i Aalborg og
siloanlæg i Danmark.
Politikken er at:

››

Overholde gældende lovkrav og relevante
myndighedskrav. Hvis en overskridelse
konstateres, vil vi underrette myndighederne
og udarbejde handlingsplaner for afhjælpning.

››

Fremme en bæredygtig udvikling og renere
teknologi under hensyntagen til det økonomisk
ansvarlige.

››

Sætte offensive mål for den fremtidige indsats
og revurdere vores mål en gang om året på
ledelsens målsætningsseminar.

››

››

Sikre at vores produkter bidrager til, at vores
kunder kan nå deres miljømål, bl.a. ved at
gennemføre og medvirke til udvikling af miljø
rigtige cement- og betonprodukter, som
forbedrer betons livscyklus.
Beskytte miljøet, herunder reducere emissioner
og forbrug af energi og råstoffer pr. ton cement
for de enkelte cementtyper ved bl.a. energi
effektivisering og -styring.

››

Informere vores leverandører og underleveran
dører om relevante fremgangsmåder og krav.

››

Indtage en aktiv og åben holdning til information,
viden og dialog med kunder, medarbejdere,
myndigheder, naboer, organisationer og andre
samarbejdspartnere.

››

Uddanne og motivere medarbejderne for at
sikre, at vi lever op til kravene i politik, mål og
handlingsplaner.

››

Undgå yderligere konkurrenceforvridende grønne
afgifter og reducere det eksisterende afgiftstryk.

Centralt kontrolrum – styring og overvågning af produktion

For at sikre ovenstående forpligter vi os til, at:

››

Opretholde og udvikle et ledelsessystem, der
omfatter eksternt miljø, energi og CO2. Systemet
er certificeret efter ISO 14001, ISO 50001 og
Energistyrelsens tillægskrav hertil samt
registreret efter EMAS-forordningen.

››

Synliggøre vores politik, mål, handlingsplaner
og resultater på området ved årligt at udarbejde
og offentliggøre en Miljøredegørelse og Grønt
regnskab.

››

Udarbejde og bruge indikatorer som styrings
redskab til at nå fastsatte mål.

››

Vurdere vores produkter, anlæg og større
ombygninger i relation til politikkens område,
herunder understøtte energieffektivt indkøb
og miljø- og energirigtig projektering.

››

Være en aktiv samarbejdspartner i den danske
miljø- og energipolitik ved at udnytte alternative
råmaterialer og brændsler.
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FN's VERDENSMÅL OG AALBORG PORTLAND
Udvikling og fremstilling af Aalborg Portlands cementprodukter
foregår med fokus på den samfundsøkonomiske bæredygtighed.
Aalborg Portland bidrager til den globale opnåelse af FN's Verdensmål
i flere dimensioner og såvel økonomisk, social som miljømæssig.

ARoS Kunstmuseum, Aarhus
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Skovlhjulsgravemaskine i kridtgraven

Pakket cement til udlevering
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Hos Aalborg Portland arbejder vi ud fra en helhedsorienteret indsats, hvor
bæredygtighed er integreret i den samlede virksomhedsstrategi, hvor der arbejdes
med indsatser for FN's Verdensmål på blandt andet nedenstående områder.

FN's VERDENSMÅL NR. 4
Vi uddanner løbende Danmarks medarbejderstyrke. Dette gør vi ved at uddanne lærlinge
og elever, ved at ansætte graduates og ved at
efteruddanne vores erfarne medarbejdere.
I 2018 har vi 18 lærlinge og elever samt 6
graduates, desuden har vi efteruddannet vores erfarne medarbejdere
svarende til godt 600 manddage.

FN's VERDENSMÅL NR. 11
Vi vil gerne holde en tæt kontakt med vores
naboer og være en del af sports- og kulturlivet
i Aalborg og Nordjylland. I 2018 har vi haft
2.000 gæster samt en række informations- og
nabomøder. Vi er desuden sponsorpartner for fx
zoologisk have, teater, kunstmuseum, håndbold og fodbold og deltager i
forskellige arrangementer og workshops.

FN's VERDENSMÅL NR. 6
Vi genanvender vand i processen ved at
recirkulere procesvand og opsamle regnvand
fra udvalgte områder. I 2018 har vi genanvendt
1.200.000 m3 teknisk vand og procesvand
samt 30.000 m3 regnvand.

FN's VERDENSMÅL NR. 12
I cementproduktionen bruger vi restprodukter
fra andre virksomheder som erstatning for de
naturlige råstoffer. I 2018 har vi nyttiggjort
godt 480.000 tons restprodukter fra andre
virksomheder.

FN's VERDENSMÅL NR. 7
I forbindelse med produktionen af cement
udnytter vi potentialerne til levering af bæredygtig energi. Vi leverer således energi ved at
udnytte varmen fra vores ovne til fjernvarme,
og det kolde vand i kridtsøen vil i fremtiden
blive udnyttet til fjernkøling af Aalborgs kommende supersygehus. I 2018
har vi leveret varme svarende til ca. 20.000 husstande og projektet om
fjernkøling er opstartet.

FN's VERDENSMÅL NR. 13
Vi investerer i tiltag, der reducerer forbruget
af energi og for det tilbageværende energibehov søger vi at alternative energikilder.
For at reducere vores CO2-udledning pr. ton
produceret cement har vi indført mineraliseret
drift. Det er en ovnproces, der kræver mindre brændsel og dermed giver
mindre udledning af CO2. I 2018 har vi investeret i tiltag, der reducerer
det faktiske energiforbrug med 1.365 MWh. Endvidere har vi erstattet
30% af brændselsforbruget med alternative brændsler.

FN's VERDENSMÅL NR. 8
Vi skaber økonomisk vækst og arbejdspladser.
Vi samarbejder på tværs af funktioner og
forholder os til mulighederne for at ansætte
medarbejdere på særlige vilkår. Vi har genereret en værditilvækst på 778 mio. kr., hvor 241
mio. kr. er til samfundet i form af moms, afgifter, skatter mv og 165 mio.
kr. til medarbejdernes løn og pension. Endvidere ansættes der løbende
medarbejdere i stillinger på særlige vilkår.

FN's VERDENSMÅL NR. 15
Den kridtholdige jordbund giver mulighed
for forekomst af sjældne plantearter. Rørdal
Kridtgrav er påtænkt efterbehandlet således,
at der både bliver plads til rekreative områder
og naturområder. Vi efterbehandler Rørdal
Kridtgrav i takt med, at vi bliver færdige med indvindingen, således at
områderne løbende bliver afsluttet.

FN's VERDENSMÅL NR. 9
Vi sammentænker cementens unikke
konstruktionsmæssige egenskaber karakteriseret ved høj styrke og lang levetid med
udvikling af bæredygtig produktion.
I samarbejde med andre udvikler vi cementog betontyper, der kan fremstilles med et lavere energiforbrug og mindre
CO₂-udledning.
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Det ressourceeffektive samarbejde
Aalborg Portland omdanner råstoffer, restprodukter og affald til cement og fjernvarme.
Vi arbejder på at fremme en bæredygtig udvikling ved at basere store dele af
cementproduktionen på genanvendelse af stofstrømme fra samfund og industri i
et ressourceeffektivt samarbejde. FN's Verdensmål nr. 12 om Ansvarligt forbrug og
produktion er en integreret del af vores produktion.

For Aalborg Portland er affald og homogene
restprodukter en ressource. Vi genanvender og
nyttiggør affald og homogene biprodukter fra andre
produktioner til brændsel og råmaterialer i
cementproduktionen.
Ved at genanvende og nyttiggøre brændsler og alter
native råmaterialer i cementproduktionen bliver affald
og restprodukter udnyttet fuldt ud. Alle bestanddele
bruges, og der dannes ikke nye reststoffer. Høje
temperaturer og særlige procesforhold bevirker,
at cementovne er velegnede til at anvende alterna
tive brændsler og råmaterialer. Røggassen renses
samtidig effektivt i ovnsystemet, i røggasfiltre og
røggasskrubbere, således at anvendelsen ikke øger
miljøpåvirkningen fra fabrikken.
Aalborg Portland har i 2018 som ny rekord anvendt
215.000 tons alternative brændsler og over 480.000
tons alternative råmaterialer. Dette erstatter en
tilsvarende mængde brændsler og råmaterialer, som
ellers skulle have været indvundet i Danmark eller i
udlandet. Aalborg Portland har samlet anvendt over
700.000 tons alternative brændsler og råmaterialer.
En stigning på mere end 11% i forhold til 2017.

Aalborg Portland
har i 2018 som ny rekord
anvendt 215.000 tons
alternative brændsler.
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Samarbejde om ressourcer mellem Troldtekt og Aalborg Portland

TROLDTEKT-PLADER
– NYTTIGGØRES TIL NY CEMENT
Samarbejde om ressourcer
I 2018 påbegyndte Aalborg Portland i samarbejde
med den danske byggevareproducent Troldtekt
at modtage en affaldsfraktion fra kantskæring af
Troldtekt-plader, som består af træ og cement.
Det knuste kantsmuld anvendes som et nyttiggjort
restprodukt i Aalborg Portlands cementproduktion.
Transporten til Aalborg Portland foregår med de
cementtankbiler, der ellers ville køre tomme retur
efter levering af cement i Troldhede. Ved ankomst
blæses det afskårne smuld på en silo. Herefter
bliver det indfyret i Ovn 87 i et lukket system.
Fraktionen fra Troldtekt substituerer anvendte råvarer
(kridt, sand og flyveaske) og fossilt brændsel fra
pladernes indhold af træ, der regnes CO2-neutralt.

Bundaske fra biomassefyret kraftvarmeværk

Ovn 87 med slemmebasin

ENERGI- OG RÅSTOFSYMBIOSE
For at nedbringe brugen af fossile brændsler og spare på naturlige råstoffer, indgår Aalborg Portland i en cirkulær forretningsmodel med andre virksomheder.
Fx ender afsvovlingsgips fra Nordjyllandsværket i cementen, mens kridtslam fra cementproduktionen bruges til røgrensning på kraftværket.
Aalborg Kommunes kloakslam anvendes i cementovnene, som til gengæld returnerer overskudsvarmen til borgerne i Aalborg Kommune.

Fjernkøling
(Ej igangsat endnu)

Alternative brændsler

Aalborg Universitetshospital

Brændbart

affald

Kridtslam

Affaldsbehandling

Alternative råmaterialer
Andre industrivirksomheder

Tørret spildevandsslam

Nordjyllandsværket

Aalborg Portland
Aalborg Kloak

Spildevand

Afsvovlingsgips

Kød- og benmel

Foderfabrikker

Fjernvarme

Aalborg Kommune
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Fremstilling af cement
Grundlæggende er fremstilling af grå og hvid cement ens,
dog med variation i ovnenes opbygning.

Indvinding af råmaterialer
Cement fremstilles ved brug af bl.a. kridt og sand,
der udgør de centrale råstoffer i produktionen af alle
cementtyper hos Aalborg Portland. Kridt indvindes
i Aalborg Portlands kridtgrav, mens sandet hentes
i Sandmosen og ved sandsugning ved Hals Barre.
Sandsugningen tjener samtidig til at holde Limfjor
dens sejlrender farbare.
Forbehandling af råmaterialer
I første del af processen slemmes kridtet op i en
slemmetromle, mens sandet males i en sandmølle.
Herefter blandes materialerne til færdig ovnslam.
Ovnproces (grå cement)
Ovnslammen sprøjtes ind i tørreknuseren og
tilsættes flyveaske og kisaske. Med varm røggas
forvandler tørreknuseren materialet til råmel, der
via udskillecyklonen transporteres til cyklonfor
varmerne, som varmer råmelet op til 750° C.
I kalcinatorerne varmes materialet yderligere op
til 900° C, og derved udskilles kuldioxid, før turen
går til den 74 meter lange rotérovn. Her sker der en
gradvis opvarmning til 1.500° C, hvorved materialet
brændes til cementklinker, der efterfølgende afkøles
i klinkerkøleren.
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Procesvarme til ovnen kommer fra kul, petcoke samt
alternative brændsler, herunder affaldsprodukter,
tørret spildevandsslam og kød- og benmel.
Varmegenvinding
Ved produktion af hvid cement leveres varme til
borgere i Aalborg Kommune og internt på fabrikken.
I 2018 blev der genvundet varme, der svarer til
20.000 husstandes årlige varmeforbrug.
Formaling i cementmølleri
Efter opbevaring i klinkerladen finmales klinkerne i
cementmølleriet med tilsætning af nogle få procent
gips for at fremstille de ønskede cementtyper.
Pakning og distribution
Cement bliver distribueret i sække eller i løs vægt
med tankbiler eller skibe.
Et kvalitetsprodukt
Det færdige resultat er cement, der er klar til at
indgå i store og små byggeprojekter i Danmark og
udlandet. Et kvalitetsprodukt, som anvendes i beton,
mørtel mv. og som overalt tilfører bygninger og kon
struktioner styrke, stabilitet og lang holdbarhed.

Skovlhjulsgravemaskine i kridtgraven med transportbånd til cementfabrikken

Ovn 87 – cyklontårn

MILJØREDEGØRELSE 2018
FNs VERDENSMÅL OG AALBORG PORTLAND

FRA RÅMATERIALER TIL CEMENT
1. Kridtgravemaskine
2. Sandsuger
3. Slemmetromle

4. Kridtslam
5. Sandmølle
6. Færdigslam

1

7. Cyklontårn
8. Elektrofilter
9. Rotérovn

10. Klinkerkøler
11. Elektrofilter
12. Klinkerlade

3

13. Gipslade
14. Cementmøller
15. Cementsiloer

4
6

2

5

7

10

8

9

11

12

13

Brænderzone i rotérovn med cementklinker

14

15

Transport af cement
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CEMENT BIDRAGER MED KONKRETE
RESULTATER I EN DYNAMISK VERDEN
Cement bruges til fremstilling af beton og er det mest anvendte
byggemateriale i verden. Kombinationen af funktionelle,
økonomiske og æstetiske egenskaber har gjort beton til det
foretrukne byggemateriale. Fundamenter, metro, havne, broer,
tunneler, kloakker, flisebelægninger, dæmninger og bygninger
er eksempler, hvor cement benyttes. Arkitekter, ingeniører og
producenter søger til stadighed nye anvendelsesområder.

Concretely Dynamic

14

Storebæltsbroen

Musikkens Hus, Aalborg

MILJØREDEGØRELSE 2018
CEMENT BIDRAGER MED KONKRETE RESULTATER

Aalborg Portlands produkter
Aalborg Portland producerer både hvid og grå cement. Kvalitetsprodukter,
der distribueres til ind- og udland som løs og pakket cement.

Alle Aalborg Portland cementer er CE-godkendt og
opfylder krav defineret i cementstandarden EN 197-1
og EU-byggevareforordning. Overvågning af ydeevne
for cement foretages af Bureau Veritas, som har
certificeret Aalborg Portlands produkter. CE-mærket
angiver, at produktet opfylder krav med hensyn til
styrker, fysiske, kemiske og holdbarhedsmæssige
egenskaber som angivet i cementstandarden.
Produktegenskaber testes løbende af eksterne,
uafhængige laboratorier i Danmark og udland.
Supplerende klassifikation
Aalborg Portlands cementer er endvidere
klassificeret og certificeret efter standarden
DS/INF 135. Klassifikationen vedrører alkaliindhold
og sulfatbestandighed.
Nationale produktcertificeringer og -mærker
Aalborg Portland følger markedets og kundernes
ønsker omkring certificeringer. Inden for Europa er
der flere nationale produktcertificeringer, såsom NF
og BENOR. Det er frivillige certificeringer i forhold til
nationale standarder for cement.

Certificeringer stiller yderligere kvalitetskrav til
produktet og overvåges af nationale certificerings
organer som AFNOR og BE-CERT. AALBORG WHITE®
cement er NF-certificeret i Frankrig og BENORcertificeret i Belgien.

ARoS Kunstmuseum, Aarhus
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Produktinformation
Det er vigtigt for os som producent, at informationer
om vores produkter er let tilgængelige. Den tilsigtede
anvendelse for hvert enkelt produkt skal være angivet
i produktinformationen og i det tekniske dokumenta
tionssæt, der er udarbejdet med henblik på overens
stemmelse i henhold til lovgivningen på området.
På vores hjemmeside www.aalborgportland.dk er
der mulighed for at læse mere om vores produkter
og downloade relevante dokumenter.
Ydeevnedeklaration, DoP
Der er udarbejdet deklarationer for de enkelte
produkter med cementbetegnelse. Disse er
udarbejdet i henhold til cementstandarden.
Sikkerhedsdatablade, SDS
Sikkerhedsdatablade følger produkterne og danner
dermed grundlag for kundernes udarbejdelse af
arbejdspladsbrugsanvisninger ved anvendelse i
egen virksomhed. Oplysninger om hvilke risici, der
kan være forbundet med at arbejde med produktet
og oplysninger om relevante værnemidler mv. er
angivet i sikkerhedsdatabladene. Disse er udarbejdet
i henhold til CLP-mærkningsreglerne (Classification,
Labeling and Packaging).
Det europæiske kemikalieagentur, ECHA (REACH)
Alle vores produkter er registreret hos det europæi
ske kemikalieagentur, og relevante dokumenter er
opbygget i henhold til REACH.
Miljøvaredeklarationer, EPD
Et produkts miljøprofil fremgår af deklarerede
værdier om bl.a. klima- og miljøpåvirkning,
ressourceforbrug og affald.
For at være i overensstemmelse med disse nye
krav til produktinformation har vi i samarbejde med
Aalborg Universitet udviklet LCA-modeller til livscyk
lusvurdering, og dermed identificeret de miljømæs
sige hotspots i vores værdikæde – fra udvinding af
kridt til emballering af vores produkter.
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Aalborg havnefront

Til det danske marked fremstilles bl.a.
følgende cementprodukter:
BASIS® cement
Anvendes til betonelementer og betonvarer.
RAPID® cement
Anvendes til fabriksbeton, betonelementer,
betonvarer, gulve og slidlag. Endvidere kan
cementen anvendes til muremørtler, herunder kalkcementmørtler ved opmuring og pudsning mv.
BASIS® AALBORG cement
Anvendes til alle forekommende beton- og
mureopgaver på byggepladser, fx fundamenter
og gulve, opmuring, pudsning mv.
MESTER® AALBORG cement
Anvendes til kalkcementmørtler til opmuring,
fugning, pudsning, tagstrygning mv.
AALBORG WHITE® cement
Kan anvendes til alle formål, men vælges dog
fortrinsvist, hvis der ønskes hvide eller farvede
betonkonstruktioner.
LAVALKALI SULFATBESTANDIG cement
Er specialudviklet til beton, der anvendes til anlægskonstruktioner som fx broer eller konstruktioner i
berøring med sulfatholdigt grundvand.
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Fremtidens cement og beton
Aalborg Portland er med i udviklingen af fremtidens forskellige cement- og betontyper.
Herved bidrager vi til FN's verdensmål nr. 9 om at bygge robust infrastruktur, fremme
inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

Målsætningen er at udvikle
cement- og betontyper, der kan
fremstilles med et lavere ener
giforbrug og mindre CO₂-aftryk.
Innovationskonsortiet Grøn Omstilling af Cementog Betonproduktion har siden 2014 arbejdet med
udvikling af mere miljøvenlige betoner, der fremmer
fremtidens bæredygtige byggeri.
Innovation og bæredygtighed
Innovationskonsortiet, i daglig tale Grøn Beton IIprojektet, er et forsknings- og udviklingsprojekt ved
Center for Grøn Beton på Teknologisk Institut, som
arbejder på at udvikle fremtidens betoner bestående
af alternative cementmaterialer. Bag projektet står
Aalborg Portland samt en række projektpartnere
bestående af andre virksomheder, offentlige institu
tioner og videnscentre, der alle indgår i et tæt sam
arbejde om at skabe grundlag for en grøn omstilling
af cement- og betonproduktionen i Danmark.
Projektets formål er derfor at afdække nye
måder, hvorpå CO2-udledningen fra cement
produktionen kan reduceres yderligere samt
at finde løsninger, der samtidig kan afhjælpe
en stigende mangel på flyveaske til
betonproduktion.

Den grønne sammensætning
Den grønne beton adskiller sig ved, at en del af
indholdet af den traditionelle cement erstattes af
kalksten og kalcineret ler, som er brændt ved
væsentligt lavere temperaturer end cement.
Herved bruges væsentligt mindre energi, hvilket
medfører op til 30% lavere CO2-udledning.
Kombination af cement, kalksten og kalcineret ler
som bindemiddel i grøn beton betyder endvidere, at
flyveaske helt eller delvist kan undværes i betonsammensætningen.
Innovation med bæredygtigt perspektiv
Erstatter man i hele verden de eksisterende cementog betontyper med de nye danskudviklede grønne
cement- og betontyper, vil man på verdensplan
kunne reducere CO2-udledningen fra byggeriet med
400 mio. tons om året.

10%

kalksten
og gips

90%

cementklinker

38%

kalcineret ler,
kalksten og gips

62%

cementklinker

FAKTA OM DEN
NYE GRØNNE CEMENT
Traditionel cement består primært af ca. 90% cementklinker,
og resten er lige dele kalksten og gips. Den nye grønne cement
består af ca. 62% cementklinker, knap 17% kalcineret ler,
knap 17% kalksten og resten gips, hvilket giver et markant
mindre CO2-fodaftryk.
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TRADITIONEL CEMENT

GRØN CEMENT

MILJØREDEGØRELSE 2018
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BROBYGGERI OG BYGNING AF LABORATORIUM VISER VEJEN
2016

2017

2018

I 2016 dannede dele af en ny vejbro på motorvejsstrækningen mellem Herning og Holstebro rammen
om det første store demonstrationsprojekt
for grøn beton.

I 2017 tog Innovationskonsortiet endnu et vigtigt
skridt, da dele af to nye demonstrationsbroer på
Lolland blev støbt med grøn beton. Et vigtigt bidrag til
at se den nye teknologi i fuld skala.

I 2018 har DTU, der er blandt projektets deltagere,
påbegyndt konstruktionen af et nyt beton- og
materialelaboratorium, hvor grøn beton
indgår i byggeriet.
En in-situ støbt betonvæg i det centrale auditorium
samt gulvet i et tilstødende teknikrum er således
blevet støbt med den "grønne beton". Betonen vil
løbende blive analyseret af forskere fra DTU og
Teknologisk Institut, som vil teste og evaluere
hærdning og styrkeudvikling.

INNOVATIONSKONSORTIET
Innovationskonsortiet startede den 1. marts 2014
og er medfinansieret af InnovationsFonden med et samlet budget på DKK 29 mio.
Deltagerne i Innovationskonsortiet er Aalborg Portland A/S, Femern A/S, Banedanmark,
Sweco A/S, Rambøll Danmark A/S, MT Højgaard A/S, Unicon A/S, Fabriksbetonforeningen,
DTU Byg, Vejdirektoratet, Energistyrelsen, Københavns Erhvervsakademi (KEA),
Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademiet Lillebælt, Via University College – Campus
Horsens og Center for Betonuddannelse (AMU Nordjylland) og Teknologisk Institut.
Research & Quality Centre
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MILJØ OG ENERGI I FOKUS
Aalborg Portland er en arealmæssig stor industrivirksomhed med
kridtgrav og cementfabrik, hvor miljø- og energiforhold er i fokus.

På side 32-51 præsenteres de væsentligste forhold under emnerne:
Råmaterialer · Energi · Emission til luften · Støj · Vand · Affald · Arealforbrug · Miljøbevidst transport.
Til at styre miljø- og energiforholdene har Aalborg Portland indført miljø-og energiledelse.
Vi fokuserer på løbende forbedringer og arbejder målrettet med mål for at forbedre
miljø- og energiforholdene.

20

Transport af alternative brændsler til Ovn 87

MILJØREDEGØRELSE 2018
MILJØ OG ENERGI I FOKUS

Miljøledelse
På Aalborg Portland har vi et integreret ledelsessystem, som omfatter kvalitet,
miljø, CO2, energi og arbejdsmiljø. Ledelsessystemet er en indarbejdet del af vores
hverdag og er med til at holde fokus på de væsentlige forhold og gøre vores
politikker til virkelighed.

I ledelsessystemet bliver der sat krav og opstillet
mål og handlingsplaner, således at vi til stadighed
kan forbedre vores præstation på kvalitet-, miljø-,
energi- og arbejdsmiljøområdet, se afsnittet
”Miljø- og energimål – indsats og resultater”.
Aalborg Portlands ledelsessystem opfylder inter
nationale standarder og er certificeret hos Bureau
Veritas. Certificeringen er en uafhængig garanti for,
at Aalborg Portland opfylder krav defineret i disse
standarder.
Ledelsessystemet blev i 2018 re-certificeret efter
de nyeste standarder for henholdsvis kvalitet (ISO
9001:2015) og miljø (ISO 14001:2015). Ligeledes blev
fillerproduktet – Asfaltbinder - certificeret af Bureau
Veritas i forhold til EN 13043:2002/AC:2004.
Aalborg Portlands ledelsessystem er underlagt
krav omkring ekstern audit. Formål med audit er
at vurdere effektivitet af ledelsessystem og at
anbefale forbedringer på styring, risikostyrings- og
forretningsprocesser. Audit er baseret på objektivt
vidnesbyrd af forretningsprocesser og analyse af
data. I 2018 blev der gennemført 14 eksterne audits,
uafhængige af hinanden, af Bureau Veritas, DANAK,
AFNOR og BE-CERT.

Aalborg Portlands
ledelsessystem
opfylder internationale
standarder og er
certificeret hos
Bureau Veritas.

AALBORG PORTLANDS
CERTIFICERINGER
››
››

ISO 9001:2015

››
››
››
››
››

ISO 14001:2015

››
››
››
››
››
››
››
››

KLS-A / D

Tekniske forskrifter for
Bulk BEK nr 9639 af 09/10/2002
EMAS forordning 1221:2009
CO2
ISO 50001:2011
OHSAS 18001:2008 og arbejdstilsynets
bekendtgørelse nr. 1191
EN 197-1:2011, EN 197-2:2014
DS/INF 135:2015
NF 002:2017
TRA 600 C og P+E:2016
EN 12620:2002+A1:2008
EN 13043:2002
ISO 17025:2005
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Aalborg Portland har
reduceret både CO2- og
NOX-emissionerne væsentligt
siden år 2000 og løbende
gennemfører nye miljø
forbedrende initiativer,
herunder miljøinvesteringer.

De væsentligste miljøpåvirkninger
Cementfremstilling er forbundet med et forbrug
af energi og råmaterialer. Produktionen giver
dermed anledning til en række miljøpåvirkninger
i form af udledning af røggasser, affald, støj, spilde
vand mv. Herudover er der miljøpåvirkninger ved
fx transport, indvinding af råstoffer og oparbejdning
af brændsler.
Væsentlighedskriterier
Der er taget udgangspunkt i PRTR-forordningens
liste over forurenende stoffer og udledningstærsk
ler for rapportering til det europæiske register over
udledning og overførsel af forureningsstoffer.
I arbejdet med miljø og energi er de væsentligste
direkte og indirekte miljøpåvirkninger kortlagt og
udvalgt efter følgende kriterier:

››
››
››
››
››
››
››
››
››
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Spredning af stoffer samt klima- og miljøeffekt
Mængder
Vilkår i miljøgodkendelser og hensyn til naboer
Ressourceoptimering af råstoffer
Aftage affaldsprodukter fra andre industrier
Potentiale for energibesparelser
Minimering af energiforbrug ved transport
Produktudvikling og forskning i bæredygtig
produktion af cement og beton
Biodiversitet.

Forinden havde Aalborg Portland bl.a. opdateret
miljøteknisk beskrivelse, støj-, emissions- og
immissionsberegning og gennemført basistilstands
undersøgelse for jord og grundvand. Endvidere blev
der udarbejdet BAT-redegørelse for luftemission
med teknisk, økonomisk og miljømæssig vurdering
i forhold til bedst tilgængelig teknologi for
cementindustrien.
I de gældende miljøgodkendelser er der stillet vilkår
til driften, herunder:

››

Miljøgodkendelse
Miljøpåvirkninger er reguleret i Aalborg Portlands
miljøgodkendelser og tilladelser, som kan ses i
oversigten i afsnittet ”Generelle oplysninger”.

››
››

Den 10. marts 2017 afsluttede Miljøstyrelsen
revurdering af fabrikkens samlede miljøforhold
ved at træffe afgørelse om opdatering af vilkår i
eksisterende miljøgodkendelser.

››

››

››

Vilkår for luftemissioner, der omfatter ovne,
cement- og kulmøller, kølerskorsten samt
kedelcentral
Vilkår for støj fra fabrikken
Vilkår til udledning af processpildevand,
kølevand, regnvand mv.
Krav til håndtering og indberetning af alvorlige
driftsforstyrrelser og uheld
Krav til drift af oplagspladser for råmaterialer
og brændsler
Krav til drift af fabrikkens deponi og
nyttiggørelsesanlæg.

Musikkens Hus, Aalborg

Basisår

NØGLEINDIKATORER

Enhed

2000

2014

2015

2016

2017

2018

Grå cementproduktion
Energi

GJ pr. tTCE

4,78

4,50

4,45

4,31

4,41

4,43 a

CO2

Kg pr. tTCE

897

781

761

756

764

734 a

NOX

Kg pr. tTCE

3,72

0,62

0,70

0,63

0,76

0,65 b

Energi *

GJ pr. tTCE

6,80

6,74

6,82

6,89

6,98

7,49 d

CO2 *

Kg pr. tTCE

1.276

1.144

1.155

1.173

1.180

1.235 d

NOX *

Kg pr. tTCE

3,82

1,39

1,51

1,69

1,71

1,95 e

Hvid cementproduktion

* Korrigeret for genvinding af varme, der fremstilles til Aalborg Kommunes fjernvarmenet.
Korrektion vedr. sparet CO2 og NOX er beregnet med Nordjyllandsværkets emissions- og energital for kulfyring efter
varmevirkningsgradsmetoden med 125% for fjernvarme.
a

I grå produktion er energiforbrug på niveau med 2017, dog med en mindre stigning pga. ændring i brændsel- og råmaterialemix ved
forbrug af mere alternativt brændsel samt formaling af mere sand og oxiton.

b

En stigning i forbruget af alternative brændsler med indhold af CO2-neutral biomasse har forbedret CO2-nøgletallet for grå produktion.

c

I grå produktion skyldes NOX-fald dels stigning i forbrug af alternativt brændsel, der har en NOX-reducerende virkning, og dels
indregulering af NOX-reduktion fra SNCR-anlæg.

d

I hvid produktion er energiforbrug og CO2 steget, da ustabil drift i første halvår med mange ovnstop ikke har medført produktion ved bl.a.
ovnskylning og genopvarmning af ovnanlæg efter driftsstop. Endvidere har mindre varmegenvinding til fjernvarme påvirket nøgletal for
energiforbrug og CO2 med reduceret korrektion.

e

Stigning i NOX ved hvid produktion skyldes, at NOX -niveauet stiger i perioder med ovnskylning uden produktion. I første halvår har der
været mange skylninger pga. ustabil drift.

Miljøperformance
Som opfølgning på arbejdet med miljø og energi er
der bl.a. udvalgt væsentlige nøgleindikatorer for grå
og hvid cementproduktion, som fremgår af tabellen
på denne side. Nøgleindikatorer er relative tal, hvor
forbrug og udledning er sat i forhold til produktion.
I afsnittet ”Stofstrømmen” fremgår udviklingen i de
seneste fem år for den samlede produktion.

Der kan forekomme stigninger i visse nøgleindika
torer fra år til år, fx fra 2017-2018 i hvid produktion,
der skyldes kortvarige perioder med ustabil ovndrift
eller ændrede tekniske forhold i produktionen. Det
væsentligste er dog, at Aalborg Portland har reduce
ret både CO2- og NOX-emissionerne væsentligt siden
år 2000 og løbende gennemfører nye miljøforbed
rende initiativer, herunder miljøinvesteringer.
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Miljø- og energimål – indsats og resultater
MÅL 2018

STATUS 2018

ELBESPARELSE
Fortsat fokus på at reducere elgrundlast og på elbesparende tiltag.
I 2018 var målet at gennemføre elbesparende undersøgelser, herunder for
udstyr, der er grundlastbaseret.
Følgende særlige undersøgelser gennemføres:
• Reduceret elforbrug ved overførsel af varm luft fra Ovn 87’s klinkerkøler til
Ovn 76.
• Etablering af frekvensomformer på ventilatorer for Ovn 87’s køler.

Målet er nået ved flg. gennemførte undersøgelser og projekter:
• Undersøgelse efterviste isoleret set ikke nogen netto el-besparelse ved færre
timer med formaling på kulmølle, som blev opvejet af elforbrug til overførsel af
varm luft fra Ovn 87’s klinkerkøler til Ovn 76. Derimod blev det årlige potentiale
påvist til at spare kul på 6.373 MWh. Projektet er gennemført.
• Særlig undersøgelse medførte, at der ikke var behov for at erstatte
spjældregulering af køleluft med frekvensomformer.
Derudover er der gennemført særlige undersøgelser af følgende projekt:
• Udskiftning af belysning til LED i Ovn 87's cyklontårn. Det gennemførte
projekt giver årlig besparelse på 164 MWh.

Målsætning var at fastholde det specifikt variable elforbrug på
108 kWh pr. tTCE.

Målet er ikke nået.
Det specifikt variable elforbrug kunne ikke fastholdes, men er fortsat reduceret
med 5,4% til 111,6 kWh pr. tTCE. i forhold til basisår 2010 på 118 kWh pr. tTCE
Årsag til den variable stigning er bl.a. formaling af cementklinker uden valsepresse, som har været ude af drift på Cementmølle 7-10. Endvidere slemning af
mere sand og oxition som erstatning for flyveaske.

VINDMØLLER
Målet var, at 18% af elforbruget i forhold til 2014 produceres med 5 vindmøller,
der opstilles på Aalborg Portlands arealer.
I 2018 afventes Aalborg Byråds godkendelse af kommuneplantillæg for
opstilling af 5 vindmøller på Aalborg Portlands arealer.

Målet er ikke nået.
Aalborg Byråd godkendte den 15. december 2014 forslag til kommuneplantillæg
for opstilling af 5 vindmøller på Bredhage.
Indsigelser fra den offentlige høring i 2015 behandles af Aalborg Kommune,
hvor det mellem parterne er aftalt at søge en dispensation for det samlede
støjbillede i nærområdet, således Aalborg Portland får mulighed for at opstille
vindmøller på Bredhage. Kommuneplantillæggets endelige godkendelse i
byrådet afventes.

BRÆNDSELSBESPARELSE
I 2018 er målet at gennemføre en undersøgelse om at opnå en årlig besparelse
af brændsel på 6.750 MWh ved følgende projekt:
• Anvende overskudsvarme fra Ovn 87’s klinkerkøler som varm primær luft
til Ovn 76.
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Målet er nået.
Der er gennemført en undersøgelse, hvor potentialet viste sig at være en
konkret årlig besparelse på knap 6.500 MWh. Projektet er gennemført.
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MÅL 2018

STATUS 2018

ALTERNATIVT BRÆNDSEL
Målsætningen er på sigt, at brændselsenergien til grå og hvid cementproduktion
erstattes af minimum hhv. 60% og 20% alternativt brændsel, som reducerer
CO2-udledningen.
I 2018 var målet at erstatte 52% af brændselsenergien i grå produktion.

Målet er nået, da der er erstattet 56% af brændselsenergien til Ovn 87.

Målet for de hvide ovne var at erstatte 3,2% af brændselsenergien.

For de hvide ovne er målet nået, da der er erstattet 4,0% af
brændselsenergien.

For at nå 20%-målet undersøges fortsat egnede affaldsbrændsler, der ikke
ændrer den hvide cementkvalitet, og der gennemføres test af et lovende
alternativt brændsel, herunder for at afklare håndtering, lager, transport- og
doseringsudstyr samt investeringsomfang.

CO2-REDUKTION
Fortsat fokus på at reducere CO2-udledning via øget forbrug af biobrændsel og
på sigt udvikling af nye cementtyper*.
Målet var fortsat at reducere CO2-udledning fra grå cementproduktion med 3% i
forhold til 764 kg CO2 pr. tTCE i 2012.

Målet var fortsat at reducere CO2-udledning** fra hvid cementproduktion med
2% i forhold til 1.139 kg CO2 pr. tTCE i 2012.
* ”Fremtidens cement og beton” er omtalt på side 18 og indgår i forskningsprojekter, der
fremmer bæredygtig udvikling.

Målet er nået, da CO2-udledningen er reduceret til 734 kg CO2 pr. tTCE,
som er 4% mindre end 2012 og 18% siden 2000, hvor indsatsen for at
nyttiggøre brandbart affald med indhold af CO2-neutral biomasse blev styrket.
Målet er ikke nået, da ustabil drift betød et stigende brændselsforbrug
og dermed CO2-udledning.
CO2-udledning** fra hvid cement produktion er steget til 1.235 kg CO2 pr. tTCE,
svarende til en stigning på 8%.

** Korrigeret med CO2-andel, der vedrører varme fra genvinding til Aalborg Kommunes
fjernvarmenet og er beregnet efter varmevirkningsgradsmetoden med 125% for fjernvarme.

NOX-REDUKTION
Målet var at fastholde lav NOX-emission i normalområdet 0,77 - 0,98 kg pr.
tTCE med de indførte NOX-reducerende teknologier, hvor der er taget hensyn til
reduktion af støv i arbejdsmiljøet og overholdelse af NH3-grænseværdi.

AFFALD
Målet var at nyttiggøre 40.000 tons deponeret fillermaterialer til
efterbehandling i kridtgraven.

Målet er ikke nået.
Den specifikke NOX-emission blev 1,06 kg pr. tTCE og ligger 8% over normal
området. Dette skyldes en ustabil drift i hvid produktion i 1. halvår 2018,
hvorved NOX-niveauet stiger i perioder med ovnskylning uden optimal
produktion, og der har været mange skylninger i første halvår.

Målet er nået.
Der er i 2018 frakørt 59.144 tons fra deponiet til nyttiggørelse i kridtgraven i
forbindelse med efterbehandling.
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FN's Verdensmål og Aalborg Portland 2019
Vi uddanner løbende Danmarks medarbejderstyrke.
Dette gør vi ved at uddanne lærlinge og elever, ved
at ansætte graduates og ved at efteruddanne vores
erfarne medarbejdere.

MÅL 2019
Aalborg Portland har besluttet at fortsætte det graduate-program,
der blev søsat september 2017. Det betyder, at i 2019 skal der
ansættes seks nyuddannede kandidater, som over en toårig periode
skal oplæres med tre rotationer af hver otte måneders varighed i
forskellige afdelinger både nationalt og internationalt samt hos
søsterselskabet Unicon.
For at efteruddanne og sikre viden om den nye teknologi er der i 2019
planlagt afholdt 11 tekniske specialkurser i samarbejde med VDZ
(Verein Deutscher Zementwerke e.V).

Aalborg Portland ønsker at bidrage til en
bæredygtig udvikling i samarbejde med det
omgivende samfund.
Bæredygtig energi rummer mange muligheder.
For Aalborg Portland drejer det sig blandt andet
om udnyttelse af mulighed for at levere overskudsvarme og
fjernkøling samt produktion af energi ved egne vindmøller.

MÅL 2019
I 2019 fortsætter Aalborg Portland med at genvinde overskudsvarme
til Aalborg Forsynings ledningsnet.
I 2019 opstarter projektet vedrørende udnyttelse af det kolde vand i
Aalborg Portlands kridtsø som fjernkøling i forbindelse med det kom
mende supersygehus i Aalborg. Fjernkølingen erstatter det traditionel
le elektriske køleanlæg for sygehusets komfortkøling og proceskøling.
Målet er, at 18% af elforbruget i forhold til 2014 produceres med 5
vindmøller, der opstilles på Aalborg Portlands arealer. I 2019 afventes
Aalborg Byråds godkendelse af kommuneplantillæg for opstilling af 5
vindmøller på Aalborg Portlands arealer.
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Cement anvendes i mange sammenhænge og er
karakteriseret ved den høje styrke og lange levetid.
Ved udvikling af cement forskes der er i mulig
hederne for minimering af CO2-fodaftrykket, dels
ved effektiv udnyttelse af ressourcer og dels ved
udvikling cementtype.
For effektiv udnyttelse af ressourcer henvises til afsnit om ”Råmaterialer”.

MÅL 2019
2019 har vi som mål at gennemføre en prøveproduktion af
cementtypen FUTURECEM cement.

Vi ser os selv som en del af Aalborg by og vil gerne
holde en tæt kontakt med vores naboer og være en
del af sports- og kulturlivet i Aalborg og Nordjylland.
Vi afholder rundvisninger samt informations- og
nabomøder og er desuden sponsorpartner for fx
zoologisk have, teater, kunstmuseum, håndbold og
fodbold og deltager i forskellige arrangementer og workshops.

MÅL 2019
I 2019 har vi planlagt at afholde informationsmøder for naboer om
aktiviteter i Rørdal Kridtgrav samt at opstarte et samarbejde omkring
udvikling af Portland Søpark.

I cementproduktionen bruger vi restprodukter fra
andre virksomheder som erstatning for de naturlige
råstoffer og anvender i størst muligt omfang alter
native brændsler frem for fossile.
Endvidere nyttiggør Aalborg Portland et restprodukt fra
produktion af cement i forbindelse med efterbehandling af Rørdal Kridtgrav.
For effektiv udnyttelse af ressourcer henvises til afsnit om ”Råmaterialer”.

MÅL 2019
Substution af fossilt brændsel med alternativt brændsel
Målet er at erstatte 58% af brændselsenergien i grå produktion med
alternative brændsler samt at erstatte 5% af brændselsenergien i den
hvide produktion med alternative brændsler.
Nyttiggørelse
Målet er i 2019 at efterbehandle kridtgraven med 40.000 tons
restprodukt fra produktionen (fillermateriale).
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Hos Aalborg Portland arbejder vi på at reducere ud
ledningen af CO2, ved indsatser på flere fronter. Dels
forsker vi i produktudvikling for at kunne producere
en cement med et lavere CO2-fodaftryk. Dels investe
rer vi i den eksisterende produktion med energibe
sparende tiltag. Derudover optimerer vi for at kunne
øge substitutionsgraden af fossile brændsler med alternative brændsler.
Endvidere har vi løbende undersøgelser/pilotprojekter, hvor vi
undersøger muligheder for energibesparende projekter.

MÅL 2019
I 2019 har vi fastlagt følgende konkrete mål og indsatser relateret til
FN's Verdensmål nr. 13 om Klimaindsats:
Vedrørende indsats med forskning henvises til afsnittet "Fremtidens
cement og beton".
CO2-reduktion
Målet er at fastholde CO2-udledning fra grå cementproduktion på
734 kg CO2 pr. tTCE som i 2018.
Målet er fortsat at reducere CO2-udledning* fra hvid cementproduktion
med 2% i forhold til 1.139 kg CO2 pr. tTCE i 2012.
* Korrigeret med CO2-andel, der vedrører varme fra genvinding til Aalborg Kommunes fjernvarmenet og er beregnet efter
varmevirkningsgradsmetoden med 125% for fjernvarme.

Brændselsbesparelse
I 2019 er målet at opnå en årlig besparelse af brændsel på
22.000 MWh ved følgende konkrete projekt:

››
››

Installation af energieffektive foringssten i brændezonen
i Ovn 74 og 78.
Anvende overskudsvarme fra Ovn 87’s klinkerkøler som varm
primær luft til Ovn 74 og 78 samt Kulmølle 7.

Ud over ovennævnte mål er der i 2019 planlagt følgende
undersøgelser/pilotprojekter, hvor vi undersøger mulighederne
for energibesparende projekter:

››
››
››
››
››
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Undersøgelse af om det er muligt at ombygge det nuværende
slamtransportsystem (forventet reduktion: 75.000 kWh).
Undersøgelse af om det er muligt at fjerne flaskehalse på
transportsystemet til flyveaske (trykluftssystem) (forventet
reduktion: 300.000 kWh).
Undersøgelse af udvalgte trykluftforbrugere og potentiale for
forbedringer (forventet reduktion: 300.000 kWh).
Udskiftning af udvalgte belysninger til LED på lageret, grå cement
møller og udendørs belysning langs administrationsbygningen
(forventet reduktion: 300.000 kWh).
Afprøvning af et dispergeringsmiddel, der tillader at reducere
vandindholdet i slammet uden at påvirke flydeevne. Herved skal
der anvendes mindre energi til efterfølgende fordampning af
vandmængden (forventet reduktion: op til 170.000.000 kWh)

Bæredygtig energi
rummer mange muligheder.
For Aalborg Portland drejer
det sig blandt andet om
udnyttelse af mulighed for
at levere overskudsvarme
og fjernkøling samt
produktion af energi
ved egne vindmøller
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Miljødialog
Aalborg Portland er en del af samfundet både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.
Det er vigtigt for os at have en tæt kontakt med vores naboer og øvrige interessenter samt
at være en del af lokalområdet. Dette gør vi blandt andet ved at invitere til arrangementer
samt at støtte det lokale sports- og kulturliv. FN's Verdensmål nr. 11 om Bæredygtige byer
og lokalsamfund er en naturlig del af Aalborg Portlands mangeårige eksistens i Aalborg by.

For at styrke den løbende kontakt med vores
interessenter arbejder Aalborg Portland med
følgende væsentlige aktiviteter:

››

››

I 2018 havde Aalborg Portland omkring 100 besøg
med ca. 2.000 gæster, som bl.a. fik orientering om
Aalborg Portlands arbejde med bæredygtighed og
havde lejlighed til at stille spørgsmål.
Informationsmøder med naboer og andre
interesserede, hvor graveplaner og efterbehand
lingsplaner for Rørdal Kridtgrav samt initiativer
på miljø- og energiområdet og resultaterne
heraf blev fremlagt.

››

Aalborg Portlands medarbejdere holder indlæg
på eksterne kurser og møder.

››

Inddragelse af miljøoplysninger fra leverandører
via leveringskontrakter, der omfatter miljø.

››

Løbende kontakt med miljømyndigheder i
Danmark og EU i forbindelse med udvikling af
lovforslag og regler, som vil påvirke virksomheden.

Miljøredegørelsen sendes til en lang række interes
senter i ind- og udland, bl.a. naboer, ejere, myndig
heder, politikere, Danmarks Naturfredningsforening,
kunder og leverandører.
Miljøredegørelsen er også tilgængelig for alle på
Aalborg Portlands hjemmeside.
For at sikre den bedst mulige motivation og dialog
med vores eksterne og interne interessenter om den
indsats, vi gør på miljøområdet, vil vi gerne opfordre
alle til at komme med synspunkter og forslag til
forbedringer af vores rapportering.
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Henvendelser
I 2018 har Aalborg Portland haft 37 episoder med
henvendelser om primært støv og støj.

Antal af udslip, der har medført henvendelser
2014

2015

2016

2017

2018

Støv

21

33

39

30

34

Støj

1

1

1

4

3

Limfjorden

1

1

1

5

0

Andet

1

0

0

1

0

Henvendelserne vedrørende støvgener skyldes hånd
tering af udeklinker, udfald på ovnens elektrofilter til
støvrensning samt støvflugt i forbindelse med ind
vinding af kridt i kridtgraven. Som tiltag for minime
ring af støvgenerne er der etableret indendørs oplag
af klinkerne samt installeret to nye kalcinatorer til
Ovn 87, hvilket har medvirket til mere stabil drift
og dermed reduceret antallet af udfald på elektro
filtrene. Desuden er der udviklet en ny metode til
styring af elektrofilterne, hvilken er under afprøvning.
Såfremt denne metode er egnet, vil det reducere
antallet af udfald på ovnens elektrofiltre yderligere.
Støvflugten fra indvindingen skyldes primært den
meget tørre sommer, hvor vandindholdet i kridtet
blev fordampet, og kridtet var ekstra tørt. Der blev
etableret vanding af kridt og veje for at binde støvet
og dermed minimere støvflugten fra indvindingen.
Endvidere arbejdes der på løsninger til indkapsling
af skovlhjulsmaskinen. Leverandøren af skovlhjuls
maskinen er i gang med undersøgelse af muligheder.
Der er afholdt møder med naboer om tiltagene.
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Episoderne vedrørende støjgener skyldes aktiviteter i
kridtgraven. Som tiltag for at minimere støjudsendel
sen er der iværksat en række støjreducerende tiltag,
hvor maskindele er udskiftet, og der er etableret
indkapsling af de støjende anlægsdele - læs mere
om ’Projekt støjdæmpning af dybdegraveren’
i afsnittet "Støj".
I forbindelse med tiltagene er der afholdt møder
med de pågældende naboer, dels for at få afdækket
oplevelserne af støjgenerne og dels for løbende at
informere om de støjreducerende tiltag.

I 2018 havde Aalborg
Portland omkring 100 besøg
med ca. 2.000 gæster, som
bl.a. fik orientering om
Aalborg Portlands arbejde
med bæredygtighed og
havde lejlighed til at stille
spørgsmål.

Masser af aktivitet på Betonworkshop 2018

STØTTE TIL SPORTS-, KULTUR- OG UDDANNELSESAKTIVITETER
Aalborg Portland støtter lokale sports- og kulturaktiviteter som sponsorpartner, fx zoologisk have, teater, kunstmuseum,
håndbold og fodbold.
Ud over sponsorater til AaB, Aalborg Håndbold, Aalborg Pirates, Kunsten og Utzon, har Aalborg Portland i 2018 støttet
Danmarksindsamlingen, Knæk Cancer, Danske Hospitalsklovne og Cykelnerven (scleroseforeningen).
Endvidere deltog Aalborg Portland sammen med 300 studerende på en betonworkshop, hvor studerende på tværs af Aalborg
Universitet, AMU Nordjylland og UCN Professionshøjskolen Aalborg fremstillede betonskulpturer til Frederikshavn Kommune
under temaet ”Ophold og leg ved kysten”.
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Råmaterialer
Ved fremstilling af cement anvendes råmaterialer fra naturlige ressourcer, bl.a. kridt,
sand og gips. FN's Verdensmål nr. 12 om Ansvarligt forbrug og produktion er en integreret
del af vores produktion.

For næsten 40 år siden begyndte Aalborg Portland at
bruge restproduktet flyveaske fra kraftværker. Siden
er en række yderligere alternative råmaterialer taget
ind i produktionen.
For at begrænse påvirkningen af de naturlige fore
komster er der i 2018 erstattet mere end 10% med
alternative råmaterialer, som udgør restprodukter og
affald fra anden industri og samfund, og som dermed
bliver nyttiggjort som en ressource.
Sand fra sejlrender
Sandsugere holder sejlrender ved Hals Barre og
i Limfjorden fri til skibspassage, Det oppumpede sand
erstatter sand fra grusgrave og skal dermed ikke de
poneres på klapplads i Kattegat, hvorved det undgås at
påvirke landskabelige interesser og det marine miljø.
Cementfabrikkens placering ved Limfjorden giver sam
tidig en effektiv logistikløsning, hvor sandsugerskibe
lægger til og pumper sandet i land i afvandingsbassiner.
Afsvovlingsgips
Ved fremstilling af cement tilsættes afsvovlingsgips
fra rensning af SO2 i røggasser. Afsvovlingsgips
kommer fra egen og lokal produktion hos Nord
jyllandsværket og erstatter udvinding af naturgips

32

og anhydrit fra Marokko og Tyskland. Herved
begrænses antallet af lange skibstransporter.
Det lokale samarbejde mellem Aalborg Portland og
Nordjyllandsværket er et godt eksempel på industriel
symbiose. Vi leverer kridtslam til svovlrensning på
kraftværket og modtager efterfølgende den
producerede afsvovlingsgips.
Flyveaske
Siden 1970’erne har Aalborg Portland nyttiggjort
flyveaske, der fremkommer som et mineralprodukt
ved el- og varmeproduktion på kulfyrede kraftværker.
Ved fremstilling af cement erstatter flyveasken
naturligt forekommende ler, der ellers skulle graves
op af den danske undergrund.
Jernoxid
Jernoxid (kisaske) er et restprodukt fra fremstilling
af svovlsyre. Produktet udgør en nødvendig jernkilde
til fremstilling af grå cement.
Oxiton
Ved genanvendelse af aluminiumsskrot dannes et
aluminiumholdigt restprodukt, som fremkommer ved
filtrering af aluminiumoxid, som også kaldes Serox.

Sand fra sejlrender pumpes fra skib til afvandingsbassiner på land
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ALTERNATIVE RÅMATERIALER – tons
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2014

2015

2016

2017

2018

39.102

42.763

45.154

55.617

50.936

7.328

7.643

12.413

33.888

64.189

Afsvovlingsgips

53.490

56.961

57.203

58.172

51.077

Sand

64.314

75.410

79.239

92.913

161.106

189.339

201.406

235.031

202.801

124.225

24.608

16.107

21.313

23.882

36.581

378.181

400.290

450.353

467.273

488.114

Jernoxid
Oxiton

Flyveaske
Andet
Total

I 2018 er der opnået en nyttiggørelse af alternative råmaterialer på godt 480.000 tons. Især forbrug af sand og oxiton er
steget som erstatning for faldende leverancer af flyveaske til produktionen af grå cementklinker.

Skvolhjulsgravemaskine i kridtgraven.

33

Klimaindsats
Aalborg Portland har siden begyndelsen af 1990´erne investeret i energibesparelser i
cementfabrikkens el- og brændselsforbrug. For brændselsforbruget er der endvidere
foretaget massive anlægsændringer, som har gjort det muligt at substituere fossilt
brændsel med alternativt brændsel. FN's Verdensmål nr. 13 om Klimaindsats har således
været et område, som Aalborg Portland har arbejdet med i mange år. I 2018 udgjorde de
alternative energikilder mere end 56% af energiforbruget i den grå cementproduktion,
hvilket er ny rekord.

Besparelse af energi
Aalborg Portland har i mange år arbejdet vedvarende
med at finde energibesparelser i cementfabrikkens
el- og brændselsforbrug. De seneste års indsats
med ekstra fokus på energieffektivisering i det
eksisterende produktionsanlæg har bevirket, at nye
ideer og projekter til besparelse af energi er igangsat.
Overskudsvarme fra Ovn 87's klinkerkøler til Ovn 76
Fra Ovn 87 produceres hver dag cirka 4.500 tons grå
cementklinker. De 1.400 grader varme cementmine
raler nedkøles i procesforløbet, som sker i en klinker
køler ved at gennemblæse med atmosfærisk luft.
Den største del af den opvarmede luft tilbageføres
og nyttiggøres energieffektivt i Ovn 87’s kalcinatorer,
men en mindre del fra den bageste del af køleren er
ikke nyttiggjort fuldt ud.
Et energispareprojekt er derfor igangsat, hvor målet
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Overskudsvarme fra Ovn 87 klinkerkøler til Ovn 76

er at anvende den opvarmede luft i cementfabrik
kens fem andre ovne, der producerer hvide cement
klinker samt til tørring af kul på en af fabrikkens
kulmøller.
Aalborg Portland er i samarbejde med rådgivere
og maskinbyggere gået i gang med at bygge en for
syningsledning samt stikledninger til genanvendelse
af den varme luft.
Der er således fremstillet og monteret mere end 100
meter rør med en diameter på 1.800 mm og fuldt isole
ret, og dertil cirka 30 tons bærende stålkonstruktioner.
Ovn 76 er den første ovn, der er tilsluttet forsynings
ledningen, og her er eftervist, at Aalborg Portland
kan spare omkring 6.400 MWh om året, svarende til
865 ton kul. Ved tilslutning af alle fem hvide ovne og
en kulmølle er besparelsespotentialet 29.800 MWh
om året eller mere end 4.000 tons kul.
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I 2018 er det lykkedes
hæve forbrug af alternativt
brændsel med 50.000 tons
mere end året før til en ny
rekord på 215.000 tons.

I 2018 er det lykkedes hæve forbrug af alternativt
brændsel med 50.000 tons mere end året før til en
ny rekord på 215.000 tons. Dette er et resultat af
tidligere års investering i udstyr og teknologi til
nyttiggørelse af affald som ressource – læs mere
herom i faktaboks i afsnittet ”Investeringer med
klima- og miljøforbedringer”

Alternative brændsler – Affald er energi
Nyttiggørelse af affald bidrager til et ressource
effektivt samfund, hvor affaldet nyttiggøres som
en ressource ved at erstatte kul og petcoke ved
cementfremstilling. Affaldsbrændsel medvirker til, at
udledning af CO2, NOX, SO2 mv. i røggasserne reduce
res, og indhold af biomasse nyttiggøres og er til gavn
for den globale klimaindsats. Som eksempel regnes
kød- og benmel fuldt ud CO2-neutralt, og i affald fra
industrien udgør andelen af biomasse-kulstof typisk
30-40% ved erstatning af de fossile brændsler.

Det relative forbrug af alternativt brændsel, der
erstatter fossilt brændsel som kul og petcoke, er
siden 2000 steget fra 0,45 til 1,67 GJ pr. tTCE, hvilket
i 2018 svarer til en substitution på 30% af det
samlede brændselsforbrug.
Der er i 2017 og 2018 set en lettere stigende i det
relative brændselsforbrug, da sand og oxition som
slemmet ovnslam skal fordampes og i stigende grad
erstatter tør flyveaske pga. udfasning af kul på kraft
værker. Endvidere har der i 2018 været ustabil drift i
første halvår i hvid produktion med mange ovnstop,
der har medført brændselsforbrug uden optimal
produktion med ovnskylning og genopvarmning af
ovnanlæg efter driftsstop.

FORBRUG AF FOSSILT OG ALTERNATIVT BRÆNDSEL – GJ pr. tTCE
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Tørret spildevandsslam
Fra Aalborg Kommunes rensningsanlæg modtager vi
tørret spildevandsslam som CO2-neutralt biobrænd
sel til erstatning for fossilt kul og råmaterialer.
Elektricitet
El er en forudsætning for at kunne drive en cement
fabriks anlæg. I 2018 er der anvendt 310.000 MWh.

Elforbruget fordeler sig som vist i grafen herunder.
De største forbrugssteder er ovne og cementmølleri.
Forbrug af elektricitet omfatter el til grundlast for
anlæggene og et variabelt elforbrug, der afhænger af
størrelsen af produktion på hovedanlæg.

FORDELING AF EL I 2018 PÅ FORBRUGSSTEDER – MWh
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Bæredygtig energi
Vi leverer også energi. Varmen fra vores ovne udnyttes til fjernvarme, og det kolde
vand i kridtsøen vil i fremtiden blive udnyttet til fjernkøling af Aalborgs nye supersygehus.
FN's Verdensmål nr. 7 om Bæredygtig energi handler for os om at udfordre og udnytte
vores potentialer for produktion af bæredygtige energier.

Genvinding af varme fra ovnbrændsel
Cementfabrikken genvinder overskudsvarme fra
produktionen som fjernvarme til borgerne i Aalborg
Kommune. I 2018 dækkede Aalborg Portlands
overskudsvarme det årlige forbrug, som svarer til
ca. 20.000 husstandes varmeforbrug. Vores anlæg
har kapacitet til at levere fjernvarme, der svarer
til 36.000 husstandes årlige varmeforbrug og vi
arbejder målrettet på udnytte dette.
Vindmøller – grøn energi
Aalborg Portland har planer om opstilling af 5
vindmøller på egne arealer i nærheden af fabrikken.
Herved bliver endnu mere grøn energi anvendt til
fremstilling af cement. Ved fremstilling af cement
i 2018 kom mere end halvdelen af elforbruget i
Danmark fra vedvarende energi som vindmøller,
solceller og biobrændsel, som regnes CO2-neutralt.
Målet om opstilling af egne vindmøller medfører,
at CO2-udledningen relateret til elforbruget vil blive
reduceret yderligere.

Energibesparelse ved fjernkøling
Aalborg Portland ønsker at bidrage til en bæredygtig
udvikling i samarbejde med det omgivende samfund.
Bæredygtig udvikling rummer mange muligheder.
Aalborg Portland har en stor kridtsø med koldt vand.
Det er således en mulighed at anvende det kolde
vand som fjernkøling til det kommende supersyge
hus i Aalborg Øst som et energieffektivt alternativ til
de traditionelle elektriske køleanlæg til sygehusets
komfortkøling og proceskøling.
Fjernkøling er som princip det samme som fjernvarme.
Man køler blot i stedet for at varme. Gennem et
lukket ledningsnet pumpes koldt vand frem til de
bygninger, der skal køles. Vandet optager rumvarmen
fra bygningerne og pumpes tilbage til køling, som i
dette tilfælde klares ved hjælp af søens kolde vand.
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Emission til luften
På Aalborg Portland er der en række luftafkast, som fx skorstene og udsug fra værksteder.

Samlet set er der omkring 400 afkast på virksom
heden, hvor luften renses i forskellige typer af filtre
inden udledning. I de største skorstene sker der en
løbende registrering, idet der findes målere, der hele
tiden måler indholdet af de pågældende stoffer.
Derudover udtages med jævne mellemrum stikprøver
i en række afkast. Disse stikprøver analyseres for
yderligere at dokumentere indholdet i afkastene.
Prøverne udtages og analyseres af et uvildigt
akkrediteret laboratorium.

Røggasser
CO2
Den relative CO2-udledning for grå og hvid produktion
er faldet 1,5% i forhold til 2017 ved at anvende mere
alternativt brændsel med indhold af CO2-neutral
biomasse og ligger nu 9% lavere end basisåret 2000.
I grå produktion, hvor den største substitution af fossilt
brændsel er sket med alternativt brændsel, er der tale
om en rekord, da CO2-nøgletallet er det hidtil laveste
på 734 kg per tTCE. Et fald på mere end 18% i forhold
til 2000.
NOX
I perioden fra 2004-2007 er der udviklet og etableret
rensningsudstyr på alle ovne. Som følge heraf er
den relative udledning i 2018 faldet 72% i forhold
til 2000, hvor den relative NOX-udledning dengang
var 3,8 kg pr. tTCE. NOX i absolutte mængder er
reduceret fra 9.945 tons NOX i 2000 til 2.494 tons
NOX i 2018.
I 2018 har der været et samlet fald på 1% til 1,06 kg
pr. tTCE.
På de grå cementovne reduceres NOX ved indsprøjt
ning af ammoniakvand. Dette har medført en stigning
i udledningen af ammoniak (NH3). Grænseværdien i
miljøgodkendelsen er overholdt.
SO2
Den relative emission er faldet 15% fra 0,45 til 0,38
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kg pr. tTCE. Det skyldes primært, at svovlrensning i
skrubberanlæg, der er dimensioneret til røggas fra to
ovne, i større omfang end 2017 har renset røggas fra
en ovn ved enstrenget drift, hvilket har muliggjort en
større svovlrensning.
CO
Den relative emission er steget 17% fra 1,32 til 1,54 kg
pr. tTCE, som skyldes øget anvendelse af alternative
brændsler til grå produktion, som er forbundet med et
relativt højere CO-niveau end kul og petcoke. Endvidere
dannes mere CO ved ustabil drift, som hvid produktion
har været udfordret med i perioder. CO-grænseværdier
ne i miljøgodkendelsen er overholdt.
Støv
Den relative emission er uændret 0,04 kg pr. tTCE.
Henvendelser vedr. støvudslip pga. driftsforstyrrelser
er beskrevet i afsnittet ”Miljødialog”.
Emissionskrav
Miljøgodkendelsen fra 10. marts 2017, der er resulta
tet af Miljøstyrelsens revurdering i forhold til BAT-krav,
indeholder bl.a. ændret krav til drift og grænseværdier.
I løbet af 2018 har der været 17 overskridelser af græn
seværdier for SO2, NOX, CO og støv. Disse er indberettet
til Miljøstyrelsen i Aarhus, og ved månedlig rapportering
er oplyst forebyggende tiltag for at undgå gentagelser.
Af tabellen på næste side fremgår de væsentligste
kilder til luftforurening, kravene til dem samt Aalborg
Portlands nuværende gennemsnitlige emissions
niveau. NOX-, SO2- og støvemission opgøres ved et
gennemsnit af kontinuerlige registreringer. Aalborg
Portlands krav er gældende som døgnmiddelværdier.
Der er for overskuelighedens skyld i præsentatio
nen angivet gennemsnitligt døgnniveau over året.
Som det fremgår, ligger emissionsniveauerne i 2018
generelt under kravværdierne, hvor operatørernes
styring og overvågning af ovnprocesser og rense
foranstaltninger fra kontrolrummet er en afgørende
faktor for lave emissioner.
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KRAV OG EMISSIONER UNDER DRIFT – DE VÆSENTLIGSTE KILDER
NOX

SO2

Støv

		Gennemsnitligt			Gennemsnitligt			Gennemsnitligt
Krav * niveau 2018 **		
Krav * niveau 2018 **		
Krav * niveau 2018 **

Varmegenvinding Ovn 73/79

500

386		

400

112		

20

5

Varmegenvinding Ovn 74/78

500

253		

400

203		

20

0,1

Varmegenvinding Ovn 76

500

319		

400

173		

20

0,8

Ovn 87

500

166		

50

0,02		

20

8

* Døgnmiddelværdi i henhold til gældende miljøgodkendelse pr. 31.12.2018.
** Gennemsnitlig døgnmiddelværdi over året.

Alle værdier er angivet som mg/Nm3 tør røggas ved 10% iltindhold.
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Støj
Ansvarlig produktion handler også om at begrænse støj. Fra Aalborg Portland kommer
der støj fra en lang række stationære støjkilder, der er placeret både internt i bygninger
og eksternt på virksomhedens område samt fra intern trafik på virksomheden.
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Støjkilderne omfatter eksempelvis skorstene, ovne,
cement- og kulmøller, transportbånd, ventilatorer,
skibe ved kaj, lastbiler og aktiviteter i forbindelse
med indvinding og efterbehandling i kridtgraven.
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Beregning af støjudbredelse i 1,5
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Støjmåling af dybdegraveren
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I 2019 vil der fortsat blive foretaget støjdæmpning på
fabrikken. I kridtgraven vil støjvolden blive forlænget
fra det sydøstlige hjørne i retning mod nord, således
at aktiviteterne i kridtgraven afskærmes mod lands
byen Øster Uttrup.

46 dB(A)

52

48

For at komme i mål med skærpede støjvilkår, som træ
der i kraft 1. marts 2022, har Aalborg Portland iværksat
en 5 års handlingsplan for støjreduktion mod 2022.
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Aalborg Portland har en støjkortlægning, som løbende
opdateres. Senest er støjkortlægningen opdateret i
januar 2016 i forbindelse med Miljøstyrelsens
revurdering af virksomhedens samlede miljøforhold.

Støjudbredelsen i dB(A), beregnet for forholdene om aftenen på hverdage.

Dybdegraver med etableret støjskærm
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Aalborg Portlands kridtgrav

STØJSKÆRM - OPDELT I SEKTIONER
Sektion 3b

Projekt støjdæmpning af dybdegraveren
En indkapsling med støjpaneler har reduceret støj
fra gravning af kridt betydeligt. Projektet med design,
fremstilling og montering af støjskærmen er afslut
tet i april 2019 til en investering på ca. DKK 7 mio.
Dybdegraveren er en maskine på over 1.300 tons, som
med en spandkæde graver kridt i 40 meters dybde i
kridtsøen. Graveaktiviteten fra den eldrevne dybde
graver, som bevæger sig ca. 1 km frem og tilbage på
skinner i kridtgraven, er forbundet med støj fra bl.a.
motorrum, spandkæden og dens driv- og ledehjul.

Sektion 1

Sektion 2a

Sektion 3a

Sektion 3c

Sektion 2b

Sektion 2c

Det har gennem årene været arbejdet med at støj
dæmpe ved kilden. Gummibelægning på ledehjul og
stødpuder mellem spande og dens låg er forsøgt, men
er enten blevet revet i stykker elle slides hurtigt ned
pga. de store kræfter, der er på spil, når der graves.
I 2018 er der arbejdet på en større støjafskærming af
dybdegraveren.

Samarbejdsparter i projektet
Maskinfabrikken Fuglsangs Eftf. har i samarbejde med
Persolit designet, fremstillet og monteret støjskær
mene på dybdegraveren. Da der er tale om design af
støjskærm med bevægelige sektioner, har landmåler
firmaet LE34 foretaget en 3D-laserscanning, som har
ligget til grund for design og konstruktion.
Støjskærmen har en samlet vægt på over 32 tons
og har fået tilført en ekstra kontravægt på 16 tons.
Statiske beregninger, der viser godkendt styrker i kon
struktion og påvirkning fra vind og vejr på støjskærmen,
er udført af firmaet Frandsen og Søndergaard.

Landmåler indstiller 3D-lasermåler til scanning af dybdegraveren

Det tyske firma ThyssenKrupp har beregnet last
påvirkning på selve dybdegraveren og i fastgørelses
punkter, da firmaet varetager de oprindelige statiske
beregninger fra dengang dybdegraveren blev tegnet,
fremstillet og leveret i 1979 hos Aalborg Portland.
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Fremstilling
Der er fremstillet en støjskærm i flere sektioner.
Bærende konstruktion og rammer til støjpaneler er

Prøvemontering

svejset, rustbehandlet og monteret som en sandwichløsning med isoleringsmateriale og perforerede plader
for optimal støjdæmpning.

Støjpaneler med påbegyndt isolering

Montering
De forskellige sektioner er monteret i etaper, hvor
løft med kraner og montage fra mobil lift har været
effektive løsninger.
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Sektion 1: Første etape i september 2018

Sektion 2: Montage i februar 2019

Kranløft af støjpaneler

Montage fra mobil lift

GENBRUG AF TRANSPORTBÅND
SOM STØJSKÆRM
VIDSTE DU ...
›› at der er 20 km rullende transportbånd i
kridtgraven. Ved udskiftning kan gummibånd
genbruges til andre formål.

›› at gummibånd er kraftige og har en
massefylde, som kan dæmpe støj.

›› at der er genbrugt ca. 120 m gummibånd,
der er tilpasset til den nederste skærmsektion
mod kridtsøen.

Transportbånd i kridtgraven
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Vand
Ved fremstilling af cement indgår vand i de forskellige processer og til køling af
produktionsanlæg. I den forbindelser søger vi i størst muligt omfang dels at recirkulere
vores procesvand og dels at opsamle regnvand fra udvalgte områder og genanvende
dette. For os handler FN's Verdensmål nr. 6 om Rent vand og sanitet bl.a. om at udnytte
mulighederne for at begrænse brugen af nyt vand og i stedet genanvende procesvandet.

Aalborg Portland får teknisk vand til produktions
formål fra egne boringer i et kalkmagasin.
Aalborg Portland har tilladelse til samlet at indvinde
5,2 mio. m3 om året. I 2018 blev der indvundet 4,9
mio. m3. Heri indgår godt 1,3 mio. m3 vand fra udgra
vet kridt under vandspejlet med dybdegravemaskine
i kridtgraven. Af de resterende mængder på 3,6 mio.
m3 kommer 2,6 mio. m3 fra femten boringer på eget
område tæt ved cementfabrikken og 1,0 mio. m3 fra
grundvandssænkning omkring Ovn 76 og Ovn 85.
I 2018 er der brugt 10% mere vand end i 2017, hvil
ket hovedsageligt er på grund af, at flyveaske i større
grad er erstattet af oxiton. Flyveaske er ved at blive
udfaset og Aalborg Portland er i gang med at finde
substition herfor, hvor oxtion har vist sig at være en
mulighed. I den forbindelse er der behov for en for
maling af sand og oxiton, som er vandforbrugende.
For at begrænse vandforbruget er der løbenden
gennemført følgende projekter:
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Vandmåler

Køling fra grundvandssænkning
Den lokale sænkning af grundvandsspejlet har
gennem årene vist sig at være en effektiv løsning for
at holde underjordiske kældre, gange og transport
systemer tørre i fabriksområdet. Samtidig genan
vendes mere end 820.000 m3 af vandet til køling af
fabrikkens kompressorcentral, som ellers skulle have
tilført kølevand fra Aalborg Portlands vandressource.
Opdelt vandsystem
Efter en forurening af drikkevandet med bakterier i
1998 blev ledningsnettet opdelt i et drikkevands- og
et teknisk vandsystem. Teknisk vand bruges til pro
duktionsformål. I 2018 er drikkevandsnettet fortsat
forsynet fra Aalborg Kommune, da der år tilbage blev
konstateret rest af sprøjtemiddel i Aalborg Portlands
drikkevandsboringer.
Recirkulation af filtratvand
Filtratvand opstår i varmegenvindings- og afsvov
lingsanlægget ved produktion af gips for at rense for
SO2 i røggasserne. Til og med 2004 blev filtratvand
bortledt til Limfjorden.

Cementfabrik med slemmeri i forgrunden

Der blev i 2018 opsamlet
knap 30.000 m3 overfladevand
fra lagerplads ved slemmeri
og kisaskeplads, som indgik
i fremstilling af slam. Herved
blev indvindingen af teknisk
vand tilsvarende aflastet.

Den effektive løsning blev og er fortsat, at filtratvand
recirkuleres til forbrugssteder i cementproduktionen.
Herved blev der i 2018 erstattet godt 400.000 m3 tek
nisk vand, som ellers skulle pumpes op fra vandres
sourcen, og samtidig er bortledning til fjorden ophørt.
En win-win situation.
Nyttiggørelse af overfladevand fra sø
Aalborg Portland har tilladelse til at indvinde
overfladevand fra lergravssø som procesvand til
opslemning af kisaske i forbindelse med fremstilling
af cement.
Søen, der er opstået ved tidligere lergravning, ligger
på Aalborg Portlands arealer på Bredhage. Der er be
hov for at dræne de tilstødende marker. Drænvandet
ledes til søen og via kanaler til Limfjorden. Aalborg

Portland anvender en del af vandet, inden det ledes
til Limfjorden som erstatning for grundvand – i alt ca.
23.500 m3 erstattes om året.
Overfladevand opsamles
Der blev i 2018 opsamlet knap 30.000 m3 overflade
vand fra lagerplads ved slemmeri og kisaskeplads,
som indgik i fremstilling af slam. Herved blev indvin
dingen af teknisk vand tilsvarende aflastet.
Overvågningsprogram
Siden 1991 har et eksternt firma hvert år gennemført
en række hydrogeologiske målinger og analyser af
vandkvaliteten. Løbende rapportering giver overblik
over udviklingen. Herved opnås en effektiv sikring og
udnyttelse af vandressourcen.
Spildevand og overfladevand
Aalborg Portland udleder spildevand til den offentlige
kloak. Overfladevand og kølevand udledes direkte til
Limfjorden. Spildevand afledt til den offentlige kloak
passerer det offentlige rensningsanlæg forinden
udledning til Limfjorden. Spildevand og overflade
vand, der kan indeholde mineralske olier og sand,
passerer sandfang og olieudskilleranlæg på fabrik
kens område.
Grundvand i kridtsø til fjernkøling
Det kommende nye supersyghus i Aalborg Øst
kan nedkøles med koldt vand fra Aalborg Portlands
kridtsø – læs mere om projektet i afsnittet ”Bære
dygtig energi” på side 37.
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Affald og restprodukter
Affald bliver genanvendt og nyttiggjort, hvor det er muligt. Øvrigt affald bliver sorteret
tæt på kilden i containere samt i olie- og kemikaliestationer rundt om på fabrikken.
Hos Aalborg Portland handler FN's Verdensmål nr. 12 om Ansvarligt forbrug og produktion
også om at genanvende, nyttiggøre og håndtere affald på den mest miljørigtige måde.

Affaldet nyttiggøres til genanvendelse og forbræn
ding i henhold til Aalborg Kommunes affaldsregula
tiver eller bortskaffes til deponering på fabrikkens
deponi.
Containerplads for sortering af affald

Mere end 99% af affaldet fra 2018 er ikke-farligt
affald, og resten er karakteriseret som farligt i form
af olie- og kemikalieaffald til nyttiggørelse og blandet
affald til eksternt deponi.
Affaldsstrategi ført ud i livet
Siden 2013 er der hos Aalborg Portland sket et
markant skift fra deponering til øget genanvendelse.
Genanvendt affald er således steget med mere end
91.000 tons i forhold til 2014.

Nyttiggørelse af restprodukt
Det er projektet med at anvende restproduktet
mikrofilller fra ovnene til efterbehandling i kridtgraven,
som især har ændret Aalborg Portlands affaldsstatistik
– læs mere om projektet på side 48-49.
At genanvende affald er i overensstemmelse med
regeringens ressourcepolitik, hvorved naturlige
råvarer erstattes af nyttigt affald.

GENANVENDELSE AF IKKE-FARLIGT AFFALD – tons
150.000
125.000
100.000
75.000
50.000
25.000
0
		
Genanvendelse
Heraf genanvendt microfiller
til efterbehanling i kridtgraven
for "Portland Søpark"
Total		
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2014

2015

2016

2017

2018

7.416

8.077

14.791

14.550

13.508

27.399

78.371

119.142

103.082

112.699

34.815

86.448

133.933

117.632

126.207

AFFALD – mængde i tons		

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL AFFALD		

38.260

46.904

62.773

83.874

74.915

NYTTIGGØRELSE AF IKKE-FARLIGT AFFALD

35.131

87.605

134.365

118.420

126.803

Genanvendelse		

34.815

86.448

133.933

117.632

126.207

Mikrofiller fra ovne		

27.399

78.371

119.142

103.082

112.699

1.683

824

2.776

3.142

2.777

377

48

3

21

12

1.191

1.060

1.850

1.818

1.798

Jern og metal

414

736

741

1.200

1.025

Papir og pap

14

9

16

14

14

Glas

1

0

0,3

0,5

0,3

Plast

649

746

620

669

1.150

1

0

4,4

2,4

3,2

3.087

4.653

8.780

7.683

6.728

Forbrænding		

317

1.157

431

788

596

Blandet brændbart		

301

1.139

415

771

582

Dagrenovation		

16

18

17

17

14

NYTTIGGØRELSE AF FARLIGT AFFALD

229

30

77

85

68

Olie		

216

27

74,0

77,6

61,7

Kemikalier		

13

3

2,6

7,4

6,1

BORTSKAFFELSE AF IKKE-FARLIGT AFFALD *

2.522

-40.809

-71.759

-34.702

-52.012

Fabrikkens deponi – tilført		

2.522

3.390

4.057

5.308

7.132

-

-44.199

-75.816

-40.010

-59.144

377

78

90

71

56

Opfejningsmateriale
Sand og ristestof
Bygge- og anlægsaffald

Elektronikskrot
Andet genanvendeligt

Fabrikkens deponi – fraført microfiller til genanv.
BORTSKAFFELSE AF FARLIGT AFFALD
Eksternt deponi		

* I 2015 - 2018 er der fraført mere affald til genanvendelse, end der er deponeret.
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Arealforbrug og biodiversitet
Aalborg Portland omfatter 1.200 ha land, hvor 190 ha anvendes i forbindelse med cementproduktionen. De resterende arealer på 1.010 ha omfatter søer, skove, enge, strandsumpe
samt brak- og landbrugsarealer. FN's Verdensmål nr. 15 om Livet på land er således udmøntet
hos Aalborg Portland i indsatser for at skabe naturområder med høj biodiversitet.

84%
16%

Natur og landbrug · 190 ha

Cementfabrik

Industri · 1.010 ha
Kridtgrav
Gravegrænse
Råstofgraveområde

Arealfordeling

Aalborg Portland ejer
i Rørdal-området (ha)
Fabrikkens område
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Deponi

12

Arealforbrug i alt

Aalborg Portland har tilladelse til at grave kridt i
Rørdal-området inden for det udlagte råstofgrave
område i Råstofplan for Region Nordjylland.
Indvinding er tilladt indtil 2052.
Efterbehandling af kridtgraven – Portland Søpark
Hensigten med efterbehandlingsplanen er, at kridt
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120

Kridtgrav – aktivt brud
Kisaskeanlæg

Kridtgraven
Kridtgraven er beliggende tæt ved fabrikken og vil
efter fuld udnyttelse have et areal på ca. 240 ha.
En væsentlig del af kridtgraven er søen med den
specielle azurblå farve, som kendetegner søer
udgravet i kridtholdige materialer.

1.200

4
190

graven skal udvikle sig til ”Portland Søpark”, hvor
den lokale befolkning i et bynært rekreativt område
ved kridtsøen vil kunne udøve en række fritids- og
sportsaktiviteter.
Her tænkes på, at søen kan udnyttes til sejlads,
vandski, sportsdykning og badning. Områderne
omkring søen kan tænkes at blive anvendt til
hanggliding, løb, vandreture og lignende aktiviteter.
Grundprincippet i efterbehandlingen er at skabe et
naturskønt område med stejle blottede skråninger,
grønne bløde bakkede områder og med områder med
mulighed for at færdes og udøve fritidsaktiviteter.

Udvikling af kridtgraven til Portland Søpark

Længde 240 m

Etablering af volde og terrasser
I afgrænsede områder i kridtgraven er der påbegyndt
etablering af volde og terrasser. Til opbygning af
voldene og terrasserne anvendes microfiller, som
efterfølgende afdækkes og beplantes.

aa

Etape 1

Bredde 80 m
Stiforbindelse

Bred søkant 25 m

Indtil videre er der etableret etape 1, mens etape 2
og 3 er under opbygning.

Allerede efterbehandlet område

Etape 1
Formålet med volden er at etablere en naturlig
overgang mellem området ved omkasterstationen
og bredden af søen. Endvidere vil volden skærme for
indsyn til fabrikken og virke som en delvis støjaf
skærmning af det på sigt offentligt tilgængelige
område i den nordlige og vestlige del af kridtgraven.

Bred søbred med hældning

bb
Gangareal

Etape 2

Etape 2
Består af etablering af terrasser i den vestlige del af
kridtgraven.
Terrasserne tænkes anvendt i forbindelse med diverse
sportslige aktiviteter. Der tænkes etableret et stiforløb
på terrasserne, ligesom der kan etableres pladser,
hvor man kan opholde sig. Etape 2 er færdigetableret,
men anvendes som kørevej til etape 3. Når etape 3 er
færdigetableret, afsluttes etape 2.
Etape 3
Er under etablering.

Etape 3

Tværsnit bb
Hylde
Vandspejl
kote 0.00

Bred søbred
med hældning

Hylde
Gangareal

Bredde 30 m
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Miljøbevidst transport
Distributionen af cement omfattede i 2018 håndtering af mere end 2,3 mio. tons cement,
der transporteres til eksport- og hjemmemarkedet. Hos Aalborg Portland handler FN's
Verdensmål nr. 9 vedr. Infrastruktur bl.a. om valg af
transportform og placering af siloanlæg i ind- og udland.

Vores indflydelse på transporten til eksportmarke
derne er hovedsageligt afgrænset til valget af skibs
transport, og denne del af transporten kan dermed
betegnes som en indirekte miljøpåvirkning.
I 2018 blev 71% af cementen transporteret med skib
og 29% med tank- og lastbil.
Al cementfremstilling foregår i Aalborg, og herfra
udskibes den største del af produktionen til virk
somhedens 7 siloanlæg, som er strategisk placeret
rundt om i landet og til udenlandske siloanlæg. Fra
siloanlæggene køres cementen ud til kunderne i de
forskellige områder.
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Transport af cement

Cementfabrik i Aalborg
Siloanlæg i Danmark

Aalborg Portlands havn

Vi undgår dermed lange vejtransporter med tunge
cementtankvogne, samtidig med at fordelen opnås
ved, at skibe er en mere miljøvenlig transportform.
Denne miljømæssige gevinst er bl.a. blevet indfriet
ved færdigbygning af siloer for hvid cement i 2017
på et nyopført siloanlæg i den franske havneby
Rochefort til distribution på det franske marked.
Herved undgår vi to gange 900 km pr. tankbil på de
hollandske, belgiske og franske veje, da cementen
transporteres direkte til Rochefort med skib fra
Aalborg i stedet for fra siloanlæg fra den hollandske
havneby Moerdijk.
Aalborg Portland har aftaler med eksterne vognmænd
om tankvognskørsel. I Nord- og Midtjylland forsynes
kunderne direkte fra Aalborg. Distribution af al
pakket cement foregår også fra Aalborg.

29%
71%

Cement transporteret med tank- og lastbil
Cement transporteret med skib

Transportfordeling
af cement
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Stofstrømmen
Nøgleindikatorer og status 2018 – Cementfabrikken i Aalborg
Stofstrømmen er angivet både med absolutte tal og
relative værdier som nøgleindikatorer.

ved beregning af den ækvivalente cementtonnage,
hvis alle klinker var forarbejdet til cement.

De absolutte mængder er opgjort som tons i våd
tilstand. Ved de relative værdier er der taget udgangs
punkt i materialer i våd tilstand (kg) til produktion af
1 ton Total Cement Equivalent – forkortet tTCE, som er
en standardenhed for produktion. Denne fremkommer

De relative værdier giver således mulighed for at
sammenligne stofstrømmen år for år uafhængigt
af eventuelle variationer i cementproduktionens
størrelse, bevægelser i klinkerlager og salg af
klinker samt import af klinker.

INPUT
FORBRÆNDINGSLUFT
(O2, N mv.)

Absolutte tal – tons *

Relative tal – kg pr. tTCE *

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

593.783

592.568

676.406

751.904

709.416

326,4

311,5

307,1

311,2

300,6

RÅMATERIALER										
Kridt
3.064.648 3.173.982 3.649.362 4.003.719 3.905.097
1.684,5
1.668,7
1.656,9
1.657,2
1.654,7
Vand
2.881.522 3.170.668 3.499.229 3.584.351 3.842.658
1.583,8
1.667,0
1.588,8
1.483,6
1.628,2
Sand
129.488
129.595
152.484
192.502
158.617
71,2
68,1
69,2
79,7
67,2
Gips
32.126
42.373
56.557
60.302
65.850
17,7
22,3
25,7
25,0
27,9
Andet
24.536
33.290
35.394
35.763
31.522
13,5
17,5
16,1
14,8
13,4
Emballage
1.129
1.305
1.018
887
886
0,6
0,7
0,5
0,4
0,4
GENANVENDELSESMATERIALER										
Flyveaske
189.339
201.406
235.031
202.801
124.225
104,1
105,9
106,7
83,9
52,6
Sand
64.314
75.410
79.239
92.913
161.106
35,4
39,6
36,0
38,5
68,3
Afsvovlingsgips
53.490
56.961
57.203
58.172
51.077
29,4
29,9
26,0
24,1
21,6
Oxiton
7.328
7.643
12.413
33.888
64.189
4,0
4,0
5,6
14,0
27,2
Jernoxid
39.102
42.763
45.154
55.617
50.936
21,5
22,5
20,5
23,0
21,6
Andet
24.608
16.107
21.313
23.882
36.581
13,5
8,5
9,7
9,9
15,5
Total
378.181
400.290
450.353
467.273
488.114
207,9
210,4
204,5
193,4
206,8
BRÆNDSLER
Kul
Petcoke
Fuelolie
Alternative
Total

44.820
207.863
4.447
100.817
357.947
(MWh)

(MWh)

(MWh)

EL

250.048

257.703

291.953

49.456
201.429
4.637
126.618
382.140

60.189
223.584
4.831
149.491
438.095

74.670
243.938
5.031
164.746
488.385

75.106
211.217
4.779
214.839
505.942

24,6
114,3
2,4
55,4
196,7

26,0
105,9
2,4
66,6
200,9

27,3
101,5
2,2
67,9
198,9

30,9
101,0
2,1
68,2
202,2

31,8
89,5
2,0
91,0
214,3

(MWh)

(MWh)

(kWh pr. tTCE)

(kWh pr. tTCE)

(kWh pr. tTCE)

(kWh pr. tTCE)

(kWh pr. tTCE)

309.580

309.977

137,4

135,5

132,6

128,1

131,3

INTERN RECIRKULATION
(GJ)

(GJ)

(GJ)

(GJ)

(GJ)

(MJ pr. tTCE)

(MJ pr. tTCE)

(MJ pr. tTCE)

(MJ pr. tTCE)

(MJ pr. tTCE)

Fjernvarme fra varmegenvinding
21.197
Mikrofiller
109.429
Vand
1.237.969
Egen afsvovlingsgips
28.439
Genbrug af klinker/råmel
37.081
Genbrug af cement fra silorensning
1.505

24.090
100.549
1.195.258
27.591
19.418
4.054

19.672
116.082
1.192.066
33.012
30.810
216

24.486
114.316
1.218.148
33.231
27.260
393

23.863
113.728
1.227.285
32.251
33.320
159

11,6
60,1
680,4
15,6
20,4
0,8

13,2
52,9
628,4
14,5
10,2
2,1

10,3
52,7
541,2
15,0
14,0
0,1

11,1
47,3
504,2
13,8
11,3
0,2

9,9
48,2
520,0
13,7
14,1
0,1

* Opgjort med materialers indhold af vand.
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OUTPUT

Absolutte tal – tons *

2014

2015

2016

Relative tal – kg pr. tTCE *

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

RØGGASSER											
CO2
1.718.011 1.780.564 2.054.900 2.277.214 2.190.706
944,3
936,1
933,0
942,6
928,3
NOX
1.580
1.832
2.164
2.586
2.494
0,87
0,96
0,98
1,07
1,06
SO2
682
844
948
1.099
895
0,37
0,44
0,43
0,45
0,38
CO
1.649
1.601
1.969
3.186
3.624
0,91
0,84
0,89
1,32
1,54
Støv
91
96
107
90
89
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
NH3
39
40
46
51
86
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
HCl
6
7
7
9
7
0,003
0,004
0,003
0,004
0,003
Hg
0,03
0,03
0,04
0,03
0,03
0,000014
0,000014
0,000018
0,000011
0,000013
PRODUKTER											
Cement
1.877.284 1.971.721 2.256.013 2.346.692 2.313.489
1.031,8
1.036,6
1.024,3
971,4
980,3
Klinker **
-47.969
-60.456
-56.954
44.545
37.994
-26,4
-31,8
-25,9
18,4
16,1
Filler **
1.583
1.373
-2.022
2.539
-200
0,9
0,7
-0,9
1,1
-0,1
Kridtslam til Nordjyllandsværket
17.945
8.846
10.893
5.820
8.785
9,9
4,7
4,9
2,4
3,7
Total
1.848.843 1.921.484 2.207.930 2.399.596 2.360.068
1.016,2
1.010,2
1.002,6
993,2
1.000,0
Korrektion
-16,2
-10,2
-2,6
6,8
0,0
Total Cement Equivalent
1.819.341 1.902.072 2.202.472 2.415.907 2.360.011
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
Emballage

1.129

1.305

1.018

887

886

0,6

0,7

0,5

0,4

0,4

VAND											
Vanddamp
1.361.211 1.407.063 1.880.371 1.998.008 2.021.656
748,2
739,8
853,8
827,0
856,6
Kølevand, inkl. Ovn 85-grundvand 2.241.899 2.409.532 2.514.030 2.568.453 2.866.764
1.232,3
1.266,8
1.141,5
1.063,1
1.214,7
Grundvandssænkning (Ovn 76)
221.125
313.543
201.436
213.265
147.490
121,5
164,8
91,5
88,3
62,5
Spildevand
28.835
41.396
31.200
36.769
38.423
15,8
21,8
14,2
15,2
16,3
											

VARMEGENVINDING
TIL FJERNVARME

(GJ)

(GJ)

(GJ)

(GJ)

(GJ)

(MJ pr. tTCE)

(MJ pr. tTCE)

(MJ pr. tTCE)

(MJ pr. tTCE)

(MJ pr. tTCE)

1.152.611

1.214.257

1.199.988

1.449.809

1.185.306

633,5

638,4

544,8

600,1

502,2

AFFALD ***											
Genanvendelse
34.815
86.448
133.933
117.632
126.207
19,1
45,4
60,8
48,7
53,5
Forbrænding
317
1.157
432
788
596
0,2
0,6
0,2
0,3
0,3
Deponering
2.899
-40.731
-71.669
-34.631
-51.956
1,6
-21,4
-32,5
-14,3
-22,0
Olie- og kemikalieaffald
229
30
77
85
68
0,13
0,02
0,03
0,04
0,03
Total
38.260
46.904
62.773
83.874
74.915
21,0
24,6
28,5
34,7
31,8
** Omfatter salg og lagerforskydning samt korrektion for import af klinker.
*** Affaldsmængder er fordelt som farligt og ikke-farligt affald på side 47 med angivelse af, om affaldet nyttiggøres eller bortskaffes.
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VORES ARBEJDSMILJØ
Planlægning, risikovurdering og udførelse af arbejdsopgaverne under
overholdelse af gældende lovgivning og Aalborg Portlands skærpede
sikkerhedsregler er kravet ved enhver opgave, der udføres på Aalborg
Portland. Målet om et sikkert og sundt arbejdsmiljø, som fremgår af
FN's Verdensmål nr. 8 om Anstændige jobs og økonomisk vækst, er
således helt essentielt for Aalborg Portland.
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MILJØREDEGØRELSE 2018
VORES ARBEJDSMILJØ

Vores sikkerhedsregler
I 2018 har vi arbejdet intensivt med at implementere
Aalborg Portlands skærpede sikkerhedsregler.
Vi har 10 basisregler, som gælder for alt arbejde,
der udføres på Aalborg Portland. Desuden er der
yderligere 10 udspecificerede regler, som præciserer
kravene til eksterne firmaer med arbejde på Aalborg
Portland, således at forventningerne er afstemte ved
tilbudsgivning og udførelse.

Jeg bruger personlige
værnemidler
De 10 sikre

De 10 sikre
En forudsætning for at arbejde på Aalborg Portland
er, at vores sikkerhedsregler overholdes.
Det gælder for både vores egne medarbejdere og for
eksterne samarbejdspartnere. Igennem året er der
arbejdet med at give information om reglerne, hvor
der også er blevet gennemført udbedring af blandt
andet gelænder og platforme samt indkøbt hjælpe
udstyr. Der er for eksempel blev indkøbt 3-hjulede
cykler, tasker, vogne, håndfrie headsets og andet
udstyr i forbindelse med implementeringen af
kravet om sikker færdsel.

Jeg er fuldt koncentreret
når jeg færdes og bruger
gelænderet på trappen
De 10 sikre

Jeg stopper straks
farlig adfærd
De 10 sikre

Jeg bruger min personlige
sikkerhedsaﬂåsning,
når jeg arbejder på anlæg
De 10 sikre

Jeg laver en “Tænk 5” eller
tilsvarende risikovurdering,
inden jeg starter min
arbejdsopgave
De 10 sikre

55

ARBEJDSMILJØPOLITIK
Aalborg Portland har fokus på produktion af kvalitetsprodukter, der lever op til kundernes krav og forventninger. Arbejdsmiljø og sikkerhed er en integreret del
af hverdagen, og der arbejdes løbende på at forbedre
arbejdsmiljøet og sikkerheden.
Retningslinjer
Alle aktiviteter skal til enhver tid udføres i overensstemmelse med relevant lovgivning, og i overensstemmelse med virksomhedens interne retningslinjer,
der sikrer et fortsat sikkert og sundt arbejdsmiljø.
Udgangspunktet er til enhver tid Aalborg Portlands
værdier – værdien af mennesker, kvalitet, dynamik,
forskellighed og inklusion samt bæredygtighed.
Vores medarbejdere
Aalborg Portland vil, hvor det er teknisk og økonomisk muligt, skabe de bedst mulige rammer for et
godt fysisk og sundhedsmæssigt arbejdsmiljø ved at
anvende de bedst mulige løsninger og hjælpemidler.
Aalborg Portland vil sikre, at alle medarbejdere
uddannes og motiveres til aktivt at arbejde for at

forbedre arbejdsmiljøet. Det er enhver medarbejders
pligt at medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet og
sikkerheden i og omkring udførelse af eget arbejde.
Fremmede firmaer
Aalborg Portland erkender det ansvar og de forpligt
elser, virksomheden har over for de forskellige
aktører, der udfører arbejde på produktionsstedet.
Samfundet
Aalborg Portland indtager en åben og aktiv rolle i
samspil med medarbejdere, myndigheder, kunder,
leverandører, organisationer og andre samarbejdspartnere.
Politik, mål og målsætning
På den årlige arbejdsmiljødrøftelse opstiller
arbejdsmiljøorganisationen mål for det kommende
år. Arbejdsmiljømål indgår i Ledelsens evaluering,
hvor de endelige mål for perioden fastlægges.
Arbejdsmiljøpolitikken opdateres løbende og som
min. hvert 2. år.

ARBEJDSMILJØKØREKORT
For nemt at sikre kendskab til vores sikkerheds
regler har vi udviklet en e-learningskursus, som
gennemgår sikkerhedsregler via små video
sekvenser, fotos og tekst.
E-learningen er rullet ud til både egne medarbejdere og til underentreprenører og leverandører.
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Enhver ulykke er en ulykke for meget
Vigtigst for os er at forebygge ulykker. Dette gør
vi ved planlægning, risikovurdering og bevidsthed
ved arbejdets udførelse. Desværre har vi i 2018 haft
16 arbejdsulykker med mere end 1 dags fravær og
17 ulykker uden fravær. De hyppigste skadestyper
er overfladiske skader, vrid eller forstuvninger.
Det gennemsnitlige antal tabte arbejdsdage pr.
arbejdsulykke er på 5,8. Der er desuden ind
rapporteret 62 tilløb til ulykker.

Trods den forebyggende indsats er det således ikke
lykkedes at reducere antallet af ulykker. Vi har ved
enhver ulykke og tilløb dertil gennemført en grundig
årsagsanalyse, så vi har mulighed for at forebygge
den specifikke årsag og iværksætte korrigerende
handlinger for at undgå gentagelse.
Vi arbejder fortsat målrettet på at nedbringe risici og
deler erfaringer og information om løsninger i
hele organisationen.

ARBEJDSULYKKER
		
2014

2015

2016

2017

2018

Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet
Antal anmeldte ulykker til Arbejdstilsynet		

14

13

13

10

16

Antal fraværsdage		

84

134

48

36

92

Ulykkesfrekvens *		

26,8

24,9

23,3

17,9

28,7

Ulykkesfravær **		

1,2

1,9

0,6

0,5

0,2

Ulykkesfrekvens *		

49,2

49,2

46,0

35,4

56,6

Ulykkesfrekvens * – Sten, ler og glasindustri		

10,0

13,3

9,9

3,8

***

Ulykkesfravær **		

2,3

3,8

1,3

0,9

2,4

Ulykkesfrekvens / Ulykkesfravær – Timelønnede og funktionærer

Ulykkesfrekvens / Ulykkesfravær – Timelønnede medarbejdere

* Antal ulykker pr. 1. mio. arbejdstimer ** Antal fraværstimer pr. 1.000 arbejdstimer
*** 2018 data fra DI statistik for arbejdsulykker er ikke offentliggjort endnu
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Forventninger til fremtiden
Ledere i Aalborg Portland har et særligt ansvar for
at motivere og udvikle medarbejderne, så vi både
leverer solide resultater i dag og samtidig udvikler
kompetencerne til at løse fremtidens opgaver.
FN's Verdensmål nr. 4 om Kvalitetsuddannelse er
således et fokusområde hos Aalborg Portland.
For at sikre et højt kompetenceniveau uddanner
vi løbende vores medarbejdere og for at sikre en
fortsat specialiseret medarbejderstyrke uddanner
vi lærlinge, elever og ansætter graduates.
I 2018 har vi således 18 lærlinge og elever samt
6 graduates. Samtidig har vi efteruddannet vores
erfarne medarbejdere, svarende til godt 600
manddage.

BEREDSKAB
For at træne vores medarbejdere i forskellige
situationer, der kræver beredskab, afholder vi
løbende øvelser og kurser.
I 2018 er der afholdt kurser i førstehjælp og
beredskab samt gennemført seks øvelser med
forskelligt beredskabsfokus lige fra højderedning,
brand i elektriske installationer til hjertestop.
Øvelserne giver mulighed for både at være mentalt
og fysisk parat til hurtig indgriben i en kritisk
situation.
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UDTALELSE FRA MIKKEL KNUDSEN,
ELEKTRIKERLÆRLING.
Det er fedt at være en del af en stor,
international virksomhed, hvor man får erfaring
med forskellige projekter og bliver tildelt opgaver
inden for lidt af hvert. Alle ved, hvad Aalborg
Portland er for en virksomhed, og hvad den står for.
Det giver mig mange muligheder i fremtiden
– og så er det samtidig spændende at være
på en arbejdsplads, hvor jeg får lov til at stifte
bekendtskab med enorme maskiner og avanceret
teknologi.

MILJØREDEGØRELSE 2018
VORES ARBEJDSMILJØ

Arbejdsmiljømål
MÅL 2018

STATUS 2018

ARBEJDSULYKKER MED MERE
END 1 DAGS FRAVÆR
Maks. 7 ulykker.

MÅL 2019
ARBEJDSULYKKER MED MERE
END 1 DAGS FRAVÆR

Vi nåede ikke målet.
Vi havde 16 ulykker i 2018.

Maks. 5 ulykker.

SIKKER ARBEJDSPLADS
Der arbejdes fortsat i henhold til 3-års planen
for implementeringen af følgende:
•
•
•
•
•
•

Basisregler for sikkerhed
Arbejdsmiljøkørekort
Konsekvensmanagement
Risikovurdering / toolboks
Sikker færdsel / gående og kørende
Housekeeping / huller i vejen

Målet er nået.
• Implementering af 10 basissikkerhedsregler
samt 10 sikkerhedskrav til eksterne er sket
gradvist gennem året.
• Der er udviklet et e-learningsforløb for
både interne og eksterne omkring sikkerhedsreglerne. (Arbejdsmiljøkørekort).
• Vi har opdateret vores procedure for
konsekvenser ved overtrædelse af reglerne.
• Vi har i 2018 haft 2.277 udfyldte "Min
Risikovurdering".
• I 2018 er der foretaget forbedringer af
udvalgte adgangsveje og platforme.
Indkøbt 3-hjulede cykler og diverse tasker
osv. til at transportere ting i.
• Huller i vejen udbedres i takt med, at de
indrapporteres.

KOMPETENCE OG BEVIDSTHED
Øge bevidstheden om adfærd for at skabe en
sikker arbejdsplads.
Interne medarbejdere og eksterne håndværkere skal have gennemført uddannelsen om
sikker adfærd.

Målet er nået.
Succesen kan måles ved antallet af risiko
vurderinger og resultatet af Safety Walks.

RISIKOVURDERINGER
4.000 udfyldte risikovurderinger.

SAFETY WALKS
500 udførte Safety Walks.
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NYTTE FOR SAMFUNDET
Aalborg Portland er en af de store arbejdspladser i det nordjyske
område. Endnu flere er beskæftiget i de virksomheder, som leverer
råvarer, andre materialer eller ydelser til fabrikken eller som bruger
vores cementprodukter. Ved investeringer i fabrikken bliver endnu
flere beskæftiget.
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Øresundsbroen

Rabalderparken, Roskilde
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NYTTE FOR SAMFUNDET

Investeringer med klima- og miljøforbedringer
Aalborg Portland har løbende foretaget store investeringer i projekter med klima- og
miljøforbedringer samt i arbejdsmiljø. I perioden fra 2014-2018 er der i alt investeret godt
DKK 260 mio. i en række forskellige miljøteknologiske forbedringsprojekter til gavn for
natur, miljø og samfund.

I 2018 har Aalborg Portland i alt investeret DKK
41,6 mio. i projekter med klima- og miljøforbedringer,
herunder energibesparende projekter samt i
forebyggende sikkerhed og arbejdsmiljø.
Efter markant investering i 2017 med bl.a. opgra
dering af Ovn 87’s kalcinatorer, som har givet mere
stabil drift og derved mulighed for mere alternativt
brændsel og CO2-reduktion, er investering i 2018
med klima- og miljøforbedringer på niveau med
2016.
Investeringsprojekter i 2018 var bl.a.:

››
››
››
››
››

››
››
››

Herudover omfatter investering i miljøteknologiske
forbedringer også:

››
››

Støjdæmpning af dybdegraver i kridtgraven
Overskudsvarme fra Ovn 87’s klinkerkøler som
varm primær luft til Ovn 76
Udvidelse af nyttiggørelsesanlæg til
efterbehandling af kridtgraven
Optimeret ovndrift på hvide ovne ved installation
af nye kæder og forvarmersystem
Etablering af præisoleret rørledning for
filtratvand til buffertanke med henblik på
mere varmgenvinding fra ovne

Opgradering af udvalgte afstøvningsfiltre
med samtidigt forbedret støjdæmpning
Forebyggende sikkerhedstiltag vedr. kajanlæg
Forebyggende sikkerhed ved udskiftning af
gelændere og riste, adskillelse af trafik og
indkøb af tekniske hjælpemidler for tunge løft.

Nye forbrugsmaterialer i form af alternative
råmaterialer og brændsler, som er nærmere
omtalt på side 10
Mere miljøvenlige produkter, som indgår i
forskningsprojekter for at udvikle fremtidens
cement, hvilket sker i samarbejde med univer
siteter og andre samarbejdspartnere.

Aalborg Portland planlægger fortsat tiltag, som
vil reducere forbrugs- og emissionsniveauerne,
og som vil have en afsmittende positiv miljøeffekt.
Disse tiltag styres af miljøhandlingsplanen, hvor
mål, indsats og resultater er vist på side 24-25.

INVESTERINGER MED KLIMA- OG MILJØFORBEDRINGER – DKK mio.
80
60
40
20
0

Investeringer

2014

2015

2016

2017

2018

51,7

49,4

40,9

76,6

41,6
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Forebyggende vedligeholdelse
Vedligeholdelse af produktionsanlæg beløb sig i
2018 til mere end DKK 37 mio.
Forebyggende vedligeholdelse har effekt på fx
støvemission ved at filtre udskiftes, og på energi
forbrug ved at indtrængen af falsk luft fra utætheder
i ovnsystemet begrænses.

NY REKORD
FOR ALTERNATIVT BRÆNDSEL
Flerårig investering i udstyr og teknologi til at håndtere og
nyttiggøre affald som ressource har båret frugt, da ny rekord
er nået i 2018 ved at erstatte 56% af brændselsenergien til
Ovn 87 med alternativt brændsel.
Rekorden omfatter nyttiggørelse af 215.000 tons alternativt
brændsel, som består af ikke-farligt affald fra industri med
indhold af biomasse, kød- og benmel samt tørret spildevandsslam, der erstatter fossilt brændsel og dermed
reducerer CO2-udledningen.
Der er udsigt til at nå målet om at erstatte 60% for Ovn
87 i de kommende år. Vejen hertil har bl.a. været to store
investeringer i perioden 2014-2017 på samlet DKK 119 mio.
og indgåelse af aftaler med leverandører om levering af de
forskellige affaldsressourcer med skibe, last- og tankbiler.
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Endvidere er der stor fokus på produktionssikkerhed
for at nå de fastlagte mål – fx ved at foringssten i ovne
bliver udskiftet efter behov, så der opstår færrest
mulige uplanlagte ovnstop.
Indsatsen medfører en stabil og optimal drift af
produktionsanlæg og renseforanstaltninger, hvorved
også miljøpåvirkningerne minimeres.

Udvidelse af anlæg til håndtering af alternativt brændsel
Siden begyndelsen i 1998 er anlæg til alternativt brændsel
blevet udvidet i flere omgange senest i 2014-2015, hvor der
blev investeret DKK 42 mio. i nyt transport- og fødningsanlæg
til Ovn 87.
Opgradering af Ovn 87’s kalcinatorer
For at muliggøre en effektiv forbrænding og stabil proces i
Ovn 87 ved indblæsning af mere alternativt brændsel blev
ovnens kalcinatorer opgraderet i 2017. To helt nye kalcinatorer blev installeret, der er smallere end de gamle for at
opretholde en ensartet gashastighed på over 10 m/s gennem
kalcinatoren og for at sikre opholdstiden er tilstrækkelig til
en effektiv forbrænding. En investering til DKK 77 mio.
Rekord for reduktion af CO2 i grå produktion
Der er også tale om rekord for reduktion af CO2, da CO2nøgletallet i den grå produktion er det hidtil laveste på 734
kg per tTCE. Et fald på mere end 18% i forhold til 2000, hvor
indsatsen for at nyttiggøre mere affaldsbrændsel blev styrket.

MILJØREDEGØRELSE 2018
NYTTE FOR SAMFUNDET

Regnskabstal og samfundsbidrag
Økonomisk bidrag til samfundet
Aalborg Portlands cementproduktion i Danmark
har væsentlig økonomisk betydning for landet.
Værditilvæksten i 2018 er opgjort til DKK 778 mio.
Heraf gik DKK 241 mio. (31%) til samfundet i form af
moms, afgifter, selskabsskat og kildeskat vedrørende
medarbejdernes løn. DKK 165 mio. (21%) gik til med
arbejderne i form af løn og pension (efter skat). DKK
347 mio. henlægges til selskabets egenkapital.
Derudover skabes der en værditilvækst via vores
underleverandører, som har beskæftigelse på
Aalborg Portland – bl.a. inden for transport,
vedligeholdelse og facility management.

DKK 241 mio.

Miljøafgifter
For udviklingen i miljøafgifter ses et fald. Dette er
et resultat af, at Folketinget har vedtaget at nedsætte
NOX-afgiften, og at PSO-afgiften udfases over en
femårs periode fra 2017 til 2021.
Disse to særlige danske afgifter har en meget
stor betydning for konkurrenceevnen i de danske
produktionsvirksomheder og udgør en betydelig
belastning i konkurrencen med europæiske
selskaber, der ikke er pålagt disse afgifter.
En fjernelse af disse afgifter vil muliggøre lang
sigtede investeringer i nye produktionsanlæg og
beskæftigelse i Danmark.

Selskabet har afholdt følgende direkte miljøafgifter:
DKK mio.

af værditilvæksten gik til samfundet.
FORDELING AF VÆRDITILVÆKSTEN
DKK mio.

2014 2015 2016 2017 2018

Nettoomsætning
Materialeforbrug,
tjenesteydelser,
afskrivninger mv.

1.433 1.566 1.730 1.827 1.824

638

813

876 1.003 1.046

Værditilvækst

795

753

854

824

778

Samfundet
Medarbejderne
Renter af
fremmedkapital
Overført til
egenkapital
Udbytte til ejeren

257
127

282
131

268
162

245
180

241
165

36

32

29

29

25

375
0

308
0

395
0

370
0

347
0

I alt

795

753

854

824

778

Samfundet
Medarbejdere
Renter af fremmedkapital
Overført til egenkapital

31%
21%
3%
45%

2014 2015 2016 2017 2018

PSO-afgift
NOX-afgift
Affaldsafgift
Elafgift
Energiafgift
Råstofafgift
Svovlafgift

31
14
1
1
6
4
2

36
17
2
1
5
5
5

39
16
2
1
5
6
6

17
13
3
1
5
6
7

14
13
3
1
4
5
5

I alt

76

59

71

52

45

Fordeling af
værditilvæksten
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Målemetoder og beregningsgrundlag
Oplysninger til brug for miljøredegørelsen er fremkommet fra SAP EnvDB – et miljøinfosystem, hvortil forskellige datatyper indlæses fra systemer til registrering af rådata.

Nedenfor er der redegjort for målemetoder i
forbindelse med registrering af rådata.

Produkter er opgjort ved vejning og beregning.

››

Produktion af fjernvarme er målt med kaloriemåler.

Råmaterialer, genanvendelsesmaterialer og
brændsler er opgjort efter målepunkter i frem
stillingsprocessen i form af flowmålere og vægte.

››

Affald er opgjort ved vejning på brovægt samt
årsopgørelser fra eksterne affaldsmodtagere.

››

Vandforbrug er målt med vandure.

››

››

Elforbrug er målt med kWh-målere.

››

Emballage er beregnet ud fra lageropgørelser.

››

CO2-udledningen er beregnet i overensstemmelse
med den godkendte CO2-overvågningsplan og
verificeret af ekstern CO2-verifikator.

Kølevand er beregnet ud fra princippet om vand
balance, hvor målt vandforbrug, grundvands
sænkning samt vandindhold i materialer og
brændsler på ind-siden fratrækkes følgende
flowmålte udledninger på ud-siden: Vanddamp
og grundvandssænkning ved Ovn 76 samt spilde
vand (sanitært vand og vaskevand).

››

Mængden af forbrændingsluft er beregnet
indirekte ved at trække stofstrømmens
ind-side fra ud-siden.

››

Arbejdsulykker og ulykkesfravær opgøres ud
fra anmeldelser til Arbejdstilsynet.

››

Støjberegning er udført af eksternt akkrediteret
firma ud fra kildestyrkemålinger og efterfølgende
beregning.

››

››

››

64

››

NOX, SO2, CO, HCl, NH3 og støv fra ovne er opgjort
ved kontinuerlig måling i skorstenene. Det samme
gælder støvkoncentrationer i afkast fra cement
mølleri og kulmølleri, hvorimod luftmængde her
fra er beregnet på baggrund af stikprøvemålinger.
Mængden af Hg er beregnet ud fra kontinuerlig
måling af luftmængder fra ovne og Hg-koncen
trationer, der er baseret på stikprøvemåling fra
årlige præstationsmålinger, undtagen Ovn 87,
hvor der i 2014 blev etableret kontinuerlig
måling af Hg-koncentration.

Kontinuerte emissions- og flowmålere samt
brovægte er underlagt regelmæssig kontrol og
kalibreret af DANAK-akkrediterede firmaer.

MILJØREDEGØRELSE 2018

Miljøverifikators erklæring og EMAS-registrering
Miljøverifikator fra Bureau Veritas Certification
(akkrediteringsnr. 6002) har gennemgået miljø
redegørelsens del om det ydre miljø og afgivet
erklæring som anført nedenfor.

Efterfølgende har Miljøstyrelsen udstedt Certifikat
for EMAS-registrering på baggrund af verifikators
erklæring og påstempling af miljøredegørelsen.
Arbejdsmiljø, regnskabstal og samfundsbidrag
er ikke omfattet af verifikationen.

Certifikat for EMAS-registrering
Certificate of EMAS-Registration
Aalborg Portland A/S
Rørdalsvej 44, DK-9220-Aalborg Øst

Registreringsnummer
Registration Number

DK-000132

Registreret første gang
Date of first registration

02-03-2000

Certifikatet er gyldigt indtil
This certificate is valid until

01-06-2020

Udstedelsesdato
Date of issue

12-06-2019

Denne organisation har indført et miljøledelsessystem, og udarbejdet en miljøredegørelse i henhold til forordning (EF) nr. 1221/2009 med det formål at fremme en løbende forbedring af organisationens miljøindsats og resultater, og informere offentligheden herom. Miljøledelsessystemet og miljøredegørelsen er verificeret af en
uafhængig tredjepart.
This organisation has established an environmental management system and prepared an environmental statement according to Regulation (EC) No. 1221/2009 to promote the continual improvement
of environmental performance and to inform the public hereof. The environmental management system and the environmental statement are verified by an independent third party.

Søren Mørch Andersen
EMAS Koordinator
EMAS Coordinator

65

66

MILJØREDEGØRELSE 2018

Generelle oplysninger
NAVN OG BELIGGENHED
Aalborg Portland A/S
Rørdalsvej 44
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 98 16 77 77
E-mail: cement@aalborgportland.com
Internet: www.aalborgportland.dk

NACE-KODE
23.51 – fremstilling af cement.

MILJØTILSYNSMYNDIGHED
Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen Aarhus

VÆSENTLIGE BIAKTIVITETER
K212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald forud
for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af
affald på 30 tons om dagen.

BRANCHE
Forarbejdning af visse råstoffer mv.
HOVEDAKTIVITET
Fremstilling af cement til hjemme- og
eksportmarkedet.
LISTEPUNKT
3.1. a). Fremstilling af cementklinker i rotérovne med
en produktionskapacitet på mere end 500 tons/dag (s).
CVR-NUMMER
36 42 81 12
P-NUMMER
1.019.874.563

VÆSENTLIGSTE MILJØGODKENDELSER
2. OKTOBER 2017
Miljøgodkendelse til bortgravning af 100.000 tons affald af
typen microfiller fra deponeringsanlægget ”Støvsøen”.
21. MARTS 2017
Tilladelse til indvinding af overfladevand fra lergravssø
til anvendelse i kisakseanlægget på Aalborg Portland.
10. MARTS 2017
Miljøgodkendelse og revurdering af cementfabrikken.
Miljøgodkendelsen omfatter:
· Øgede emissionsgrænser fra Ovn 87, Ovn 76,
Ovn 74/78 og Ovn 73/79.
· Vilkårsænding for modtagelse af alternative
brændsler.
Revurderingen og påbud omfatter:
· Ændrede vilkår for kisaskepladsen.
· Virksomhedens samlede miljøforhold.

MATRIKELNUMRE
1a, 1k, 1l, 1m, 1n, 1p, 1o Rørdal, 1ø, 9a, 11c,
Ø. Sundby og 9a, 10g, 11a, 16i, 17l, 21h,
Uttrup under Aalborg Jorde.

EJERFORHOLD
Aalborg Portland A/S er 100% ejet af Aalborg Portland Holding
A/S, der er ejet 75% af Cementir España S.L., Spanien og 25% ejet
af Globo Cem S.L., Spanien. Selskaberne indgår i Cementir Holding
S.p.A., Italien og ultimativ ejer er Caltagirone S.p.A., Italien.
Ledelse
Miljø, energi, kvalitet og arbejdsmiljø ved:
Michael Lundgaard Thomsen, Managing Director
Søren Konstmann Lausen, Plant Director
Henriette Charlotte Nikolajsen,
Environment, Energy and QMS Manager

10. MARTS 2017
Revurdering af miljøgodkendelse for deponeringsanlægget
”Støvsøen”.
10. MARTS 2017
Revurdering af miljøgodkendelse for
deponeringsanlægget ”Tippen”.
10. OKTOBER 2012
Nyttiggørelse af mikrofiller til efterbehandling af kridtgrav.
10. OKTOBER 2012
Tilladelse til indvinding af kridt.
29. NOVEMBER 1991
Endelig vandindvindingstilladelse.
29. JUNI 1990
Tilladelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven til at aflede
spildevand til det kommunale spildevandsanlæg.
Aalborg Portland er ikke omfattet af Miljø- og Fødevaremini
steriets risikobekendtgørelse, der omhandler krav til opbevaring
og transport af stoffer, der kan give anledning til alvorlig fare for
omgivelserne i tilfælde af uheld.
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Ordforklaring
AFSVOVLINGSGIPS
Gips dannet ved afsvovling af røggasser.
ALKALI
På Aalborg Portland drejer det sig om natrium- og
kaliumforbindelser.
ALTERNATIVE BRÆNDSLER
Brændbare affaldsprodukter, der erstatter fossile brændsler
og som består af et oparbejdet brændselsprodukt, kød- og
benmel og tørret spildevandsslam.
APV
ArbejdsPladsVurdering.
BAT
Best Available Technique. EU-dokumenter der beskriver
den bedst tilgængelige teknik inden for forskellige brancher.
Bruges som grundlag for miljøgodkendelser.
CEMENTKLINKER
Mellemprodukt efter brænding af slam i ovnene som formales
til færdig cement.
CEMENTMØLLE
Formaler cementklinker til cement.
CO
Kulilte. Fremkommer ved ufuldstændig forbrænding af brændsel.
Omdannes i atmosfæren til CO2.
CO2
Kuldioxid. Dannes ved afbrænding af brændsel og kalcinering
af kridt. CO2 beregnes efter EU's retningslinjer for opgørelse af
CO2-emission.
dB(A)
Støj måles i decibel dB(A), som er en logaritmisk skala.
Som eksempler kan nævnes, at støjen fra blade, der rasler
i vinden, er omkring 20 dB(A). Støjen i en normal opholdsstue
er omkring 40 dB(A), på kontorer 60-65 dB(A), en vej med
normal trafik 80-85 dB(A), og et trykluftbor udsender
ca. 100 dB(A).
EMAS
Den europæiske forordning til registrering af miljøledelses
systemer.
EMISSION
Udledning af støj eller stof. Ved udledning af røggasser måles
mængderne kontinuerligt med måleudstyr, bortset fra CO2.
Se herom under CO2.
FILTRATVAND
Overskudsvand, der dannes i varmegenvindingens kedler ved
udkondensering af vand fra røggasserne.
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FLYVEASKE
Materiale, der fremkommer ved rensning af røggasser med
et elektrofilter.
FOSSILT BRÆNDSEL
Kul, petcoke, olie og naturgas.
GJ
Energienhed. Giga Joule = 1.000 MJ.
HCl
Hydrogenchlorid.
Hg
Kviksølv.
HUSSTANDS ENERGIFORBRUG
Der er regnet med følgende gennemsnitligt forbrug pr. husstand.
El: 4.000 kWh pr. år. Varme (rumvarme og opvarmning af
brugsvand): 60 GJ pr. år.
IMMISSION
Forekomst i udendørs luft af udledte stoffer ved 1,5 m over
jordoverfladen.
ISO 14001
Den Internationale StandardiseringsOrganisations standard
omhandlende retningslinjer for opbygning og vedligeholdelse
af miljøstyringssystemer.
ISO 50001
Standard, der omhandler retningslinjer for opbygning af
energiledelsessystemer.
JERNOXID
Jernholdige restprodukter fra fremstilling af svovlsyre.
KISASKE
Se Jernoxid.
LEDELSESSYSTEM
Aalborg Portlands integrerede system, der sikrer, at håndteringen
af kvalitets-, miljø-, energi- og arbejdsmiljøforhold på virksom
heden foregår planmæssigt og i overensstemmelse med politik,
mål, givne retningslinjer og regler.
LIVSCYKLUSANALYSE (LCA)
En metode til vurdering af et produkts miljømæssige og andre
påvirkninger af omgivelserne i tidsrummet fra indvinding af
råstoffer til og med bortskaffelse af produktet.
MIKROFILLER
Fillermateriale med kornstørrelse < 50 µm.
MINERALISERET DRIFT
Tilsætning af små mængder fluor og alkali, som sammen med
svovl fra brændsler danner særligt reaktive cementklinker.

NH3
Ammoniak.
NOX
Kvælstofilter. Dannes ved forbrænding af brændsel.
Medvirker til dannelse af syreregn.
OHSAS 18001
International retningslinje for opbygning og vedligeholdelse
af arbejdsmiljøstyringssystemer.
PETCOKE
En koksrest fra raffinering af råolie til benzin.
Petcoke har et lavt askeindhold.
PRTR
Pollutant Release and Transfer Register. Det europæiske register
over udledning og overførsel af forurenende stoffer.
PSO-AFGIFT
Afgift, der opkræves ved elkøb og støtter producenter af
vedvarende energi.
RDF
Refuse Derived Fuel er et affaldsbrændsel, hvor genanvendelige
rester som fx glas og metaller er sorteret fra.
RÅMEL
Cementklinker og råmaterialer, der ikke er brændt færdig.
Råmel opstår eksempelvis ved ovnstop.

SO2
Svovldioxid. Dannes ved forbrænding af brændsel.
Medvirker til dannelse af syreregn.
STOFSTRØMMEN
Beskrivelse af hvilke ressourcer Aalborg Portland anvender i
produktionen af cement, hvor meget der produceres, samt hvilke
udledninger produktionen medfører – se side 52-53.
SUBSTITUTION
Erstatning. Her brugt i forbindelse med erstatning af et råstof
med et restprodukt, eksempelvis ler erstattet med flyveaske.
tTCE
ton Total Cement Equivalent.
En standardenhed for produktionen, som fremkommer ved
beregning af den ækvivalente cementtonnage, hvis salg og
lagerforskydning af klinker var forarbejdet til cement.
Hver klinkertype ganges således med en faktor, der udtrykker
tilsætning af øvrige materialer for fremstilling af cementen.
Import af klinker, som er forbrugt til at producere cement,
fratrækkes og regnes ikke som produktion.
VVM
Vurdering af Virkninger på Miljøet. EU-direktiv, der indebærer,
at anlæg, der antages at kunne påvirke miljøet væsentligt,
først kan etableres, når direktivets procedure er gennemført,
herunder at der udarbejdes en VVM-redegørelse, gennemføres
offentlig høring mv.

SAFETY WALK
Sikkerhedsrundering på fabrikken, hvor der er fokus på
medarbejdernes arbejdsmiljø og sikkerhed.
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