
 

Stort EU-støttet projekt om  
grønne synergier i Aalborg Øst

Projektet, der går under navnet  
Bæredygtige Synergier, skal frem til 
udgangen af 2019 bidrage til at skabe 
grønne forretningsmodeller og indu-
strielle symbioser i Aalborg Øst. Plast, 
industritekstiler og energi er projek-
tets første indsatsområder. 
 
Ressourcerne i Aalborg Øst skal frem-
over bruges smartere og ikke mindst 
grønnere. Det er blandt ambitionerne 
i projektet Bæredygtige Synergier, som 
drives i regi af Miljø++-samarbejdet, som 
Aalborg Universitet, Aalborg Havn, Hou-
se of Energy og Erhvervsnetværket 9220 
blandt andet står bag. 

Samarbejdet, der har modtaget 3,8 mio. 
kr. i EU-støtte, skal kort fortalt forbedre 
konkurrenceevnen blandt små og mel-
lemstore virksomheder i Aalborg Øst ved 
at udvikle grønne forretningsmodeller. 
Modellerne har til formål at øge energi- 
og ressourceeffektiviteten i virksomhe-
derne gennem faciliteret industriel sym-
biose og skal således hjælpe områdets 
aktører med at udnytte både hinandens 
og områdets ressourcer til det fælles 
bedste. 

Det er Aalborg Universitet, der er tov-
holder på projektet, og ifølge Lone Kør-
nøv, projektansvarlig og professor ved 
Det Danske Center for Miljøvurdering, 
har Bæredygtige Synergier potentialet til 
at skabe stor værdi for virksomhederne  
i Aalborg Øst.

– Støtten fra EU giver os en rigtig god 
mulighed for at gøre Aalborg Øst til 

frontløber for bæredygtigt samarbejde. 
De deltagende virksomheder får sparring 
og rådgivning til udarbejdelsen af nye 
forretningsmodeller. Projektet kigger på, 
hvilke ressourcer virksomhederne kan 
få mere ud af, end det er tilfældet i dag, 
samt hvilke synergier der er relevan-
te – og bæredygtige – for den enkelte 
virksomhed at indgå i, siger Lone Kørnøv, 
der bakkes op af udviklingschef i Aalborg 
Havn Logistik, Jesper Raakjær:

– Projektet hjælper virksomheder med 
at få glæde af hinandens ressourcer. 
Hvad der er overskudsprodukt hos en 
virksomhed, kan have værdi for en an-
den virksomhed, og det er de synergier, 
vi skal finde frem til og have kortlagt. 
Samtidig hjælper vi med det juridiske og 
økonomiske, så det bliver langt lettere 
og mere attraktivt for virksomhederne 
at indgå i de grønne symbioser. Hele 
projektet skal gerne være med til at ska-
be endnu bedre vilkår for virksomheder-
ne i området og ikke mindst trække flere 
til, forklarer han.

Jesper Raakjær fortæller supplerende, at 
projektets første tre indsatsområder er 
industritekstiler, energi og plast. På side 
8-9 kan du læse mere om ambitionerne 
for bæredygtigt plast. 

Konkret skal Bæredygtige Synergier- 
projektet arbejde med 25 virksomheder. 
Virksomhederne får tilkoblet en ekstern 
rådgiver, der hjælper dem med at lave 
konkret grøn forretningsudvikling, og 
resultaterne skal kunne måles. Også 
økonomisk, forklarer Lone Kørnøv:

– Der er adskillige buzzwords inden  
for bæredygtighed, men vi mener, at 
det er afgørende, at vi arbejder med at 
kvantificere begrebet. Vi sætter tal på, 
hvordan virksomhederne bidrager til 
f.eks. reduktion af CO2-emissioner, og 
hvordan det i sidste ende kan bidrage  
til bundlinjen eksempelvis i kraft af  
besparelser på ressourcer, siger hun.

Hele Aalborg skal med
Bæredygtige Synergier har som beskrevet 
sit fokus på Aalborg Øst, men her stopper 
ambitionerne ikke. I fremtiden skal hele 
Aalborg med, mener Jesper Raakjær: 

– Postnummeret 9220 er omdrejnings-
punktet, og her sætter vi barren så højt 
som overhovedet muligt. Med de mar-
kante aktører, vi har med i projektet, og 
placeringen i universitetets baghave har 
vi alle muligheder for at skabe en super-
liga inden for bæredygtige symbioser, 
som andre vil stræbe efter at matche, 
siger han og fortsætter:

– Målsætningen er også, at de bæredyg-
tige løsninger, vi udvikler her, med tiden 
skal sprede sig til hele Aalborg-området, 
så vi gennem grønne tiltag skaber for-
udsætninger for vækst i hele kommu-
nen. Aalborg-symbiosen er faktisk aller-
de Danmarks største, men mindre kendt 
end eksempelvis industrisymbiosen i 
Kalundborg.  
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Om Miljø++:
Miljø++ er et ambitiøst, strategisk sam-
arbejde mellem Aalborg Havn, Aalborg 
Universitet, Aalborg Forsyning og Aal-
borg Kommune, der har til hensigt at 
gøre erhvervsområdet i Aalborg Øst til 
inkubator for bæredygtige løsninger og 
forretningsmodeller på miljøområdet. 
Samarbejdet vil udvikle bæredygtige 
løsninger, der skaber attraktive er-
hvervsområder og arbejdspladser, og 
som kan spredes til hele Aalborg-om-
rådet og regionen. Populært sagt er 
målet, at miljø og planlægning bliver 
en mulighed og et afgørende kon-
kurrenceparameter i fastholdelse og 
tiltrækning af virksomheder og ar-
bejdspladser i regionen – i stedet for 
en trussel.

Projektet Bæredygtige Synergier er  
et led i paraply-projektet Miljø++. 

Sidste nyt: 
I forrige nummer af TransPORT (Trans-
PORT 47) kunne vi fortælle, at Aalborg 
Forsyning også er gået ind i Miljø++.  
I den forbindelse vil Aalborg Forsyning 
i Aalborg Øst etablere et af verdens 
mest effektive fjernkøleanlæg i hele 
verden ved blandt andet at udnytte 
søen ved Aalborg Portland til naturlig 
køling. Med fjernkøling kan man ud- 
nytte ressourcer, der kan ligge flere  
kilometer væk, og bringe dem i spil 
hos forskellige virksomheder.




