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DEN BÆREDYGTIGE
ERHVERVSPARK

drive en erhvervspark på en ny måde med
fokus på symbioser og samarbejde, forklarer teknik- og miljøchef i Port of Aalborg
Mette Schmidt og fortsætter:

Østhavnen skal være et eksempel på, at bæredygtighed og forretningsfordele kan gå
hånd i hånd. Ambitionen er at gøre Port of Aalborgs erhvervspark til førende inden for
industriel symbiose, så virksomheder kan producere og transportere sine varer grønnere,
mens de samtidig sparer penge.

– Vi skal fokusere på at tiltrække de rette
virksomheder og placere dem strategisk
i forhold til hinanden for at sikre det mest
optimale ressourceflow mellem parterne i
forhold til eksempelvis varme, el og køling
samt affaldshåndtering for blot at nævne
nogle få potentielle synergier. Det er både
godt for miljøet og ikke mindst for virksomhedernes pengepung.

Ressourcerne på Østhavnen skal i fremtiden bruges smartere og ikke mindst mere
bæredygtigt. Det mener man hos Port of
Aalborg, der i koncernens nye strategi har
sat udviklingen af fremtidens bæredygtige
erhvervspark højt på dagsordenen.

– Skal vi lykkes med den grønne omstilling,
kræver det markante ændringer af vores
hverdag, og det gælder selvsagt også for
erhvervslivet. Her vil vi gerne gå forrest ved
at udvikle et koncept for, hvordan vi kan

Aalborg vil være Green Hub Denmark
Udviklingen af en mere bæredygtig
erhvervspark forudsætter ifølge Mette

Schmidt, at man skruer op for nytænkningen, og det er blandt årsagerne til, at Port
of Aalborg sammen med en række parter
– herunder Aalborg Kommune, Aalborg
Forsyning og Aalborg Universitet – har
besluttet at etablere et nationalt grønt
testcenter i Aalborg under navnet Green
Hub Denmark.
Green Hub Denmark er i år blevet formaliseret og organiseret i en bestyrelse med
repræsentation fra blandt andre Port of
Aalborg.
– Projektet tager udgangspunkt i en anbefaling fra Christiansborg, der sidste år under
”Vækstteam for grøn energi- og miljøtek-
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nologi” gav deres bud på, hvordan vi i Danmark kan udnytte den grønne omstilling til
at skabe vækst og innovation og samtidig
skabe grundlaget for grønnere byer. Det
kræver de rette rammer for udviklingen af
bæredygtighedsfremmende løsninger og
teknologier, og her ser vi det som helt oplagt at bidrage blandt andet gennem investeringer i udviklingen af en erhvervspark,
hvor man tænker ressourceudnyttelse på
en helt ny måde, fortæller Mette Schmidt.
Konkret skal Green Hub Denmark være
en platform, der muliggør testforsøg i fuld
skala på tværs af forsyninger, erhvervsliv,
borgere m.fl.
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Masser af idéer venter på at
blive udfoldet
Det er ikke nyt for Port of Aalborg at arbejde med at skabe de såkaldte industrielle
symbioser, hvor virksomheder bliver bedre
til at dele ressourcer med hinanden. Havnen er en af drivkræfterne i det ambitiøse
miljøprojekt Miljø++, hvor man sammen
med Aalborg Universitet, Aalborg Forsyning og Aalborg Kommune arbejder for
at gøre erhvervsområdet i Aalborg Øst til
inkubator for bæredygtige løsninger og
forretningsmodeller.

– Projektet har kørt siden 2016, hvor vi
blandt andet har arbejdet med at facilitere
udviklingen af nye, grønne forretningsmodeller hos virksomhederne i postnummer 9220 med fokus på industrielle symbioser. Det betyder, at vi i dag har en masse
erfaringer og idéer, der bare venter på at få
luft under vingerne, og her er Green Hub
Denmark en oplagt mulighed for at bringe
dem i spil, siger Mette Schmidt, der håber,
at havnens nye udstykning kan spille en
afgørende rolle for projektet:

– Vi har udstykket 110.000 kvadratmeter
mellem Tranholmvej og Rørdalsvej, hvor vi
har planer om at udfolde tankegangen bag
vores Miljø++-projekt yderligere i et testområde, hvor vi fra starten vil skabe optimale rammer for, at virksomhederne kan
udveksle ressourcer frit mellem hinanden,
uanset hvilke ressourcer der måtte være
tale om.

