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NORDJYLLAND: Hvad der for 
nogle er affald eller spild-
produkter, kan for andre gø-
re nytte eller skabe værdi.

Det er i sin helt simple 
form tanken bag projekter, 
der i disse år gennemføres 
på og omkring Aalborg 
Havn. Formålet er at skabe 
nye bæredygtige forret-
ningsmodeller og reducere 
ressourceforbruget til gavn 
for miljø, klima og økonomi.

Seneste skud på stammen 
af projekter kaldes Bæredyg-
tige Synergier, og det har 
med støtte fra Den Europæi-
ske Fond for Regionaludvik-
ling været undervejs siden 
januar 2018.

Tovholder er professor på 
Aalborg Universitet Lone 
Kørnøv, der fremhæver pro-
jektets meget konkrete mål.

- Det handler om at knytte 
virksomheder sammen til 
gensidig gavn for hinanden, 
og det har vist sig, at der er 
mange muligheder i er-
hvervsområdet omkring 
Aalborg Havn, siger hun.

Det er resultatet af en sy-
stematisk kortlægning af de 
virksomheder, der holder til 
- ikke bare på havnen, men i 
hele postnummer 9220. 

- Ved at kigge på, hvilke ty-
per produktionsvirksomhe-
der, der var tale om, og kom-
binere det med den erfaring 
vi har om, hvad der kunne 
være at komme efter, udpe-
gede vi en stribe mulige em-
ner og begyndte at kontakte 
dem, fortæller Lone Kørnøv.

På den måde er der for ek-
sempel bygget bro mellem to 
virksomheder, der anvender 
samme type galvaniserede 
metalplader. Afklippet fra 
den ene kan bruges hos den 
anden. Samtidig er indsam-
ling af pap og paller sat i sy-

stem, så begge dele kan gen-
anvendes, og indsamling af 
hvidevarer til reparation og 
genbrug er på vej til at blive 
sat i system.

Mange ideer
Det er blot nogle få af de ide-
er, der er dukket op i proces-
sen. 

- Men vi har undervejs siet 
en del fra. Nogle fordi de ved 
nærmere eftersyn ikke viste 
sig at være bæredygtige. Den 
påtænkte deling mellem 
virksomhederne var sim-
pelthen ikke særlig smart. 
En enkelt har også takket 
nej, fordi de ikke ønskede 
åbenhed om, hvad de laver, 
fortæller Lone Kørnøv.

Projektet handler også om 
ressourceforbrug i en mere 
overordnet forstand.

Man har for eksempel gen-
nemført en termografisk fo-
tografering med drone for at 
afsløre eventuelle varmetab, 
og det har i den grad vist sig 
at være relevant.

- Blandt de virksomheder, 
der valgte at være med, 
fandt vi 250 punkter, hvor 
der umiddelbart ser ud til at 
være et stort varmetab. Der 
er et meget stort perspektiv 

her, og jeg tror, når det kom-
mer ud, at mange virksom-
heder vil være interesserede 
i at komme med i næste run-
de, siger Lone Kørnøv.

Positiv modtagelse
Med enkelte undtagelser er 
det projektets tovholdere fra 
Aalborg Universitet, der ta-
ger initiativ i forhold til virk-
somhederne.

- Vi er blevet positivt mod-
taget, men mange har fra 
start sagt, at der nok ikke var 
noget at komme efter. Det 
har så vist sig, når vi kom på 
besøg og blev vist rundt, at 
der i mange tilfælde var no-
get - faktisk en del - at kom-
me efter. Vi har så prøvet at 
matche dem med virksom-
heder, der kunne bruge de 
pågældende ting, forklarer 
Lone Kørnøv.

Det har på nuværende 
tidspunkt resulteret i 15 for-
retningsmodeller, hvor virk-
somheder arbejder sammen 
til gensidig gavn - og gavn 
handler i denne sammen-
hæng ikke kun om økonomi.

- Det har overrasket os, 
hvor stor velvilje der er. Fra 
start havde vi en forventning 
om, at virksomhederne ville 
kræve, at der var tale om en 
god forretning for at gå i 
gang. Det har vist sig, at de 
også gerne vil være med til 
at fremme en anden dagsor-
den. De vil ikke sætte penge 
til, men det er nok, at det 
hviler i sig selv, hvis der er en 
grøn gevinst at hente, siger 
Lone Kørnøv. 

Hvordan skal det forankres?
Projektperioden udløber i 
marts 2020, og det rejser 
ifølge projektlederen et stort 
spørgsmål.

- Vi har nu set, at der er sto-
re potentialer i det her, men 
virksomhederne har ikke 
selv fået øje på dem, eller de 

har for travlt til at gøre noget 
ved dem. De her ting sker ik-
ke af sig selv, så hvordan sik-
rer vi, at processen fortsæt-
ter, når projektperioden ud-
løber? Hvad er det, vi har 
gjort og gør, som skal fort-
sætte i et nyt regi, hvis det 
skal fortsætte? Det er vi nu 
gået i gang med at afklare 
sammen med Aalborg Havn 
og de andre partnere i det 
overordnede projekt Mil-
jø++, siger Lone Kørnøv.

En spæd begyndelse
Både hun og Jesper Raakjær, 

der er udviklingschef for 
Aalborg Havn, er sikre på, at 
man i projektperioden nok 
skal nå målet om mindst 25 
forretningsmodeller, og ef-
ter sidstnævntes opfattelse 
er der kun tale om en spæd 
begyndelse.

- Når vi gør status på pro-
jektperioden, tror jeg ikke, 
vi vil se, at virksomhederne 
er kommet til at tjene mange 
millioner. Men nogle virk-
somheder har fået et nyt tan-
kesæt og en ny forståelse, og 
vi har fået nogle demonstra-
tionsprojekter, der viser, at 

der kan tjenes penge på bæ-
redygtighed. Så når vi arbej-
der videre med det, skal det 
nok vokse sig stort. Og så 
handler det i øvrigt ikke bare 
om bundlinjen, men også 
om virksomhedernes ansigt 
udadtil og deres mulighed 
for at rekruttere arbejds-
kraft. Den grønne dagsor-
den kommer vi ikke uden-
om, og det tror jeg, man er 
meget bevidste om ude i 
virksomhederne, siger Je-
sper Raakjær.

Der er  
penge  
i skidtet
BÆREDYGTIGT: Aalborg Havn og Aalborg Universitet 
udvikler forretningsmodeller, hvor virksomheder tjener 
penge på at udnytte hinandens affald eller spildprodukter

SYNERGIER
S E R I E :  B Æ R E DYG T I G E

For nogle a�ald – for andre 
værdifuld ressource. NORDJYSKE 
beskriver nordjyske forretnings-
modeller, hvor spildprodukter gør 
nytte andre steder.

Jesper Raakjær er som udviklingschef på Aalborg Havn især optaget af, at der nu er sat skub i udviklin-
gen mod flere grønne forretningsmodeller. 

 » De vil ikke sætte penge til, men det 
er nok, at det hviler i sig selv, hvis der 
er en grøn gevinst at hente.
LONE KØRNØV, professor, Aalborg Universitet
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Lone Kørnøv er professor på 
Aalborg Universitet og projekt-
leder på ”Bæredygtige syner-
gier”.

Af Asbjørn Hansen
asbjoern.hansen@nordjyske.dk

AALBORG: Støj, møg og røg er 
traditionelt faste bestandde-
le på en driftig havn. Her er 
Aalborg Havn ingen undta-
gelse, og i takt med, at miljø 
og klima i højere og højere 
grad sætter vores fælles 
dagsorden, har det sat tan-
kerne i gang.

- Allerede i 2010 erkendte 
vi, at miljøudfordringer er 
kommet for at blive. I er-
hvervslivet betragter man 
ofte miljø som en trussel, og 
det, syntes vi, var uhensigts-
mæssigt, for når man nu alli-
gevel skal kæmpe med det, 
kan man lige så godt prøve 
at vende det til en fordel. Så 
vi valgte at skrive ind som en 
del af vores strategi, at bære-
dygtighed er noget, vi skal 
bruge proaktivt, fortæller 
Mette Schmidt, teknik- og 
miljøchef på Aalborg Havn.

Strategier har det som be-
kendt med at ende som ord 
på et stykke papir, og det vi-
ste sig da også at være en ud-
fordring for Aalborg Havn at 
føre sin nye strategi ud i li-
vet. 

- Vi havde ikke nogen at 
spejle os i og havde ikke selv 
den nødvendige viden, så vi 
valgte at spørge nogen, der 
var klogere end os selv. Det 
var Aalborg Universitet, og 
dér oplevede vi omgående, 
at vi ville det samme, fortæl-
ler Mette Schmidt.

Processen har strakt sig 
over flere år, men i løbet af 
2015 fødtes projektet Mil-
jø++, hvor havnen tog et af-
gørende skridt ved at afsæt-
te fem millioner kroner.

- Det var en erkendelse af, 
at man - lige som man inve-
sterer i en kran for at suppor-
tere en havn - bliver nødt til 
at investere i bæredygtighed 
for at styrke vores virksom-
heder, vores naboer og vores 
erhvervsområde. Vi kan kun 
vækste via vores samar-
bejdspartnere. Vi er en ser-
viceenhed, så hvis vores leje-
re og naboer bliver stærke, 
får de mere vækst og der-
med mere gods over kaj, si-
ger Mette Schmidt.

I 2018 fulgte projektet 
”bæredygtige synergier”, og 
resultaterne er nu for alvor 
begyndt at vise sig.

- Det viser bare, at det at 
indtænke universitetet i al-
mindelig erhvervsvirksom-
hed, er det helt rigtige. Det 
kan godt være, at du i en 
virksomhed får en god ide, 
men du er driftsorienteret - 
”det gør vi i morgen”, og lige 
pludselig er det sommerfe-
rie. Det at få nogen udefra til 

at kigge ind og fortælle dig, 
hvad du kan og skal gøre, 
det virker, siger Mette 
Schmidt.

Hun fremhæver, at projek-
tet i modsætning til andre 
forskningsbaserede initiati-
ver er helt resultatoriente-
ret.

- Alt bliver trykprøvet, og 

der kommer konkrete pro-
jekter ud af det. Det er den 
helt store succes ved det her.  
Det er fedt, og når det nu 
rammer lige ned i den aktu-
elle dagsorden om bæredyg-
tighed, er det da også lidt 
sjovt at kunne sige: 

- Det har vi da snakket om i 
årevis.

Bæredygtighed har vi 
da snakket om i årevis
STRATEGI: Aalborg Havn satte sig tidligt som mål at vende miljø fra en trussel 
til en styrke - nu begynder resultaterne for alvor at vise sig

Mette Schmidt: Det at få nogen udefra til at kigge ind og fortælle dig, hvad du kan og skal gøre, det 
virker.  Privatfoto

 { I 2010 besluttede besluttede bestyrelsen i det kommunalt eje-
de Aalborg Havn A/S, at bæredygtighed skulle være en del af sel-
skabets strategi.

 { I 2015 bevilgede bestyrelsen fem millioner kroner over fem år 
til projektet Miljø++, der skulle hjælpe virksomhederne på og om-
kring havnen til at udvikle bæredygtige forretningsmodeller. 

 { I 2018 suppleres dette projekt af det EU-støttede projekt ”Bære-
dygtige strategier”, der overordnet har samme målsætning og 
samme hovedaktører - havnen og Aalborg Universitet.

 {Via projektet gennemføres en overordnet ressourcekortlæg-
ning af potentialer og en analyse af effektiviseringspotentialer. 

 {Målgruppen er små og mellemstore virksomheder - primært i 
postnummer 9220.

 {Det er gratis for virksomhederne at deltage i projektet. De kan 
få rådgivning samt hjælp til at finde egnede samarbejdspartnere 
og til at udvikle grønne forretningsmodeller.

FAKTA
BÆREDYGTIGHED PÅ HAVNEN

Dagens artikler indgår i en serie om Aalborg Havn og Aalborg Universitets sam-
arbejde om at udvikle ”bæredygtige synergier”. Her går vi i dybden med nogle af de 
konkrete forretningsmodeller, der er kommet ud af projektet eller er på vej til det. 

Du kan følge med her i NORDJYSKE Stiftstidende eller på NORDJYSKE Plus.

Bæredygtige synergier
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Arbejdsgruppen bag Bæredyg-
tige Synergier tæller blandt an-
dre Leonie Schlüter (videnska-
belig assistent), Lucia Morten-
sen (erhvervs PhD ved Aalborg 
Havn), Belinda Nors (videnska-
belig assistent), Ivar Lyhne (lek-
tor) og Rasmus Revsbeck (vi-
denskabelig assistent).
 


