
Aalborg Bæredygtighedsfestival
Arrangementet er 

             
    en del af:

Paneldebat om Bæredygtigt byggeri i Nordjylland

Fredag den 13. september 2013 på Toldbod Plads. Kl. 13.15 – 14.45

• Har vi det rette kompetencer i Nordjylland, til at sikre bæredygtigt byggeri og en 
 grøn omstilling i byggebranchen? 

• Hvilke styrepositioner er vigtige og hvordan får vi stimuleret alle byggeriets parter til 
 at trække i samme retning? 

• Hvilke samarbejder og partnerskaber har vi endnu ikke etableret? 

• Har vi uudnyttede potentialer? 

• Hvilken rolle spiller det offentlige?

Det er nogle af de spørgsmål panelet forhåbentligt vil kunne give svar på: 

Rådmand Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune, Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Kontorchef Niels Sloth, Region Nordjylland (tbc)  
Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening
Direktør Jesper F. Carstens, Sekretariatsleder Smart City 
Direktør Henrik Staun, Lund og Staun A/S
Professor Per Heiselberg, Aalborg Universitet
Afdelingsleder Bruno Larsen, University College Nordjylland

Ordstyrer: 
Professor Arne Remmen, Aalborg Universitet og medlem af Erhvervspanelet for Grøn omstilling

Baggrund:
Danske virksomheder har brug for medarbejdere, som kan bidrage til grøn omstilling og arbejdsstyrkens kompetencer er helt 
afgørende for virksomhedernes muligheder for at sikre høj produktivitet og øget innovation. Det er nødvendigt med invest-
eringer i uddannelse på alle faglige niveauer, størst er behovet for videreuddannelse af den nuværende arbejdsstyrke og der 
er brug  for at uddannelsesinstitutioner kan reagere hurtigt med tilbud, der modsvarer virksomhedernes kompetencebehov”. 

Det er nogle af de anbefalinger Erhvervspanelet for Grøn omstilling har videregivet til miljøminister Ida Auken og som minis-
teren har kvitteret sig enig i.

Bæredygtige kompetencer er et bærende princip i Aalborg Kommunes nye Bæredygtighedsstrategi 2013-16. For at kunne 
omstille kommunen i en mere grøn og bæredygtig retning, til gavn for både miljø, klima og beskæftigelse, er det nødvendigt 
at udvikle grønne kompetencer i alle sektorer og det skal ske i et samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner 
og det offentlige. 

40 % af Danmarks nuværende energiforbrug anvendes i bygninger. Byggeri er derfor et vigtigt indsatsområde i løsningen af 
klima- og energiproblemerne. Byggelovgivningen skærper løbende energikravene og der udvikles nye metoder til at energi-
optimere, både nyt og eksisterende byggeri f.eks. Svanemærket byggeri, Passivhus standard, Bæredygtighedsstandarden 
DGNB, Cradle to Cradle og ESCO samarbejder. 

Paneldebatten om bæredygtigt byggeri afholdes i forbindelse med Energy Day på Toldbod Plads. Energy Day er en del af 
Aalborg Bæredygtighedsfestival, som løber af stabelen den 13.-21. september 2013,
www.aalborgkommune.dk/baeredygtighedsfestival

I samarbejde med 


