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AKKC med til at pege på
det bæredygtige Aalborg
Bæredygtigt Værtsskab bliver en fremskudt ambassade for Danmarks grønne hovedstad

Af Niels Henriksen

Det er ikke Hr. Hvem-Som-Helst, der kommer til messer, konferencer og kongresser
i Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC).
Ofte er det nogle af det internationale erhvervslivs tungeste beslutningstagere,
der deltager i flere af de store arrangementer i kongrescentret. Derfor er det oplagt at
benytte lejligheden til at introducere dem
til Aalborg – Danmarks grønne hovedstad
– og et erhvervsliv, et universitet i verdensklasse og hele det netværk, der bl.a.
arbejder med bæredygtighed på mange
fronter.
- Sustainable Hospitality eller Bæredygtigt
Værtsskab kalder vi vores nye, centralt
placerede sekretariat for. Afdelingen ligger
umiddelbart ved siden af arrangørkontoret, hvor alle deltagere i messer, kongresser og møder skal have udleveret deres
navneskilte og andet materiale, så en

mere synlig placering kunne vi ikke finde,
smiler direktør i Aalborg Kongres & Kultur
Center, Nicolaj Holm.

besøg eller bede relevante virksomheder
om at komme her og fortælle om deres
arbejde og produkter.

En unik merværdi
- I AKKC har vi årligt 550.000-600.000 besøgende til messer, kongresser og møder.
Vi har selv nu i mere end to år arbejdet
med at være et bæredygtigt eventsted, og
er stadig det eneste sted i Danmark, der
er certificeret efter den internationale ISO
20121 standard, og så har vi traditionelt
stærke relationer til områdets erhvervsliv.
For os er det oplagt, at vi står for Sustainable Hospitality og tilbyder vores gæster
en unik merværdi ved deres besøg her,
nemlig adgang til et kæmpestort attraktivt
netværk, som kan være med til at genere
vækst for begge parter, påpeger direktøren.
- Vi kan tilbyde vores gæster at deltage i
møder med det lokale erhvervsliv eller universitetet. Vi kan arrangere virksomheds-

Top of Mind
- Vi ønsker at udbrede kendskabet til byen
og placere Aalborg Top of Mind hos nationale og internationale beslutningstagere,
således at de tænker på os, når de tænker
bæredygtighed, miljø og energirigtige løsninger. Aalborg er i forvejen kendt for indsatsen for bæredygtighed, bl.a gennem
Aalborg Charter, og det kendskab skal vi
brede endnu mere ud, siger Nicolaj Holm,
der sammen med mange aktører i Aalborg
er overbevist om, at der ligger et stort og
uudnyttet potentiale i den nye ”Aalborg
ambassade” i AKKC.
En stærk trend
Internationalt er det bæredygtige værtskab ved at blive en stærk trend, og specielt går USA foran, f.eks. satser New York

på en rolle som Sustainable Hospitality
City. AKKC vil i forbindelse med det nye tiltag etablere en tænketank for i Aalborg at
vidensudvikle det bæredygtige værtskab.
- En stigende bæredygtig kongreshåndtering, flere bæredygtige hoteller og Aalborgs rolle som bæredygtig destination,
kan vi styrke med en tænketank, så vi hele
tiden skaber ny viden til at styrke vores
indsats, siger Nicolaj Holm.
Aalborg Kongres & Kultur Center har ansat
den tidligere musikchef i Aalborg Symfonikorkester, Jan Kvistborg som leder af
Sustainable Hospitality. Han er uddannet
sociolog og har et stærkt netværk i Aalborg. Jan Kvistborg skal bruge den næste
tid på at opbygge den nye afdeling, som
for alvor får sin debut ved Danfish International fra den 9. til den 11. oktober. En
messe der tiltrækker beslutningstagere
fra hele verden.

Direktør i Aalborg Kongres &
Kultur Center, Nicolaj Holm (tv)
og Jan Kvistborg, der er chef for
Bæredygtigt Værtsskab, er klar
til at placere det bæredygtige
Aalborg Top of Mind hos nationale og internationale beslutningstagere. (Foto: AKKC)
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Kuben Management vil bygge nye
bydele på bæredygtigt fundament
Flere ”urbane landsbyer” på tegnebrættet - her skal der være plads til alle, og områderne har
potentiale til at rumme flere end 1000 nye boliger
Social bæredygtighed bliver et centralt
element i de nye bydele, som rådgivningsvirksomheden Kuben Management
har på tegnebrættet. De nye bydele kommer til at rumme mere end 1000 boliger
på store arealer ved Øster Sundby i Aalborg og i Funder ved Silkeborg. Regionsdirektør Henrik Steen Sørensen håber,
at der er udarbejdet lokalplaner først i
2020, og at de første beboere efterfølgende kan flytte ind i 2023. Flere samarbejdspartnere og investorer har allerede
meldt sig som interesseret i at være en
del af projekterne.
- I Aalborg står der i øjeblikket 1500 ledige boliger, så hvorfor bygge en helt
ny bydel med yderligere mange boliger,
kunne man spørge. Men Hr og Fru 55-ogikke-skilt har solgt deres parcelhus og
er flyttet i ny lejlighed med udsigt eller
central beliggenhed. De 1500 boliger står
tomme, fordi det segment er opbrugt.
Dem, der ellers søger bolig, har ikke råd
til at bo i de mange større lejligheder, påpeger Henrik Steen Sørensen.
EN BY FOR ALLE
- Derfor planlægger vi nødvendige nye
bydele, kan man sige. Nye bydele, der
målretter sig alle uanset alder, indkomstgruppe og boligtype. Vi har derfor fokus
på det, vi kalder for social bæredygtighed. Altså hvor vi sikrer varierede boligtyper, boformer og boligstørrelser til
priser, som alle kan betale og se sig selv i
– og som gør det muligt for flere at flytte i
en moderne, energivenlig bolig. Huslejerne skal derfor variere, så flere kan være
med. Det skal blandede ejerformer kombineret med lave energiudgifter være
med til at sikre.
Vi er i stand til at levere bæredygtige
energiløsninger i kraft af vort ejerskab
af energiselskabet NRGI, og vores DGNBeksperter kommer i spil, når vi skal sikre
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bæredygtige byggerier – både miljømæssigt, økonomisk og socialt.
BYGGER BRO
- Vi ønsker at opføre nye bydele med stor
diversitet i beboersammensætningen.
Opførelsen af aldringsvenlige boliger
skal bl.a. imødekomme kommunernes
voksende gruppe af seniorer, og mindre
boliger skal matche den voksende gruppe af singler. Der vil desuden indtænkes
boliger, der kan være med til at fastholde
byernes nyuddannede unge efter principperne bag stay-boligen. Den grundlæggende vision om, at de nye bydele
skal favne bredt, bygger på forståelsen
af, at det at bygge bro, samle og forene
er vigtigere end at adskille efter alder,
indkomst, uddannelse, statussymboler
og sprog.
- Boligformen, som vi kender den, er på
flere måder i opbrud. Vi tror på, at fremtidens bolig mere bliver en dockingstation,
hvor beboerne er inde for at lade op, få
mad og sove, og så lever vi ellers en stor
del af vores liv udenfor boligen med arbejde og ikke mindst fritidsaktiviteter og
i forskelligartede fællesskaber.
LYS OG LUFT
- Med relativt lave bebyggelsesprocenter
sikrer vi lys, plads og luft til at leve det
aktive fritidsliv, som den moderne beboer efterspørger – hvad enten der er tale
om en ung børnefamilie, par, enlige eller
seniorer. Visionen er at skabe multifunktionelle, åbne og tilgængelige byrum, der
inviterer byens borgere indenfor, så der
opstår en naturlig aktivitet, fællesskab
og mobilitet i og omkring området. Vi har
fokus på at skabe ”liv imellem husene,”
så det bliver levende, aktive og dynamiske kvarterer at bo og færdes i. Vi prioriterer udviklingen af rekreative uderum
og mødesteder højt med henblik på at

skabe rammer for bevægelse, ophold og
leg – byrum, hvor det sunde hverdagsliv
kan folde sig ud, og møder på tværs af
forskelligheder kan opstå. Ambitionen er
derfor, at områdernes arkitektur, infrastruktur og grønne arealer skal være med
til at understøtte nye og ældre beboeres
fysiske sundhed og mentale trivsel. Nærheden til byen, korte pendlerafstande og
effektiv kollektiv trafik vil betyde, at mange af dem, der i dag har to biler, kan nøjes
med én bil eller ingen.
Arealerne ved Aftenvej/Struervej i Aalborg benyttes i dag primært dels af landbrugsuddannelsen på TECH College og
Sundbygaard. Kuben Management har
i forbindelse med arbejdet bl.a. inviteret elever fra den nærliggende Mellervangskolen til at deltage i planlægningen
som et led i undervisningen.
TEKST: Niels Henriksen
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Bæredygtighed ligger dybt
hos Enemærke & Petersen
Hos byggebranchens sociale entreprenør bygger mennesker for mennesker og tager ansvar for miljøet
Bæredygtighed har vide rammer og giver
muligheder for mange fortolkninger. Hos
den landsdækkende byggevirksomhed
Enemærke & Petersen ligger de elementer,
som i dag betragtes som bæredygtighed,
dybt i firmaets gener. Enemærke & Petersen har været bæredygtige længe før, begrebet blev opfundet. Her handler bæredygtighed blandt andet om ordentlighed og
ansvarlighed for miljø og mennesker.
- Med udsagn som ”mennesker der bygger
for mennesker” er bæredygtighed bare en
naturlig del af vores identitet og DNA, påpeger afdelingsdirektør hos Enemærke &
Petersen i Aalborg, Dan Jensen.
TAGER ANSVAR
- Hos Enemærke & Petersen tager vi et socialt ansvar og selvfølgelig også ansvar for
miljøet. Således er vi eksempelvis på vej
med det, vi kalder for grønne byggepladser, hvor vi bl.a. vil sortere plast. Sortering
er selvfølgelig mere besværligt og dermed
dyrere end blot at smide plast i containeren, som man altid har gjort på byggepladser, men for os er det naturligt at sortere
affald, når det giver mening. Vi tror på, at
det ekstra arbejde går i nul, men måske vi
på sigt endda kan tjene en skilling på det,
smiler Peder Johansen, der er direktør for

kunder, markeder og forretningsudvikling
hos Enemærke & Petersen.
SPÆNDENDE TILTAG
I det hele taget er det store byggefirma i
gang med en række spændende tiltag, hvor
bæredygtighed er en del af projektet.
- Sammen med trælastkæden Stark er
vi med i et forsøgsprojekt, hvor vi
genbruger træ. Det kan eksempelvis være træplader, som vi
bruger til afdækning på en byggeplads. I stedet for at smide
pladerne væk efter brug, kan
vi trække søm og skruer ud og
bruge træet på andre byggepladser. Desuden arbejder
en af vores ansatte på en
app til smartphone, hvor
det bliver muligt at se, hvad
der findes af overskudstræ,
og hvor det kan hentes til
projekter, forklarer Peder
Johansen og tilføjer, at brugen af miljørigtige maskiner
naturligvis også er et voksende
fokusområde og et stigende
krav fra kommuner og bygherrer, specielt i tæt bymæssig bebyggelse.

ANNONCE

Dan Jensen er afdelingsdirektør hos
byggevirksomheden
Enemærke & Petersen i Aalborg.

TÆNKE ANSVARLIGT
Lokalt retter afdelingsdirektør Dan Jensen
i endnu højere grad fokus på bæredygtighed ved at tænke ansvarligt både i forhold
til byggematerialer, medarbejdere, genbrug og cirkulær økonomi.
- For Region Nordjylland har vi eksempelvis
opført et fælleshus ved psykiatrien i Aars.
Bygningen er opført i et materiale, der hedder CLT (Cross Laminated Timber). Det er
et træprodukt, som i kraft af sin opbygning
er utroligt stærkt og et spændende og bæredygtigt alternativ til beton. Mig bekendt

er det første gang, at CLT indgår i et større
byggeprojekt i Nordjylland, fortæller Dan
Jensen.
- CLT bygges op af elementer, lidt lige som
Lego-klodser, og kan derfor relativt let pilles ned og bruges igen i et nyt byggeri. Modsat beton som er svært at pille ned og kun
kan knuses, hvis det skal bruges igen. Desuden har CLT den fordel, at byggeriet er tørt.
Modsat beton som bruger tid på at hærde
og i den periode afgiver fugt, som tit skal
fjernes med affugtere, der koster energi.
Træplantning er en af de bedste måder til
at opsuge CO2, og med brug af CLT frigives CO2’en ikke, når CLT-elementerne bruges igen og igen. CO2’en forbliver en del af
kredsløbet.

GENBRUGSBAROMETER
- Vi har netop taget hul på den største renovering for boligforeningen PM i Brønderslev. Arbejdet strækker sig over 22 måneder,
og på så stort et projekt er det naturligvis
oplagt at tænke cirkulært og bæredygtigt. Vi vil etablere en grøn byggeplads,
hvor vi allerede fra nedbrydning tænker i
upcycling af byggematerialer, og hvor vi
tracker affald. På en stor infoskærm etablerer vi et genbrugsbarometer, hvor vi selv,
naboer og andre interesserede kan følge
med i, hvor meget vil sorterer og genbruger, fortæller Dan Jensen, som også har til
hensigt at anskaffe pressere til pap og papir, der kan presses i baller på adressen på
Rørdalsvej 81 i Aalborg Øst, når medarbejdere kommer hjem i firmaet efter fyraften.
TEKST: Niels Henriksen
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Stigsborg Havnefront tager
afsæt i FNs verdensmål
Bæredygtighed med bl.a. blandede boformer, grønne rekreative områder og sociale fælleskaber
bliver en del af Aalborgs nye bydel

Cirkulær økonomi
Området skal være bæredygtigt i moderne
forstand. Det vil sige fysisk, socialt, kulturelt og økonomisk. Midtbyen, det grønne
og det blå skal sammentænkes, og tætheden skal være en forudsætning for aktivitet, attraktivitet og byliv.
Indsatserne dækker områder som eksempelvis sundhed, innovation, uddannelse,
byliv, miljø og trafik. Det er også tanken,
at dele-, bytte- og genbrugsfaciliteter skal
integreres i bydelen, så genanvendelse af
ressourcer og cirkulær økonomi bliver en
naturlig del af hverdagen. Der vil eksempelvis blive etableret byttestationer i de

Social bæredygtighed
I bæredygtighedsstrategien er der endelig
lagt stor vægt på social bæredygtighed.
Det betyder blandt andet, at bosætningen
kommer til at bestå af blandede boligtyper med vægt på medborgerskab og godt
hverdagsliv. Bebyggelsen bliver en variati-

ej

gv

En

økonomi med lavt energiforbrug og CO2udledning både i anlægs- og driftsfasen.
Desuden skal pengene være med til at
fremme bæredygtig adfærd i lokalerne,
hvor nye IT-løsninger og teknologier vil understøtte det pædagogiske arbejde med
bæredygtighed.
Endelig betyder Stigsborg Havnefronts
fokus på facilitering af fællesskab,
at den
Stigs
borg
vej
traditionelle grundejerforening
udvidet
til
en bydelsforening, der skal være bydelens lokaldemokratiske organ.
Stigsborg Byga
de”

SMART City
Stigsborg Havnefront skal være SMART
City. En SMART City er et byområde, der anvender forskellige typer elektroniske tingsensorer til at indsamle data og derefter
bruge disse data til effektivt at administrere aktiver og ressourcer. Det betyder, at
Stigsborg Havnefront kommer til at bygge
på en fremtidssikret infrastruktur som fundament for de nye teknologiske løsninger.
Teknologien bliver aldrig færdigudviklet,
og det bliver den ny bydel således heller
aldrig.
Som en del af det grønne fokus får bydelen også en 15 hektar stor grøn natur- og
fjordpark. Stigsparken, der bliver Aalborg
største park, vil byde på forskellige rekreations- og aktivitetsmuligheder og skal
samtidig fungere som skolegård med inkluderende lærings- og bevægelseslandskaber for kommunens nybyggede folkeskole.

on af rækkehuse, bofællesskaber, eje- og
lejelejligheder samt almene boliger, hvor
energi- og miljøløsninger optimeres.
Stigsborg Havnefront kommer til at huse
både ny skole og ny daginstitution. Begge
vil stå færdig allerede i 2023 og er blandt
de projekter, der har fået midler fra EU’s
fond for regional udvikling. Pengene fra
fonden skal bruges til at arbejde med udviklingen af bæredygtigt offentligt byggeri, og dermed bliver der mulighed for indfri
ambitionerne om en driftsvenlig bygning,
P-hus
baseret på bæredygtighed og cirkulær

Stigsparken

Parkpromenade

P-hus

Limfjordsvej

Henning Jensens
plads

gade

Udviklingen af Stigsborg Havnefront er i
fuld gang, og bæredygtighed bliver et helt
centralt og gennemgående tema for bydelen. Bestyrelsen for Stigsborg Havnefront
har vedtaget en bæredygtighedsstrategi,
der er inspireret af FN’s 17 verdensmål, og
som skal medvirke til, at bæredygtighed
bliver en integreret del af den 54 hektar
store bydel. Med den nye strategi bliver
Stigsborg Havnefront en af de første bydele i Danmark, som er udviklet med udgangspunkt i verdensmålene.
Ambitionen med strategien er, at bydelen skal være et foregangseksempel for
SMART, social, miljømæssig og økonomisk
bæredygtighed.

forskellige bebyggelser, ligesom der bliver
mulighed for at benytte delebiler i p-husene, som bliver indrettet med ladestationer
til el-biler.

Nordre Havne

Af Niels Henriksen

Syrestien
Skolepladsen

Stigsborg Brygge

Børne- og
ungeunivers

P-hus

Aalborg
kommune
Fjordpladsen
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BÆREDYGTIG ASFALT ER EN
GEVINST FOR SAMFUNDET
Asfaltproducenten Colas har flere bud på bæredygtige løsninger til vejene.
Genbrug af gammel asfalt og en asfalttype som tager kampen op mod skybrud, er nogle af de løsninger Colas tilbyder.

Hjørring og Frederikshavn er nogle af de kommuner, der gerne vil udfordre de gængse asfalttyper. I samarbejde med Colas har de valgt asfalt med øget genbrug og
specialbitumen på strækningen ved Bindslev, Mosbjerg og Lendum.

Gammel asfalt bliver til nyt slidlag
For nylig blåstemplede Teknologisk Institut og Miljøstyrelsen mere genbrug i asfalt. Der må nu anvendes genbrugt asfalt i langt højere grad end tidligere,
blandt andet i slidlag på veje.
Colas har stor fokus på asfaltgenbrug i alle belægningstyper. Og det kommer både miljøet og forbrugerne til gode. Med genbrug skal der nemlig bruges
mindre bitumen og færre af de stenmaterialer, som
skal importeres til Danmark. Dermed nedsættes behovet for dyr transport via lastbil og skib, og samfundet får en bonus i form af et lavere CO2-udslip!

Kommuner kører på bæredygtige veje
Hjørring og Frederikshavn er nogle af de kommuner,
der gerne vil udfordre de gængse asfalttyper. Derfor
udbød de i 2016 et 8-årigt asfaltudbud med fokus
på nytænkning, som Colas vandt. Som en del af udbuddet har de i samarbejde med Colas valgt asfalt
med øget genbrug og specialbitumen på strækningen ved Bindslev, Mosbjerg og Lendum.
– Samarbejdet betyder, at begge parter høster ny
værdifuld viden, fordi vi bliver udfordret på rutiner og
måder at tænke på, siger Colas’ asfaltformand Brian
Andersen, der har arbejdet med asfalt i 30 år.

”Skybrudssikker” asfalt og asfalt som
nedsætter brændstofforbruget
Innovation og udvikling af nye bæredygtige produkter
og metoder står højt på dagsordenen i Colas, hvor
specialister samarbejder med forskere og myndigheder for at finde bæredygtige løsninger til kunderne.

Colas har derfor flere bud på bæredygtige løsninger,
fx solcellevejen Wattway, asfalt med lav rullemodstand, som nedsætter brændstofforbruget, og permeabel asfalt (også kaldet drænasfalt).
– Vandet trænger gennem den permeable asfalt
og drænes via drænsystemer til fx regnvandsbassiner. Ved skybrud har det stor betydning, fordi
vandet kan afledes langsomt, og man derved undgår at overbelaste kloaksystemet, fortæller distriktschef Thomas Jørgensen fra Colas’ afdeling
i Nørresundby.

Her kører man længere på literen på asfalten
Colas har i samarbejde med Vejdirektoratet udført
forsøg med klimavenlig asfalt med lav rullemodstand. Lav rullemodstand betyder, at bilisterne kan
køre længere på literen. Og det er godt nyt for både
tegnebogen og CO2- regnskabet. Samtidig virker asfalten støjreducerende.

Vejen opvarmer børnehaven
I Hedensted har Colas deltaget i et EU-støttet klimaforsøg ”Klimavejen” i samarbejde med Horsens
Kommune og VIA University College Horsens. Vejen
håndterer regnvandet, og under vejen er der udlagt
jordvarmeslanger, som opvarmes af regnvandet og
forsyner en nærtliggende børnehave med bæredygtig varme og varmt vand.

Erfarne asfalthold til alle typer
opgaver
Colas leverer asfaltbelægninger til veje, stier, p-arealer, grundejerforeninger, boligområder, landbrug og
meget mere. Kunderne er offentlige og private, og Colas påtager sig både de små og de helt store opgaver.
Virksomheden er ISO-certificeret, og produkterne er
CE-mærkede. Det er kundernes garanti for en virksomhed, som producerer og udlægger asfalt med
fokus på miljø og arbejdsmiljø. Du kan læse mere på
www.colas.dk
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Specielt udviklet asfalt
slubrer regnvand i sig
Lufthavnsvej i Nørresundby var den første vej med bæredygtig løsning – nu breder den sig til resten af landet

Af Niels Henriksen

Alle blister kender til vandpytter på vejene.
Pytterne kan forårsage aquaplanning, der
gør vejbanen så glat som is. Men ikke på
Lufthavnsvej i Nørresundby. Her kan det
regne lige så tosset, det vil, uden at der
samles generende vandpytter på vejen.
Vandet siver nemlig stille og roligt ned
igennem den specielt udviklede asfalt og
bliver en del af grundvandet.
Hvis man ikke lige ved det, kan man ikke
se det. Asfalten på den 1,7 kilometer lange
Lufthavnsvej ligner til forveksling alt andet
sort asfalt. Men den er helt unik, og Lufthavnsvej var den første vej i Danmark, der
fik den bæredygtige løsning.

Bæredygtigt
- Som en af landets største entreprenørvirksomheder ønsker vi at tage ansvar for
klima og miljø ved at tænkte i langsigtede,
bæredygtige løsninger. Permeabel asfalt,
eller NCC PermaVej som vi kalder det, er en
asfalt, om er udviklet hos NCC. Asfalten er
åben, så regnvandet kan trænge igennem,
og som har så stor dræneffekt, at vejene
altid holdes tørre – uanset hvor meget
vand der falder, understreger salgschef
hos NCC med særligt fokus på råstoffer,
Michael Brask.
- Fremtiden vil byde på flere skybrud, som
vores kloakker og veje ikke kan håndtere.
Vores permeable asfaltbelægning dræner
selv regnvandet ned i jorden, og regnvandet overbelaster derfor ikke kloaksyste-

met. Under asfalten ligger den specialudviklede stabilgrus NCC DrænStabil, som
kan optage og opbevare store mængder
vand, inden det langsomt siver ned i jorden, forklarer Michael Rask.
Vil altid være vandfri
- NCC PermaVej har så stor dræneffekt, at
asfalten altid vil være vandfri - selv under
skybrud, hvor der falder 15 mm nedbør inden for 30 minutter.
Med den permeable belægning bliver afløbsriste, render og brønde som oftest
unødvendige. Det gør anlægsarbejdet
mindre kompliceret, og NCC PermaVej kan
anlægges som en helt vandret flade med
helt nye arkitektoniske muligheder.
Michael Rask er uddannet ingeniør og skønner at have holdt flere end 150 foredrag om
NCC PermaVej. Tilhørerne har ofte været andre ingeniører, og Michael Rask har tydeligt
fornemmet tvivlen hos publikum.
Utraditionelt
- Jamen, jeg kan sagtens forstå, at fagfolk
er skeptiske, for måden, vi bygger vejkassen på, strider mod al logik og traditionel
fremgangsmåde Men siden vi lagde den
permeable asfalt på Lufthavnsvej, har vi
gennemført 50-60 projekter i hele landet.
Vi har lagt omkring 60.000 kvm. asfalt
plus det samme antal kvadratmeter belægningssten med det samme underlag,
så den bæredygtige løsning er godt i gang
med at brede sig både hos entreprenører,

kommuner samt både private og offentlige
kunder, fastslår Michael Brask, der tilføjer,
at NCC Roads i øjeblikket er i gang med det
hidtil største projekt for HOFOR – Hovedstadens Forsyning – i Brøndby.
- NCC PermaVej kan benyttes alle steder,
også i Hr. og Fru Hansens indkørsel. Omkostningerne til stabilgrus er lidt højere
end en traditionel løsning, men merprisen
opvejes af, at der ikke skal anlægges kloakker med riste og brønde, siger Michael
Brask, der tilføjer, at den permeable belægning, netop fordi overfladen er så
åben, skal renses en gang om året med
fejning, spuling og opsugning.
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Thomas Lyngholm er direktør i Reno-Nord og øverste leder for 115 medarbejdere.

Reno-Nord i front med
genanvendelse af plast
Omkring 45 procent af den plast, der indsamles hos borgerne i seks nordjyske kommuner, genanvendes
I 2016 besluttede affaldsselskabet I/S
Reno-Nord i Aalborg at investere 38 mio.
kr. i et nyt, avanceret sorteringsanlæg
til plast og metal. Det bragte selskabet i
spidsen for genanvendelse af plast i Danmark. Og Reno-Nord har været i udbrud
siden. Med en genanvendelsesprocent
på ca. 45 og potentiale til mere er der
foreløbig ingen andre danske selskaber,
der kan måle sig med nordjyderne, som
endda har kapacitet til også at sortere
og dermed genanvende plast fra endnu
flere.
Seks nordjyske kommuner leverer i dag
affald til det nye anlæg. Reno-Nord forventer, at der i løbet af 2019 ryger 4.500
ton plast og metal ind over sorteringsbåndene. Her aflæser avancerede scannere, hvilken type plast affaldet består
af, så det brugbare kan sorteres fra. Disse plasttyper sendes til genanvendelse
hos aftagere, der omdanner dem til nyt
materiale, så de kan indgå i f.eks. havemøbler, plastemballage eller fleecetrøjer. Alle metaller sorteres fra med magneter og afsættes til skrothandlere, der
kan smelte dem om til nye formål.
HELE PALETTEN
- Det er Reno-Nords ambition at kunne
tilbyde en samlet palet af løsninger til
affaldshåndtering. Vi vil udnytte selskabets samlede kompetencer til at skabe
løsninger, der kan styrke vores position i
et liberaliseret marked. Vores avancerede anlæg til sortering af plast og metal er
en stor del af den ambition, fastslår bestyrelsesformand Kristoffer Hjort Storm.
- Anlægget er Danmarks eneste af sin art,
og med en genbrugsprocent på ca. 45 er
vi allerede kommet langt. Men der er stadig 55 procent, vi ikke genbruger – heraf
35 procent blød plast som i øjeblikket er
svært at afsætte på markedet. Så vi tror
på, at potentialet ligger på i alt cirka 60-

65 procent, supplerer direktør Thomas
Lyngholm.
UDVIKLINGS- OG PILOTPROJEKTER
Reno-Nord deltager i øjeblikket i en række udviklingsprojekter, som beskæftiger
sig med barrierer og muligheder for at
oparbejde plast til genanvendelse. Affaldsselskabet prioriterer deltagelsen i
disse projekter, fordi det er vigtige skridt
hen mod at sikre fremtidens afsætningsmuligheder for plast – også i Danmark.
Reno-Nord er desuden i dialog med et anlæg i Skive, der kan omdanne blød plast
til syntetisk dieselolie – en behandlingsform, der udgør et grønnere alternativ til
almindelig forbrænding.
I 2016 tog Reno-Nord sammen med Aalborg Forsyning Renovation og Aalborg
Varme A/S hul på et pilotprojekt, der gik
ud på at omdanne haveaffald fra genbrugspladserne til biobrændsel. Her omdannes det bløde haveaffald som f.eks.
græs, ukrudt og blade til kompost, som
borgerne herefter kan hente gratis på
genbrugspladserne. Det hårde haveaffald som bl.a. grene, hækafklip og rødder
udnyttes som biobrændsel i Reno-Nords
energianlæg.
- Det er en bæredygtig løsning i de tilfælde, hvor genanvendelse ikke er den oplagte mulighed, men materialet kan omdannes til varme og el og spare brugen
af fossile brændstoffer, siger Thomas
Lyngholm.
STÆRKT NORDJYSK SAMARBEJDE
Reno-Nords samarbejde med Hjørring
og Brønderslev kommuner (der indgår i
affaldsselskabet AVV) er i øvrigt udvidet
til andre forretningsområder. Reno-Nord
og AVV har besluttet at arbejde tættere
sammen, både om kapacitet og om viden.
AVV har med held sat fokus på rensning
af gamle mursten, som benyttes i nye

byggerier, og her kan Reno-Nords interessentkommuner bidrage. Omvendt har
Reno-Nord ledig kapacitet til bl.a. deponi,
som med fordel kan bruges af flere.
TEKST: Niels Henriksen

Reno-Nord
• I/S Reno-Nord ejes af Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord,
Rebild og Aalborg kommuner,
behandler affald fra 300.000
nordjyder og beskæftiger 115
medarbejdere.
• Energianlægget producerede i
2018 varme og el ved forbrænding af 187.000 tons affald og
8000 tons haveaffald.
• Sorteringsanlægget forventer
i 2019 at modtage 4.500 ton
plast og metal til genanvendelse fra Aalborg, Jammerbugt,
Mariagerfjord, Rebild, Brønderslev og Hjørring kommuner.
• Reno-Nord håndterer derudover farligt affald samt affald
til deponi og bygningsaffald til
genanvendelse.
• Reno-Nords energiproduktion
bidrager til at reducere CO2udledningen med mere end
110.000 tons på årsbasis, sammenlignet med energi produceret på fossile brændsler.
• Efter nordjyderne er begyndt at
udsortere plast og metal, spares
klimaet for yderligere 3-4.000
tons CO2 om året.
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Det Cirkulære Nordjylland
- dit affald kan skabe nye jobs
Cirkulær økonomi – udnyttelse af ressourcer på tværs – er på alles læber, og Nordjylland går forrest i ambitionen om at skabe et cirkulært Danmark. Nytænkning og samarbejde på tværs er nøgleordene, og mulighederne for bæredygtig vækst åbner sig for de virksomheder, der vil deltage i regionale ressourceloops. Til gavn for
miljø, vækst og arbejdspladser.
Det Cirkulære Nordjylland har fokus på ressourceloops, hvor materialer genanvendes i stedet
for at sendes til forbrænding. Målet er at skabe ressourceloops, der giver gevinst for miljø,
klima og virksomheder. Ressourcer, der plejer
at være virksomheders eller borgeres affald,
skal danne grundlag for bæredygtig vækst. Bag
Det Cirkulære Nordjylland står det nordjyske
erhvervsliv, nordjyske kommuner og erhvervscentre og Aalborg Universitet. Initiativet er
støttet af Business Region North Denmark og
drives i det daglige af Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling (NBE).
FRA AFFALD TIL RESSOURCE
NBE tilbyder sparring til virksomheder og ska-

ber platforme, hvor virksomheder kan mødes
og etablere samarbejder. Sebastien Bouchara,
projektleder for Det Cirkulære Nordjylland, fortæller om de regionale loops:
- De regionale ressourceloops oprettes primært inden for plast, elektronik og IT, byggeri,
metal, tekstil og biomasse. Vi er allerede i gang
med at oprette ressourceloops inden for plast,
hvor affald fra én virksomhed kan indgå som en
ressource i en anden virksomheds produktion.
Eksempel på et ressourceloop er etableret hos
virksomheden EPS Recycle i Thisted, som omdanner eps, der også er kendt som flamingo, til
plastgranulat, der kan omsmeltes til nye plastprodukter.

FRA BORGER TIL VIRKSOMHED
Oprettelsen af regionale ressourceloops er ét
spor i Det Cirkulære Nordjylland, fortæller Sebastien. Et andet spor er at etablere samarbejder mellem de kommunale genbrugspladser og
de nordjyske virksomheder. Affaldet fra kommunens borgere indsamles på genbrugspladserne, og det skal aktiveres i indsatsen for at
øge genbrug og genanvendelse. Så kan affaldet
kanaliseres videre til virksomhederne, som kan
skabe jobs og tjene penge på det. Et eksempel
på det er virksomheden Aage Vestergaard Larsen i Mariager, der bl.a. genanvender havemøbler, der kan omdannes til ny plast og indgå som
råvare i plastindustrien.

Cirkulære idéer, der er lige så
forskellige som virksomhederne bag
Virksomhederne i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling er meget forskellige – og det er deres tilgang
til cirkulær økonomi også. Fælles er dog, at mange allerede er godt i gang med cirkulære tiltag enten som
selve virksomhedens forretningsmodel eller i tiltag, hvor affald gentænkes som nye ressourcer.

Better World Fashion – mode med mening

Gamle mursten får nyt liv

Better World Fashion i Aalborg skaber jakker og tasker af genbrugt
skind og sælger produkterne med tilbagekøbsgaranti eller på lejebasis. Det holder både materialet og produktet længere i kredsløb, og
det sætter et vigtigt, positivt aftryk på miljøet.

I Brønderslev arbejder Gamle Mursten Nord med at rense mursten fra
nedrevne byggerier, så de kan indgå i nye. En aktivitet der bidrager til
både miljømæssig og social bæredygtighed.

Modebranchen er kendt for sit store ressourceforbrug – ikke mindst,
når det gælder skindforarbejdning. Når Better World Fashion syr læderjakker af kasseret skind, sparer det på vandforbrug, kemikalieudledning og CO2-emissioner ved nyproduktion. Jakker og tasker syes
om på en familieejet virksomhed i Polen, hvor der ikke bruges vand
og kemikalier, og hvor produktionen er bæredygtig. De omsyede læderjakker fores med et materiale skabt af genbrugte PET-flasker, og
knapper og lynlåse er af omsmeltet metal.
Better World Fashion sælger også solbriller af gamle skateboards
og ure af affaldstræ, og de er i gang med at udvikle en bæredygtig
computertaske. Alt sammen med samme tilbagekøbsgaranti som på
skindprodukterne. Se mere på betterworldfashion.com

Stenene renses via en særlig patenteret metode uden brug af vand og
kemikalier, og hver renset mursten sparer miljøet for udledning af 0,5
kg. CO2. Gamle mursten er en efterspurgt vare inden for byggebranchen, fordi stenene er CE-mærket og lige så holdbare som nye sten
– og derudover har de gamle mursten patina og bærer på en historie.
Gamle Mursten Nord skaber også muligheder for mennesker, der savner tilknytning til arbejdsmarkedet. I samarbejde med de lokale jobcentre beskæftiger Gamle Mursten Nord mennesker med arbejdsskader, flygtninge eller psykisk sårbare, som hermed kommer tættere på
jobmuligheder. Entreprenører, genbrugspladser og affaldsselskaber
kan afsætte deres mursten til Gamle Mursten Nord i Brønderslev.
Læs mere på avv.dk
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I Det Cirkulære Nordjylland er det også ambitionen at skabe jobs til mennesker på kanten
af arbejdsmarkedet. De jobs, der opstår hos
virksomhederne i kølvandet på de omtalte ressourceloops – f.eks. sortering, istandsættelse og reparation – kan tilbydes til mennesker,
som måske ikke er klar til en fuld arbejdsdag,
men kan indgå i deltidsbeskæftigelse og på den
måde opkvalificeres til en fremtid på arbejdsmarkedet.
ET TILBUD TIL ALLE
NBE vil gerne hjælpe virksomheder i gang med
cirkulær økonomi. Projektleder Sebastien forklarer:
- Virksomheder, der vil beskæftige sig med effektivisering af forbrug, genbrug og symbioser,
kan få sparring hos NBE. Gennem f.eks. en bæredygtighedsscreening bliver man opmærksom
på affald i virksomheden, der kan udgøre en ressource hos andre. NBE skaber en platform for,
at virksomheder kan mødes, knytte kontakter
på tværs og trække på hinandens ressourcer.
NBE igangsætter desuden pilotprojekter for at
afdække virksomheders efterspørgsel på forskellige affaldstyper og knytter kontakt til de relevante kommunale affaldsindsamlere. Målet er
også at forsøge at lave ressourceloops, der kan
aftage affaldet fra genbrugspladserne.

Netværk for
Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE)
• NBE styrker virksomheders konkurrenceevne igennem bæredygtighed
• NBE tilbyder bl.a. bæredygtighedsscreeninger, strategiske udviklingsforløb, sparring, foredrag
og netværk inden for bæredygtig
erhvervsudvikling
• NBE har over 100 medlemsvirksomheder og nye nordjyske
virksomheder kan blive medlem
uanset branche og størrelse
• NBE er et samarbejde mellem de
nordjyske kommuner, erhvervscentre, virksomheder, energiselskabet Norlys og Aalborg Universitet
• Se mere på nben.dk eller kontakt
os på NBEN@aalborg.dk for at
høre nærmere om dine muligheder

Det Cirkulære
Nordjylland
• Cirkulær økonomi handler kort
sagt om at lade ressourcer indgå i
kredsløb, så de ikke bliver affald,
men kan bruges igen og igen
• Det Cirkulære Nordjylland har
to spor:
1) Etablering af ressourceloops,
hvor en virksomheds affald
bliver til en andens råstof
2) Affaldet fra de nordjyske genbrugspladser, skal afsættes til
de nordjyske virksomheder, der
kan tjene penge på det
• Det Cirkulære Nordjylland er en
satsning, der frem til 2021 er
støttet af Business Region North
Denmark
• Det Cirkulære Nordjylland drives
af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, der bl.a. tilbyder
virksomheder sparring om cirkulær økonomi

NordVirk skaber værdi med IT

Golding Byg udnytter affaldet

NordVirk er en selvstændig, socialøkonomisk virksomhed i Aalborg.
Virksomheden opkøber og istandsætter brugt IT og skaber på den
måde beskæftigelse for folk med autisme.

Tømrer- og murerforretningen Golding Byg holder til i Pandrup. Virksomheden har fokus på bæredygtighed og har iværksat en indsats for
at øge genanvendelsen af de restprodukter, der opstår på byggepladser. På den måde holdes affaldet i kredsløb, og ressourcerne udnyttes.

NordVirk varetager køb og salg af brugte computere og andet IT-udstyr og holder således ressourcerne i kredsløb. Virksomheden tilbyder
også konkrete ydelser til kunder som f.eks. at slette data på opkøbte
computere.
Opgaverne løses af medarbejdere med autisme, som er tilknyttet via
skræddersyede forløb, f.eks. STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), eller i samarbejde med jobcentrene. Medarbejderne har en
pædagogisk vejleder tilknyttet, og virksomheden skaber trygge, autismevenlige rammer for beskæftigelsen.
Overskuddet fra NordVirk geninvesteres i udvikling af virksomheden
for at understøtte dens mission: At skabe og forbedre beskæftigelsesmulighederne for mennesker med autisme.
NordVirk sælger dels sine produkter til virksomhedskunder, dels til
private via nordvirkit.dk

Affaldet er typisk træ, pap, plastik, gips og isolering – affald, der tidligere i en vis udstrækning gik til forbrænding eller deponering. Men
ved at arbejde med bedre sortering i de enkelte byggeprojekter har
Golding Byg opnået en langt højere genanvendelsesgrad af affaldet.
Affaldet afsættes typisk til skrotvirksomheder eller andre affaldsaktører, der kan genanvende materialet.
Sortering af affald i byggeprojekter kan imidlertid være en tidskrævende proces for håndværkerne. Derfor vil Golding Byg gerne samarbejde med andre – f.eks. socialøkonomiske virksomheder – om sortering og afhentning af affald på byggepladser. Denne indsats er under
udvikling, ligesom Golding Byg også arbejder med planer for bæredygtigt konceptbyggeri.
Læs om virksomheden på golding.dk
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– Mange folk skifter måske hårde
hvidevarer ud, som ellers intet
fejler eller med få midler kan fungere flere år endnu, fortæller Michael
Cavallius, driftsleder af hvidevareværkstedet hos AVV.

Mindre affald – mere liv

Se film om AVV’s
arbejde med FN’s
Verdensmål på
www.avv.dk

Ved du, at du kan købe gamle mursten, der er lige så gode som nye? Eller
hvad med en repareret brugt cykel eller et par hårde hvidevarer? Du kan
måske også tage et par lækre læderhynder eller forklæder med under
armen, mens du er der. Du kan købe disse ting hos det nordjyske
affaldsselskab AVV, der reparerer og upcycler som aldrig før – hvilket
du måske normalt ikke ville forbinde et affaldsselskab med. Devisen er,
at affald ikke bare er affald – det er ressourcer.
Ressourcer skal udnyttes bedst muligt. Selv om man er et såkaldt fælleskommunalt affaldsselskab, så må
man gerne gøre lidt mere end blot
at behandle affaldet – og udnytte
de åbenlyse værdier, som findes i
affaldet.
– Vi vil altid gerne gøre lidt mere
end blot at sortere affald og drifte et
energianlæg, fortæller Steen Madsen, direktør hos AVV. – Derfor er en
cirkulær tankegang og FN’s verdensmål slet ikke fremmede for os.
Vi har i projektet Godt gjort gennem
de seneste år arbejdet med reparation og upcycling med et socialøkonomisk perspektiv.
MENNESKER, MILJØ OG MENING
Projekterne i Godt gjort skal give
plus på tre bundlinjer, som til dagligt
omtales som de tre M’er: Mennesker,
Miljø og Mening. Mening betyder, at
der er sund økonomi i projektet.
På det menneskelige plan kan plusset
bestå i at hjælpe personer på kanten
af arbejdsmarkedet til beskæftigelse.
Miljøet gavnes, når ting genbruges
eller upcycles i stedet for at købe nye
CO2-belastende varer. Alene ved at
anvende gamle mursten kan man ved
et typisk parcelhus spare ca. 8 tons
CO2, hvis man bruger de CE-mærke-

de og fuldt ud lige så holdbare gamle
sten frem for nye.
HÅRDE HVIDEVARER GENBRUGES
Seneste skud på stammen er hårde
hvidevarer. Normalt bliver hvidevarer sendt direkte til skrot via genbrugspladsen. Men med små reparationer kan op mod 25 % af maskinerne genbruges, og det skåner miljøet.
Maskinerne sælges med seks måneders garanti i AVV’s Genbrugsbutik.
VERDENSMÅL OG FORNEM PRIS
AVV vandt Dansk Affaldsforenings
nye Verdensmålspris tidligere i 2019
på grund af det store arbejde med
at kombinere direkte genbrug og
reparation med sociale arbejdspladser – i direkte forlængelse af FN’s verdensmål.
Prisen blev overrakt af tidligere miljøminister Kirsten Brosbøl. Hun sagde til AVV og landets andre selskaber:
– AVV er et særdeles innovativt
affaldsselskab. De inspirerer alle
andre til at tænke forretning og til at
fremme flere bundlinjer på en gang.
Affaldsselskaberne har en utroligt
vigtig rolle for at få folk til at genanvende, udnytte og forebygge affald. Og frem for alt i forhold til at
tænke mere cirkulært.

FAKTA OM AVV’S STRATEGI FOR
BÆREDYGTIGHED
AVV i Hjørring og Brønderslev vil
bidrage til realisering af FN´s verdensmål for en bæredygtig udvikling. For AVV handler bæredygtig udvikling om, at ressourcerne i
affaldet bliver udnyttet bedst muligt
– både for at reducere miljøpåvirkninger og for at bidrage til lokal vækst, forretninger og arbejdspladser.
Bæredygtighed handler for AVV om
at tage socialt ansvar og bidrage til
at løfte lokale udfordringer med arbejdsløshed, ulighed, fattigdom og
integration.
AVV’s projekt Godt gjort forener de
tre elementer af bæredygtighed; det
miljømæssige, det sociale og det økonomiske.

STOP SPILD AF
MURSTEN

STIL KRAV TIL
NEDRIVNING
Væggene kan rives ned
med en maskine. Blot skal
entreprenøren undgå at
køre oven på stenene og
sørge for at læsse dem
nænsomt, så snart muren er
væltet.
Gamle Mursten er en hurtig
genvej til cirkulær økonomi.
Det handler blot om at stille
krav til nedrivningen.
Det kan kommunen, boligselskabet eller bygherren
gøre i udbudsmaterialet.

RIV NED OG
BRUG DE SAMME
STEN IGEN
Skal du rive en bygning ned
og erstatte den med en ny,
kan du aflevere de gamle
mursten til os og få dem
tilbage i renset stand. Det
er direkte genbrug – og en
god historie.
Vi kommer gerne forbi og
foretager en screening af et
nedrivningsprojekt.
Vi hjælper også gerne med
oplysninger og krav til udbud.

Gamle Mursten Nord
Agdrupvej 3, 9700 Brønderslev
Tlf.: 5122 1993
Steen Madsen, direktør
Tlf.: 29657617, sm@avv.dk
Kurt Brandi, afdelingsleder
Tlf.: 5122 1993, kbr@avv.dk
www.avv.dk

Vi renser sten i Brønderslev og sætter gang i
cirkulær økonomi.
Gamle mursten er CE-MÆRKEDE. Holder lige så godt
som nye. Dét er bæredygtigt!
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Affald bliver til solid bund
Slagge er et restprodukt fra forbrænding og kan i mange tilfælde erstatte råstoffer som f. eks. sand og stabilgrus

Af Niels Henriksen

Danmark brænder vi omkring tre millioner
tons affald om året. En halv million tons
brænder ikke helt op men bliver til slagge.
Et stenhårdt materiale som bliver lagt på
deponi, og hvis ingen finder på at bruge
det, ligger det der til evig tid. Men slagge
kan bringes i kredsløb igen og med den
rette, ansvarlige håndtering, er det stenhårde materiale særdeles anvendeligt
som bundmateriale ved anlæg af eksempelvis parkeringspladser, veje, gårdspladser ved landbrug eller fundament under
bl.a. landbrugsbygninger og industrihaller.
Herved spares deponiplads og råstoffer,
altså den cirkulære økonomi.
Frisk slagge indeholder metaller, der kan
forurene jord og grundvand, hvis det lægges ud i naturen med det samme. Derfor
oplægges slaggen i mindst fire måneder,
så metallerne bindes. Efterfølgende testes
slaggen for tungmetaller, der stammer fra
bl.a. batterier, lysstofrør og sparepærer,
som var i affaldet. Hvis indholdet af tungmetaller er under grænseværdien, kan
slaggen bruges som et attraktivt alternativ
til eksempelvis sand eller stabilgrus.
Slaggen screenes for op mod 14 forskellige stoffer, og der tages prøver af hver 5000
tons, der genanvendes, forklarer Anders
Jensen, der er medindehaver af Sejlstrup
Entreprenørforretning, og som har mange
års erfaring i at benytte slagge, som alternativ til råstoffer som sand og stabilgrus.
Stor erfaring
- Arbejdet med slagge kræver stor erfaring
og omhyggelighed. Slagge er jo som ud-

gangspunkt et forurenet restprodukt og
skal behandles forsvarligt især i forhold
til nedsivning til grundvandet. Slaggen
kan anvendes til langt de fleste projekter
på samme måde som med sand og stabilgrus, men i særlige tilfælde vil der som
ekstra sikkerhed, for grundvandet, blive
udlagt membran.
- I alle projekter er det et krav at der etableres en tæt belægning af enten betonsten,
asfalt eller en bygning, fortæller Anders
Jensen, der glæder sig over et positivt og
konstruktivt samarbejde med de nordjyske kommuner om genanvendelse at
slagge.
- Kommunerne er generelt godt tilfredse
med, at vi benytter et restprodukt som
et bæredygtigt underlag til anlægsarbejder. De fleste projekter skal anmeldes til
kommunen. Der skal medfølge tegninger,
og på den måde har myndighederne altid
hånd i hanke med, hvor der ligger slagge
og hvor meget. Hvis en bygning senere
rives ned, og der ikke opføres en ny
på området, skal slaggen graves
op og lægges i deponi.
Bæredygtigt
alternativ
Slagge er også et miljømæssige bæredygtigt
alternativ til sand og
stabilgrus, som begge er
begrænsede ressourcer,
hvor der bruges energi på
udvinding. Forbrændingsanlæggene betaler entreprenørvirksomheder for at
aftage slaggen, og for bygherren bliver brug af slagge

Anders Jensen, Sejlstrup Entreprenørforretning (tv), i samtale med Jens
Saksager, der er anden generation på en landbrugsbedrift ved Poulstrup
i Vendsyssel. Familien Saksager har valgt slagge som bundmateriale til
flere byggerier på ejendommen.

derfor et både bæredygtigt og økonomisk
interessant byggemateriale. I stedet for at
betale et ganske betydeligt beløb for sand
eller stabilgrus, spares mange tusinde
kroner ved at bruge slagge.
- Før slagge genbruges i et byggeprojekt
skal der ske en grundig rapportering af
miljøpåvirkningen, som godkendes af
myndighederne. Derfor er ikke optimalt at
bruge slagge i alle tilfælde, men specielt
hvor det er store projekter, og hvor der er
niveauforskel, vil slagge være det oplag-

te valg, påpeger Anders Jensen, der ikke
betænker sig på selv at bruge slagge som
bundmateriale.
- Vrå Mørtelværk er en del af Sejlstrup Entreprenørforretning, og her har vi genbrugt
slagge som bund for vores helt nye produktionsanlæg til tørmørtel, siger han.

P. Olesen sa
– nedbrydning & miljøsanering

Nedbrydning

Miljøsanering

– Total og delvis nedbrydning
– Oprydning efter brand/storm
– Modtager ikke-farligt byggeaffald

– Asbest

– PCB

– Blymaling

– Skimmelsvamp

Professionelt arbejde udføres over hele landet

P. Olesen & Sønner
+45 7566 2500

mail@p-olesen.dk

a
s

www.p-olesen.dk

Bæredygtighedsfes
Aalborg Kommune er for syvende gang vært ved et fire dage langt arrangement med grønt fokus

Af Niels Henriksen

I 2017 kom der 10.000 besøgende. I 2018
kom der 15.000. Så alt tyder på, at Aalborg
Bæredygtighedsfestival også på det parameter vil nå nye højder, når kommunen for
syvende gang inviterer til fire dage med
fuldt fokus på grøn omstilling.
Bæredygtighedsfestivalen afvikles over
fire dage, fra den 11. september til og

med den 14. september med omkring 120
lokale arrangører og 60 stande på bæredygtighedsmarkedet på Honnørkajen ved
Utzon Center.
- Bæredygtighedsfestivalen står på fire
ben, så at sige. Nemlig markedet ved Utzon Center, Grøn Scene i det store telt,
events som holdes enten på standene på
bæredygtighedsmarkedet eller lokalt hos
de tilmeldte virksomheder, foreninger eller
NGO’er samt Det Grønne Uddannelsesrum,

som er rettet mod ungdomsuddannelserne i Nordjylland, og som 670 elever er
tilmeldt, forklarer projektleder Lis Rom Andersen fra Center for Grøn Omstilling i Aalborg Kommune, der står bag planlægning
og afvikling af Bæredygtighedsfestivalen.
Lokale arrangører
Antallet af lokale arrangører er med 120 tilmeldte nogen lunde på niveau som sidste
år. Arrangørerne er NGO’er, virksomheder,

foreninger eller organisationer, der inviterer til arrangementer lokalt på virksomheden, på standen på bæredygtighedsmarkedet, hvis de er repræsenteret der, eller
på den grønne scene. Arrangementerne
er typisk alle offentlige. Lis Rom Andersen
peger dog på, at der er kan være lukkede,
indbudte arrangementer på virksomhederne, hvor kunder og samarbejdspartnere er inviteret.

stival når nye højder
Det Grønne Uddannelsesrum
Det Grønne Uddannelsesrum, som er henvendt direkte til de nordjyske ungdomsuddannelser, afvikles onsdag den 11.
september og torsdag den 12. september.
Det Grønne Uddannelsesrum er et forløb
om bæredygtighed i teori og praksis. I
samarbejde med virksomheder og frivillige organisationer er formålet, at elever
på ungdomsuddannelser opnår viden og
indsigt i bæredygtighedsproblematikker,
samtidig med at eleverne opnår kompetencer til selv at handle i relation til FN’s 17
Verdensmål.
- Eleverne deltager typisk i 2-3 besøg hos
virksomheder eller organisationer, og Det
Grønne Uddannelsesrum slutter med en
debat med politikere og repræsentanter
fra ungdomsorganisationer om klima. Vi
havde håbet, at 500 ville melde sig, så et

deltagerantal på 670 er særdeles positivt
og overvældende, påpeger Lis Rom Andersen, der understreger, at bæredygtighedsfestival er åben for alle, som ønsker at vide
mere om bæredygtighed.
Partnerskaber
- Hos Aalborg Kommune håber vi at indgå partnerskaber i vores bestræbelser på
at blive endnu mere bæredygtige. Hvis vi
skal lykkes, er det vigtigt, at så mange som
muligt er med og bakker op. Det er både
virksomheder, foreninger, uddannelsesinstitutioner, organisationer og ikke mindst
den enkelte borger, understreger hun.
Bæredygtighedsfestivalen åbnes officielt
af borgmester Thomas Kastrup-Larsen
som led i et fantastisk arrangement onsdag den 11. september kl. 15.30. Her vil
kommunen netop sætte ekstra fokus på

partnerskaber og kigge på vigtigheden
af partnerskaber mellem det offentlige,
det private og uddannelsesinstitutioner og hvordan man etablerer og holder partnerskaber i live.
Til arrangementet vil Bæredygtighedsprisen 2019 også blive uddelt,
og så springer champagnepropperne i anledning af Aalborg Charterets
25 års jubilæum. Aalborg-charteret
er et charter for udviklingen af bæredygtige byer og bymiljøer. Den er
vedtaget i forlængelse af FNs topmøde i Rio de Janeiro juni 1992.
Charteret blev vedtaget i maj
1994 på en stor konference i Aalborg, og i dag har mere end 3.000
byer tilsluttet sig charteret.
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Bæredygtighed a
Hirtshals Havn kigger indad i virksomheden og udad mod samarbejdspartnere og brugere for at skabe
endnu større bæredygtighed
Siden Hirtshals Havn for 30 år siden installerede tænd-sluk lys på kajen som den første havn i Danmark har bæredygtighed og
grønt fokus været en del af virksomhedens
DNA og værdigrundlag. I dag kører arbejdet
med bæredygtighed ad tre spor, hvor havnen både kigger på sig selv, på samarbejdspartnere og kunder og ikke mindst de mange
lastbiler og logistikvirksomheder, der er med
til at gøre Hirtshals Havn til et internationalt
transporthub.
- Vi spørger os selv, hvad vi kan gøre internt
i virksomheden. Vi spørger, hvad vi kan gøre
i forhold til vores samarbejdspartnere for
eksempel i form af indkøb. Og vi spørger
hvordan vi kan fremme bæredygtigheden i
samarbejdet med de mange transportører,
der er med til at gøre Hirtshals Havn til et
transporthub både til Norge og Nordatlanten og til resten af Europa, forklarer Jens
Kirterp Jensen, direktør ved Hirtshals Havn.
INTERNT
- Som virksomhed kan vi tænke bæredygtighed ind i langt det meste af det, vi foretager
os. Vi har for længst udskiftet alle lyskilder
til nyeste version af energibesparende LED.

På flere af vores bygninger har vi installeret solceller, som blandt andet producerer
strøm til opvarmning og belysning af lagerog velfærdsfaciliteter, og på den seneste
landudvidelse har vi opført et offentligt toilet, som bliver drevet 100 pct. på vedvarende
energi, nemlig de solceller der er på taget,
fortæller havnedirektøren og tilføjer, at fokus på bæredygtighed både handler om konkrete tiltag og ikke mindst om et mindset,
hvor bæredygtighed altid tænkes ind som
en del af løsningen.
AFFALDSSORTERING
- Lige nu skal vi i dialog med affaldsselskabet AVV om muligheden for, at vi som virksomhed kan deltage i den affaldssortering,
som flere og flere husstande bliver en del af i
Hjørring Kommune. Virksomheden Hirtshals
Havn er jo også en stor husholdning, hvor vi
dagligt producerer affald, som med fordel
kan sorteres, understreger Jens Kirketerp
Jensen.
I forhold til samarbejdspartnere, typisk leverandører, er det også naturligt for havnen at
tænke bæredygtigt og købe energirigtige og
bæredygtige produkter.

FIRE VINDMØLLER
- Vores næste bil bliver eksempelvis helt sikkert en el-bil, konstaterer havnedirektøren,
der glæder sig over, at samarbejdspartneren Hirtshals Havnefond er i fuld gang med
at opføre fire vindmøller på havnens område. Hirtshals Havnefond er en fond, som en
række virksomheder i Hirtshals står bag.
Fonden investerer i de fire møller og den
ene af møllerne sælges i andele til private. Møllerne er hver på omkring 4,2 MW, og
elproduktionen vil kunne dække forbruget
hos 14.250 husstande. Virksomheder med et
stort elforbrug har mulighed for at købe en
af de tre øvrige vindmøller og bruge strømmen direkte i virksomheden, og den strøm,
som virksomheden ikke selv kan bruge, kan
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ad tre spor
sælges til andre forbrugere. Vindmølleprojektet på Hirtshals Havn er unikt, fordi det
er det første vindmølleprojekt i Danmark,
der bliver realiseret uden statsstøtte, og
som bliver gennemført og sat i drift på rene
kommercielle vilkår. Jens Kirketerp Jensen
forventer, at vindmøllerne bliver opstillet og
sat i drift i oktober.
PÅVIRKNING
- Vi kan som virksomhed naturligvis ikke
blande os i, hvordan vores lejere agerer i
forhold til miljø og bæredygtighed, men vi
kan forsøge at påvirke dem i den rigtige
retning. Vi kan tilbyde attraktive forhold og
faciliteter, som gør det naturligt at benytte Hirtshals Havn. Vi har eksempelvis netop indført nye måder af levere strøm til de
skibe, der anløber havnen. Både kunden og
vi har mulighed for at følge strømforbruget
løbende og derved konstatere, om der skulle

være besparelsesmuligheder, som bør tages
i betragtning. Når forbruget bliver direkte
synligt, er det lettere at sætte ind overfor et
eventuelt unødvendigt forbrug.
GODSTERMINAL
- I kraft af havnens geografiske lokalisering
og derved attraktive afsæt for transportløsninger til Norge, Færøerne og Island samt til
det øvrige Europa, viser en analyse foretaget
af Aalborg Universitet, at det er muligt at reducere CO2-aftrykket ved at benytte Hirtshals Havn ved godstransport i det nordlige
Europa. Samtidig ser vi frem til at kombiterminalen kommer i drift, da det gør det muligt
at transportere lastbiltrailere til og fra Hirtshals på jernbane. I stedet for at eksempelvis
80 lastbilchauffører skal køre 80 lastbiler til
Hirtshals, kan logistikvirksomhederne sætte trailerne på tog på terminaler rundt om i
Europa, og toget kører trailerne til Hirtshals,
hvor de bliver kørt ombord på færgerne. Og
så er det først på en af havnene i Norge, at
traileren skal videre med lastbil til slutbrugeren, siger Jens Kirketerp Jensen, der forventer, at kombiterminalen kan tages i brug
umiddelbart efter den 21. september 2020.
Her færdiggør Banedanmark nemlig et nyt
sporskifte ved Lindholm nord for Aalborg,
som betyder, at der herefter åbners op for
uhindret godstrafik fra Hirtshals til Padborg
og derfra videre ud i Europa.
I 2018 håndterede Hirtshals Havn 148.000
lastbiler, og havnedirekøren vurderer, at
omkring 20 pct. af trailerne kan løftes over

på jernbanen. Muligheden for direkte multimodal transport mellem især Norge og det
europæiske kontinent vil øge kapaciteten
for personbiler på motorvejsnettet. Desuden forbedres forsyningssikkerheden, og
levering til aftalt tid bliver lettere, når transporten ikke udsættes for eksempelvis kilometerlange køer på de europæiske motorveje.
FREMTID PÅ TOG
- Vi tror på en stor fremtid for godstransporten på tog, og vi har da også allerede flere
henvendelser fra nordjyske produktionsvirksomheder, der gerne vil benytte sig af
den bæredygtige mulighed, siger havnedirektøren, der tilføjer, at netop de togbaserede logistikløsninger også er en del af
havnens arbejde med FNs 17 Verdensmål.
Hirtshals Havn støtter og beskæftiger sig allerede aktivt med implementeringen af flere
af FNs 17 Verdensmål, og havnen evaluerer
løbende sin drift og sine tiltag i forhold til de
17 mål for at identificere nye relevante fokusområder.
- Manglen på kvalificerede chauffører er allerede kendt og ved at løfte flere transporter fra landevejen til jernbanen er vi dels
med til at afhjælpe chaufførmanglen og dels
med til at sikre, at de chauffører, der kører,
får nogle bedre arbejds- og livsvilkår, understreger Jens Kirketerp Jensen.
TEKST: Niels Henriksen

Bæredygtig affaldsindsamling
hos byens butikker
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På seks måneder har el-drevne køretøjer indsamlet ca. 1,5 tons
pap og plast ved 20 butikker via FleXskrald – et nyt tilbud til butikker i Aalborg midtby.
FleXskrald er iværksat af Aalborg Kommune og drives af den socialøkonomiske virksomhed Huset Venture Nordjylland, som står for indsamling
af pap og plast i el-drevne køretøjer. Derudover er Aalborg Universitet og
Rezycl også partnere i projektet. Bilerne bemandes af fleksjobbere, og
affaldet sendes videre til genanvendelse. En stor gevinst for både miljø
og mennesker. Og affaldsindsamlingen er blevet taget utroligt godt imod
af de mindre erhverv i Aalborg midtby.
- FleXskrald har været med til at gøre vores dagligdag nemmere. Vi har
tidligere selv kørt vores pap på genbrugspladsen, så det er bare fantastisk, at FleXskrald nu kommer et par gange om ugen og tager det med,
siger Michael Larsen, ejer af tøjbutikken Albert Rex, som også er begejstret for FleXskralds medarbejdere:
- De er så glade og smilende, det er bare fantastisk at få dem på besøg. At
det er fleksjobbere fra Huset Venture Nordjylland er bare et plus.

”Jeg er simpelhent så glad hver dag for den her opgave! Tænk
engang, at man kan udføre en god service for butikker og gøre
noget godt for miljøet.” siger fleksjobansatte Finn Balsnæs.

VAKT INTERESSE I ANDRE KOMMUNER
Udover at butikkerne er glade for ordningen, så har projektet også vakt
stor interesse hos andre, fortæller Martin Quintero Hansen, projektleder
i FleXskrald:
- Vi er blevet kontaktet af flere kommuner og en virksomhed fra Silkeborg, som gerne vil etablere et lignende koncept og finder inspiration i
FleXskrald.” tilføjer han.
Interessen for FleXskrald skyldes bl.a., at projektet tager udgangspunkt
i et reelt behov for at afhænte affald og et voksende ønske om at gøre
det på en bæredygtig måde, hvor genanvendelse af materialerne sikres.
Kombinationen af miljøfokus og socialøkonomi bragte også FleXskrald i
betragtning til den fornemme Verdensmålspris, som projektet var nomineret til under det nyligt afholdte Folkemøde. FleXskrald vandt desværre
ikke, men ser nomineringen som en kæmpestor anerkendelse af projektet.
På nuværende tidspunkt har FleXskrald indsamlet ca. 1.300 kg pap, 150
kg plastik og 50 kg papir. Projektet er EU støttet og kører de næste 3 år.

Vi modtager også industrielt
spildevand samt jord og sand

Kingo Recycling modtager og
genanvender bygge- og anlægsaffald
samt affald fra industrien
 8722 9000 |  www.kingo.biz |  info@kingorecycling.biz
 Lundeborgvej 12, 9220 Aalborg Øst
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Per Højbjerre flankeret af Buster Nissen (th), og Rasmus Hasselgren Gerhardt.

Fra håndværk til viden
NB Ventilation i Aalborg er Danmarks største producent af
ventilationsanlæg med varmegenvinding til industrien
NB Ventilation på Svanningevej i Aalborg
Øst udvikler, projekterer og producerer
ventilationsanlæg med varmegenvinding
til industrien. Sådan har det mere eller
mindre været siden 1973. En traditionel
håndværksvirksomhed med masser af
kompetence og erfaring. Men gennem
de seneste tre år er fokus i højere grad
vendt mod at bruge en enestående viden
til rådgivning og derigennem udvikling
af unikke, kundetilpassede løsninger til
kunder fra øverste hylde i danske industri.
- Vi er Danmarks største producent af industrielle ventilationsanlæg med varmegenvinding og køling i Danmark, og vi er
nogle af dem her i landet, der har størst
kompetence på området. Vi er inde i en
rivende udvikling og godt på vej til at
udvikle os fra en traditionel håndværksvirksomhed til en digital og med tiden
datatung videns virksomhed, og vi tør
godt sige, at vi med mange års teknisk
og håndværksmæssig erfaring samt omfattende ekspertviden kan løse alle udfordringer. Både de helt små og de helt
store, fastslår direktør og medejer Per
Højbjerre. Gennem et management buy
out er han sammen med Buster Nissen,
Rasmus Hasselgren Gerhardt og Steffen
Dettmann Gerhardt i gang med et glidende generationsskifte.
SAMMEN MED SLUTBRUGEREN
- Generelt producerer vi anlæg på bestilling via dygtige installatører i hele Danmark, , men vi oplever i stigende grad, at
vi udvikler spændende løsninger direkte
sammen med slutbrugeren og installatørerne, fortæller Per Højbjerre, der glæder sig over, at NB Ventilation har skabt
sig en markant position på markedet.
- Vi arbejde ligeledes sammen med Teknologisk Institut og Aalborg Universitet
om udvikling af nye løsninger.

BÆREDYGTIGHED
- For os er bæredygtighed en del af hverdagen, både i form af de produkter vi levere, men også vi i den værdikæde vi er
en del af. For os er ordentlighed vigtig.
Både over for den verden vi er en del af,
men også internt overfor vores medarbejdere, hvor det også er vigtigt at have
det sjovt sammen. Desuden er uddannelse af lærlinge et af vores fokusområder. Vi vil rigtig gerne være med til at
uddanne nye, dygtige ventilationsteknikere, og i øjeblikket er seks af vores godt
30 timelønnede lærlinge. Vi har brug for
unge, der både har stor viden og er dygtige med deres hænder, understreger Per
Højbjerre, Rasmus Hasselgren Gerhardt
og Buster Nissen.
CIRKULÆR ØKONOMI
Som en aktiv del af ErhvervsNetværk
9220 deltager NB Ventilation i flere projekter, hvor cirkulær økonomi er temaet.
Hvor det, der er affald for nogle virksomheder, viser sig at være en nyttig ressource for andre. Eksempelvis bruger
NB Ventilation årligt 300 tons stålplader
galvaniseret med aluminium og zink.
10 pct. går til spilde i produktionen, når
pladerne skal klippes ud. En del af det er
tidligere havnet som skrot. Nu viser det
sig imidlertid, at en anden virksomhed i
erhvervsnetværket kan bruge NB Ventilations restprodukt som en ressource.
- Desuden bliver der en del isoleringsmateriale til overs, når vi producerer vores
anlæg. Her arbejder vi i øjeblikket på at
få vores leverandør til at tage vores restprodukt med tilbage og benytte det i ny
produktion, fortæller Per Højbjerre.
NB Ventilation producerer anlæg til bl.a.
industrivirksomheder, skoler, kontorer,
sygehuse, og svømmehaller.
TEKST: Niels Henriksen

Cases
NB udvikler løsninger, som kunderne typisk har en kort tilbagebetalingstid på.
For Danfoss blev eksempelvis
installeret to nye ventilationsanlæg med varmegenvinding. En
opgørelse af besparelserne efter
et års drift viser, at kunden har
sparet i alt 950.000 kr. på varme
og el. Kundens udgift til anlægget var 1,5 mio. kr. Kravet var
en tilbagebetalingstid på tre år.
Anlægget fra NB Ventilation gav
Danfoss en tilbagebetalingstid
på bare 1,58 år.
Dårligt indeklima pga for høje
temperaturer og CO2 niveau, er
et voksende problem på mange
skoler. NB Ventilation har udviklet en effektiv løsning til problemet, der endda er billig i drift,
og tester i øjeblikket anlægget i
samarbejde med AAU og Teknologisk Institut. Baseret på et luftvolumen på 1200m3/h, svarende
nogen lunde til et almindeligt
klasseværelse, vil driftsudgiften
på et traditionelt anlæg være
530 kr. om året. Med NB Ventilations løsning vil udgiften være
11,7 kr.
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Parken Christiansgave var en gave til Hjørring fra kong Christian den VIII.

Byen møder parken
og parken møder byen
Hjørring får helt ny flot bydel med markant grøn profil bygget efter DGNB-normen og med fokus på social bæredygtighed

Af Niels Henriksen

Grøn bliver det nye sort og høj kvalitet en
del af fundamentet i den bydel, som byggefirmaet Arne Andersen Vrå A/S opfører i
Dronningensgade, hvor den gamle Vestre
Skole ligger i dag. Byggefirmaet fra Vrå
vandt et udbud fra Hjørring Kommune og
fik dermed mulighed for at købe det store
areal. Efterfølgende bad Arne Andersen
Vrå A/S arkitektfirmaet Bjerg Arkitektur om
at visualisere byggefirmaets tanker, og de
visioner, som Hjørring Kommune har for
området.
- Den gamle Vestre Skole rives ned og
åbner op ind til parken Christiansgave.

Bydelen med 140 boliger fordelt på otte
punkthuse får en markant grøn profil, og
bæredygtighed bliver et begreb, som vi
kommer til at arbejde aktivt med, blandt
andet fordi vi har valgt at bygge efter
DGNB-princippet, forklarer Arne Andersen,
der selv har stået i spidsen for det omfattende projekt, som hans virksomhed har
udarbejdet.
Vestre Skole blev bygget i 1894 og lukkede som folkeskole i 1989. Med projektet
forvandler Arne Andersen Vrå A/S det gamle slidte skoleareal til en spændende bydel. Bygningskomplekset rummede i flere
år Vendsyssel Teater, der flyttede i 2017 til
en helt nybygget teaterbygning.

Røde mursten
Arne Andersen har taget udgangspunkt
i den byggestil, der præger området omkring Dronningensgade med rigt detaljeret
teglstensarkitektur. De otte punkthuse opføres derfor i tegl med varme røde farvenuancer. Enkelte steder brydes facaden af
partier med trælameller.
- Vi kunne sagtens have valgt pudsede facader. Det ville være en billigere løsning,
men det skønne område fortjener høj kvalitet, så derfor valgte vi den dyrere løsning
med røde mursten, forklarer Arne Andersen, der på samme måde valgte at placere
95 parkeringspladser under jorden.
- Med et underjordisk parkeringsareal kan
vi gøre meget mere af området grønt og

ikke gråt af beton. Desuden har vi valgt at
fordele boligerne i otte punkthuse i stedet
for en mere massiv løsning. Med punkthusene giver vi nemlig mulighed for grønt og
liv mellem bygningerne, påpeger han.
140 boliger
De 140 boliger fordeler sig med 24 private
lejeboliger fordelt på tre etager i to blokke.
Planen er, at Arne Andersen Vrå A/S selv beholder boligerne. To blokke på henholdsvis
tre og fem etager indeholder 32 almene
boliger. Arne Andersen er i øjeblikket i positiv dialog med en almen boligorganisation, men da forhandlingerne endnu ikke er
afsluttet, ønsker han ikke at oplyse navnet
på organisationen. 46 private ejerboliger

Opgaven lå lige til højr
Hjørrings ny bydel ligger tæt på Bjerg Arkitektur, og indehaver Kjeld Bjerg
har selv gået i den gamle Vestre Skole
Af Niels Henriksen

Da Bjerg Arkitektur med adresse i Kongensgade i Hjørring fik mulighed for at være
med til at forvandle det gamle skoleareal i
Dronningensgade til en helt ny bydel, blev
stifter og indehaver Kjeld Bjerg glad.
- Jeg begyndte selv i 1. klasse på Vestre
Skole, og det gamle skoleareal ligger jo
nærmest i tegnestuens baghave, så jeg er
meget tilfreds med, at vi vandt opgaven.
Det betyder meget for mig, at vi kan være
med at skabe så unik en bydel i Hjørring,
siger Kjeld Bjerg.

Vestre Skole blev bygget i 1894 og lukkede som folkeskole i 1989. Herefter blev de
gamle skolebygninger i en årrække hjemsted for Vendsyssel Teater, der i 2017 flyttede ind i et helt nyt teater. I dag benyttes
den gamle Vestre Skole bl.a. til musikskole.
Grøn vision
Visionen for den nye bydel er at skabe et
bykvarter, der afspejler overgangen mellem Hjørring centrum og byens centrale
park og skabe forbindelse imellem dem.
Bydelen er grøn i bogstaveligste forstand,
fordi parkens flora og planter trækkes ind i
bydelen til en særlig botanisk karakter.

Bydelen er også grøn i overført betydning,
fordi bæredygtighed, klimaansvarlighed
og et meget lavt energiforbrug er tænkt ind
i bebyggelse. Bygningernes fodaftryk på
grunden er minimalt – det er CO2 aftrykket
også, både i opførelse og drift, hvor principperne bag DGNB er tænkt ind i projektet
fra begyndelsen.
Visionen er at bydelen bliver særlig attraktiv og levende med forskellige boligtyper,
fællesværksted, café og muligheden for
taghaver og fælles grønne opholdslommer
mellem boligerne.

Vestre Skole blev bygget i 1894 og nedlagt som skole i 1989.
fordeler sig på to blokke med seks etager.
Endelig fordeler 35 andelsboliger samt
café sig i to blokke med fire og seks etager.
Boligerne forsynes med store altaner, som
er med at stimulere udelivet.
- Vi ved, at parkeringspladser er højt prioriteret i moderne boligbyggeri. Fra vores
parkeringskælder bliver der med elevator
direkte adgang til flere af punkthusene,
og i øjeblikket undersøger vi mulighederne for at etablere innovativ og moderne
opladning af el-biler i kælderen, fortæller
Arne Andersen, der håber at kunne sætte
spaden i jorden i tredje kvartal af 2020.
Tidsplanen
- Arbejdet med lokalplanen pågår i øjeblik-

rebenet
Boligmix
Bykvarteret er et mix mellem private
ejerboliger, andelsboliger, almene boliger og private lejeboliger i otte punkthuse i varierende højde. Boligerne bliver
i forskellige størrelser – med altaner og
terrasser mod lys, luft og fine udsigter
– og udvikles med potentialer for nye
måder at bo sammen på.
- Hjørring Kommune er gået aktivt ind i
kampen for at højne den trængte biodiversitet. Den nye bydel støtter aktivt op
om indsatsen ved at give et frodigt bud
på, hvordan vi bør indarbejde nogle af
de levesteder for dyr og insekter, som
byerne har skubbet ud, påpeger Kjeld
Bjerg.

ket. Hjørring Kommune indkalder til borgermøde om projektet, og der skal naturligvis være en offentlighedsfase. Vi håber
at få overdraget grunden endeligt i andet
kvartal næste år, hvorefter vi kan gå i gang
med det omfattende nedrivningsarbejde.
Herefter kan vi formentlig sætte spaden i
jorden i tredje kvartal, og med en forventet
byggetid på omkring et par år, vil de første beboere kunne flytte ind sidst på året
2022, vurderer Arne Andersen.

✓ Grøn energi
✓ Innovative
løsninger
✓ Præmieret
koncept
✓ Billig
fjernvarme

Vi bidrager til det bæredygtige Nordjylland.
Brønderslev Forsyning har på få år omstillet
produktionen fra sort til grøn energi.
Et nyt avanceret energianlæg producerer i
dag fjernvarme baseret på sol, biomasse og
varmepumper samt grøn strøm til elnettet via en
ORC-turbine.

11. - 14. september 2019
• FN’s 17 Verdensmål •
• Debatter • Oplæg • Workshops •
• Guidede ture • Bæredygtighed i børnehøjde •
• Bæredygtighedsmarked • Grønt Uddannelsesrum •
• Netværksmøder • Uddeling af Bæredygtighedsprisen •
• Inspiration til en grønnere og mere bæredygtig hverdag •
• Og meget mere... •

Se hele programmet
og hent det ned på din smartphone

www.bæredygtighedsfestival.dk
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Koldt vand fra kridtgrav
klar til at køle Aalborg
Region Nordjyllands ny universitetshospital først til at bruge bæredygtig løsning til køling

Af Niels Henriksen

De fleste ved, hvad fjernvarme er, men
fjernkøling er et helt nyt begreb, som vi
skal til at vænne os til. Nyt Aalborg Universitetshospital vil som den første aftager
benytte koldt vand fra Aalborg Portlands
kridtsø ved Ø. Uttrupvej som alternativ til
en traditionel mekanisk køling. Men teknikken er klar til at blive rullet ud til endnu
flere aftagere.
- Vi har arbejdet med idéen i flere år, men
vi har manglet den store kunde og en konkret anledning til at sætte projektet i gang.
Det har vi nu og venter for så vidt blot på,
at flere virksomheder og uddannelsesinstitutioner melder sig som interesseret i
den bæredygtige løsning, siger vicedirektør i Aalborg Forsyning, Jesper HøstgaardJensen.
Fra 30 meters dybde
Det kolde vand hentes op fra cirka 30 meters dybde i den 40 meter dybe kridtsø,
hvor Aalborg Portland siden 1947 har gravet kridt til produktionen af cement. Vandet har en konstant temperatur på 10-12
grader og med hjælp af pumper transporteres vandet fra kridtsøen i en 3,6 kilometer lang transmissionsledning til Nyt
Aalborg Universitetshospital. Ved sygehuset placeres en kølecentral med varmepumper og andet udstyr. Der etableres et
2,5 kilometer langt distributionsnet, hvori
løber rent vand, som med en søvands-

Fjernkøling
Pumpe og kølemaskiner
Kridtsøen

Varmepumpe
Søvandsveksler Kølecentral

veksler afkøles af det kolde vand fra søen.
Det afkølede vand sendes i distributionsnettet ind i alle dele af hospitalet med en
køletemperatur på 12 grader. Anlæggets
såkaldte kølevirkningsgrad er på ca. 30,
mens traditionel køling typisk vil ligge på
en virkningsgrad på 3-5. Altså en væsentlig mere effektiv løsning, som samtidig giver Nyt Aalborg Universitetshospital en elbesparelse på omkring 80 pct. i forhold til
traditionelle løsninger og fra begyndelsen
en årlig CO2-besparelse på mellem 500 og
700 tons. I takt med at hospitalet udbygges vil den besparelse kun blive større.
Fem gange så effektiv
Fjernkøling benyttes til at levere kulde og
nedkøling til eksempelvis aircondition,
maskiner og servere og erstatter derfor

traditionelle eldrevne køleanlæg. Fjernkøling fra Aalborg Forsyning vil ofte være
mere end fem gange så effektiv som traditionelle anlæg og dermed give kunder-

ne både billig, simpel og ikke mindst en
CO2-besparende, bæredygtig løsning med
samme forsyningssikkerhed, som de kender fra fjernvarme.
Attraktivt
- Fjernkøling er en attraktiv mulighed for
virksomheder og institutioner i Aalborg
Øst. På lang sigt er der ikke noget i vejen
for, at vi kan udvide fjernkølingsnettet til at
omfatte hele byen, akkurat som vi kender
fra det eksisterende fjernvarmenet, påpeger Jesper Høstgaard-Jensen.
Det ny fjernkølingsanlæg er et af verdens
mest effektive, og den samlede byggesum for anlægget er på ca. 125 mio. kr.
Det samlede system vil stå færdigt medio
2021. Kontraktperioden med Nyt Aalborg
Universitetshospital er på minimum 20 år.

ANNONCE

SDKbiler sætter grønt
dækaftryk på vejen
Toyota i Aalborg og Nørresundby viser miljøvenlige
bilmodeller på Bæredygtighedsfestivalen
Da Toyota i 1997 lancerede den revolutionerende Prius, kunne det japanske
bilmærke samtidig trække i den grønne
førertrøje. Verdens første masseproducerede bil, der kørte på både benzin og el,
var født, og siden har Toyota ført feltet an,
når det handler om at udvikle miljørigtige
biler. I dag kan langt de fleste af mærkets
personbiler, dog undtaget den mindste
Aygo, fås som hybrid – altså med en teknik hvor bilen automatisk skifter mellem
at køre på benzin og el. Prius endda som
såkaldt plug-in hybrid, hvor det er muligt
at genoplade batteriet til el-motoren.
- Og vi oplever en særdeles stor interesse
fra vores kunder for at tage det grønne
valg, når de har muligheden. Mere end
halvdelen af dem, der køber ny bil hos os,
vælger hybrid-versionen, når de har muligheden, fortæller direktør og indehaver
af SDKbiler, Poul Kjærsgaard og tilføjer,
at SDKbiler oplever ikke så få kunder, der
skifter fra konkurrerende mærker til Toyota, fordi muligheden for at køre grønt er
så stor.
VÆRDIERNE
SDKbiler er autoriseret forhandler af Toyota og har afdelinger i både Aalborg og
Nørresundby. Virksomheden blev grundlagt i 1930 af Søren Densgø Kjærsgaard
og var fra 1968 til 2003 drevet af sønnen
Erik Kjærsgaard. Siden 2003 har hans søn
Poul Kjærsgaard siddet i direktørstolen i
et af Nordjyllands største bilhuse.
- Vores værdisæt har altid hvilet solidt på
fire ben: Tilfredse kunder, reel og ærlig behandling, kvalitet i arbejdet og værdi for
pengene. For os handler det helt grundlæggende om at opføre os ordentligt, og
derfor passer Toyotas fokus på grønne

løsninger og ansvarlighed også perfekt til
vores holdning, understeger Poul Kjærsgaard.
FRIHED
Da Henry Ford fandt på at masseproducere automobilen, blev det firehjulede
køretøj samtidig et symbol på frihed til let
og hurtigt at transportere sig fra A til B.
Den frihed er siden blevet forfinet og med
tankstationer spredt med nænsom hånd
over det meste af verden, har det aldrig
været lettere at komme frem.
- Toyotas filosofi har været, at det ikke
skal være en ulempe at køre grønt, og med
Toyotas hybridløsninger har det aldrig
været lettere både at sætte et grønt og
ansvarligt aftryk på vejen og samtidig beholde bekvemmelighed under kørslen og
friheden til at bevæge sig rundt, påpeger
Poul Kjærsgaard.
GRØN INDSATS
- Hos SDKbiler har vi valgt at supplere det
grønne aftryk, som Toyota sætter på vejen og på branchen som helhed. Vi valgte
således som virksomhed at blive miljøcertificeret efter ISO-normen i 2007, lige som
vi dagligt arbejder med bæredygtighed og
miljø i det daglige i forhold til hinanden
som medarbejdere og ledelse, i forhold til
de arbejdsrutiner og midler vi bruger i de
daglige processer på værkstederne. Selvfølgelig også i vores samarbejde med kunderne, hvor vi aldrig forsømmer at pege
på det grønne valg, når kunden besøger
os for at købe ny bil. Men det er naturligvis altid kunden, der har det endelige valg,
smiler Poul Kjærsgaard.
TEKST: Niels Henriksen

MODELLERNE
Følgende Toyota-modeller fås
både med traditionel forbrændingsmotor og hybridteknik:
Yaris
Corolla Hatchback og Touring
Sports
C-HR
RAV 4
Følgende modeller fås udelukkende som hybrid:
Camry
Prius+
Prius er en plug-inversion.
Endelig kører Toyotas Mirai på
brint, der via brændselsceller
driver elmotoren.
Toyota ventes at præsentere
mærkets første rene el-bil i 2021.
På Bæredygtighedsfestivalen
præsenterer SDKbiler Toyotas
mange muligheder for at sætte
grønne dækaftryk på vejene.
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NBE netværksmøde hos AKKC.

Bæredygtighed og cirkulær
økonomi har slået rødder
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark er på 11 år vokset fra 8 til 117 medlemsvirksomheder

Af Niels Henriksen

Da miljøchef i Aalborg Kommune Michael
Damm i 2008 fik idéen til at skabe et netværk for bæredygtig erhvervsudvikling i
Nordjylland, var Aalborg Kommune straks
med. Senere kom Hjørring med, og i dag
er alle 11 kommuner en del af netværket,
som er vokset nærmest eksplosivt fra 8
medlemsvirksomheder til 117.
NBE er et samarbejde mellem alle nordjyske kommuner og erhvervskontorer, det
private erhvervsliv, Norlys og Aalborg Universitet.
For alle virksomheder
- Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark, for nemheds skyld blot
NBE, er interessant for alle typer af virksomheder og alle størrelser, fra de mindste til de største. Alle har et potentiale til
at omstille produktion eller strategier til
bæredygtighed og til at tænke cirkulært,
understreger Mette Bøgh. Hun er uddannet miljøingeniør og var den første, og
dengang eneste, medarbejder i NBE, hvor
hun tilbragte en tredjedel af sin arbejdstid.
Resten brugte hun i Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune. I dag er der tilknyttet 16 faste medarbejdere til NBE.
- Netværket tæller 117 virksomheder, der
VIL NBE, og vi har en stab af medarbejdere,
der brænder for bæredygtighed og cirkulær økonomi, og som har et stort ønske om

at være med til at gøre en forskel og opfylde ambitionen om, at Nordjylland skal
sætte kursen, når det gælder grøn omstilling og cirkulær økonomi.
Netværket
Gennem fire store, årlige netværksmøder
og en række temamøder får medlemsvirksomhederne lejlighed til ikke blot at høre
om, hvordan andre tackler bæredygtighed
og cirkulær økonomi. De får også mulighed
for at sparre med andre og knytte værdifulde kontakter, hvor det måske endda er
muligt at indgå forretninger til fælles gavn.
Måske den ene har et restprodukt, som
traditionelt er endt i skraldespanden, men
som en anden virksomhed kan udnytte
som en ressource. Den slags eksempler er
der mange af i NBE.
Et andet tilbud, som mange virksomheder
nyder gavn af, er en screening af virksomheden, hvor potentialer afdækkes. Med af-

sæt i screeningen er det muligt helt gratis
at tilkoble Det Grønne Rejsehold, som er
en gruppe nyuddannede fra Aalborg Universitet og UCN, der bliver opkvalificeret
til at løse opgaver indenfor bæredygtig
vækst og cirkulær økonomi. Projekterne
kan handle om alt fra energibesparelser,
systemer til affaldssortering eller cirkulær
økonomi til implementering af FNs 17 Verdensmål. Rejseholdet kan også bistå med
udvikling af grønne forretningsplaner, der
hjælper virksomhederne med at omsætte
visionerne til praksis.
Økonomi
Desuden kan NBEs medarbejdere hjælpe
med at søge funding til konkrete projekter.
- NBE handler både om netværk og det
unikke i at skabe partnerskaber mellem
private erhvervsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, offentlige virksomheder
og kommuner. Og netop i arbejdet med at

skaffe midler til spændende projekter ude
i virksomhederne arbejder vi tæt sammen
med de lokale erhvervskontorer, som jo
har et indgående kendskab til virksomhederne, påpeger Mette Bøgh.
- En del af vores arbejde handler om at
hjælpe medlemsvirksomhederne til at
ændre selvforståelse eller synliggøre
deres måde at drive virksomheden på.
Nogle har i virkeligheden arbejdet bæredygtigt og tænkt cirkulært i mange år. De
har bare aldrig brugt netop de begreber.
Vi kan være med til sætte fokus på deres
strategi, skærpe indsatsen endnu mere og
være med til at gøre dem til et eksempel
for andre, tilføjer hun.
Af NBEs Strategi 2020 fremgår, at netværket i særlig grad vil have fokus på cirkulær
økonomi i forhold til plast, biomasse og
byggeri i de kommende år.

Screeningsholdet
gennemgår Pandalus’
produktion.

Lokal aﬂedning af regnvand (LAR) på Blåkildevej

Mere bæredygtighed
for pengene!
Tænker du over bæredygtighed, når du vælger bolig?
At bo bæredygtigt behøver ikke at være dyrere. Når du vælger en nyrenoveret bolig hos
os, er der tænkt over energiforbrug, biodiversitet i naturen og deleøkonomiske løsninger.

Skal vi hjælpe dig med at ﬁnde en bæredygtig bolig?
Ring til os på 96 31 52 00 | Skriv til os på info@abhim.dk | Besøg os på www.abhim.dk
– og så giver vi dig mere for pengene...

Rendsburggade 22, 9000 Aalborg

|

96 31 52 00 / info@abhim.dk

|

www.abhim.dk

ANNONCE

Sara Skovrup er projektleder hos Erhvervshus Nordjylland og tovholder på innovationskonkurrencen Tag Fat.

Tag Fat på nye hænder
Den nordjyske innovationskonkurrence afvikles for femte gang – første gang med Erhvervshus
Nordjylland som arrangør
”Tag Fat – fordi grøn er det nye guld”.
Sådan lyder sloganet til den femte udgave af innovationskonkurrencen Tag
Fat, der for første gang har Erhvervshus
Nordjylland som arrangør. I år er temaet
bæredygtighed og cirkulær økonomi.
- Den langsigtede vision er, at Danmark
i 2050 skal være et samfund, hvor vi recirkulerer materialer og produkter, så affald ikke længere eksisterer. Det betyder,
at alle virksomheder har mulighed for at
tænke bæredygtigt og forvandle en lineær økonomi, hvor vi køber og smider væk,
til en cirkulær økonomi, hvor vi køber og
genbruger. Tag Fat-konkurrencen er således et middel til at sætte fokus på både
bæredygtighed og cirkulær økonomi i
Nordjylland og samtidig gøre begreberne mere konkrete og virkelighedsnære
overfor virksomhederne, påpeger projektleder hos Erhvervshus Nordjylland,
Sara Skovrup.
ALLE VIRKSOMHEDER VINDER VED
AT DELTAGE
- Startskuddet lyder i forbindelse med
åbning af Bæredygtighedsfestivalen
i Aalborg den 11. september 2019, og
alle små og mellemstore virksomheder
kan tilmelde sig konkurrencen, forklarer
Sara Skovrup, som gennem hele forløbet
holder tæt kontakt til de kommunale erhvervskontorer. Tag Fat-konkurrencen
afvikles nemlig i samarbejde med de 11
nordjyske kommuner, som på baggrund
af screening foretaget af Erhvervshus
Nordjylland, hver vil udvælge tre virksomheder. De tre foreløbige vindere går
videre til en lokal semifinale, hvorefter
de deltager i en bæredygtighedscamp i
februar og marts 2020. Blandt de i alt 33
virksomheder udvælger kommunerne ef-

terfølgende hver én vinder. De 11 vindere
samles i maj 2020 i et stort event, hvor
den endelige vinder af Tag Fat-konkurrencen kåres. Den endelige vinder kan se
frem til et skræddersyet forløb, der støtter op omkring virksomhedens videre
arbejde med bæredygtige og cirkulære
initiativer.
GEVINSTER AT HENTE
- Men uanset hvor langt virksomheden
kommer i konkurrencen, er der gevinster
at hente. På baggrund af den indledende screening bliver hver enkelt virksomhed tilbudt individuel opfølgning i form
af et vejledningsmøde med en af vores
forretningsudviklere eller det lokale erhvervskontor. På den måde sikrer vi, at
alle deltagende virksomheder får tilbudt
konkrete værktøjer til at komme videre i
processen.

• Foretaget en bæredygtighedsrapport
• Tilbudt håndholdt opfølgning på
bæredygtighedsrapporten
• Deltag i inspirationsdage om bæredygtighed
• Chance for at blive en af de tre
kommunale semifinalister og kåret
som den lokale vinder
• Chance for at deltage på
bæredygtighedscampen
• Chance for at blive den regionale
vinder.
Ønsket med Tag Fat-konkurrencen er at
sætte ekstra skub i innovationen i det
nordjyske erhvervsliv. Konkurrencen skal
være med til at løfte konkurrenceevnen
til glæde for virksomhederne selv og til
gavn for den nordjyske beskæftigelse og
arbejdskraft.
TEKST: Niels Henriksen

Det er gratis for virksomhederne at deltage i konkurrencen, og alle deltagende
virksomheder får:

Synergierne mellem Tag Fat og Erhvervshus Nordjylland er tydelige.

Bæredygtighed
og cirkulær
økonomi kan
give grønne tal
på bundlinjen

En af vores kernekompetencer er at vejlede de
nordjyske virksomheder
i at agere bæredygtigt
og vende en traditionel lineær økonomi til
en cirkulær, siger adm.
direktør i Erhvervshus
Nordjylland, Lars Erik
Jønsson.

ANNONCE

Erhvervshus Nordjylland vejleder virksomheder i
at lægge en fremadrettet bæredygtig strategi
I en analyse fra sidste år svarer 9 ud af
10 studerende, at det vigtigste for dem,
når de ser på fremtidige arbejdspladser,
er, at virksomheden har fokus på miljø, at
den genanvender ressourcer, og at den
inspirerer sine kunder til at vælge bæredygtige løsninger.
Resultatet er kun en understregning af,
at begreber som bæredygtighed og cirkulær økonomi er kommet for at blive, og at
vi som ansatte, som virksomhedsejere og
som forbrugere forlanger og forventer,
at de, som ansætter os, som producerer
varer og som vi handler med opfører sig
bæredygtigt og tænker cirkulært, så produkter kan bruges igen, når vi er færdige
med dem. Enten i deres nuværende form
eller som dele af en ny produktion. Bæredygtighed og cirkulær økonomi er uundgåeligt til fremtidssikring af virksomheden - ikke bare i fremtiden, men nu.
VEJLEDNING
- Hos Erhvervshus Nordjylland er en
af vores kernekompetencer at vejlede
nordjyske virksomheder i at agere bæredygtigt og vende en traditionel lineær
økonomi til en cirkulær, hvor genanvendelse er en af hovedhjørnestenene, siger
administrerende direktør i Erhvervshus
Nordjylland, Lars Erik Jønsson.
- Kloden er presset, fordi vi bruger for
mange ressourcer. Vi bruger for meget,
og vi smider for meget væk. Den udvikling kan ikke fortsætte, og kunderne er

allerede langt fremme i deres krav, specielt den yngre uddannede kundekreds.

sættes til konkret handling for virksomhederne.

GRAVER NYT GULD FREM
- Moderne vækst er drevet af mere end
traditionel produktion og salg af varer,
og det kræver nye måder at tænke virksomhedsledelse og forretningsudvikling
på. På kort sigt kan det koste noget, men
på den lange bane kan det grave nyt
guld frem. FNs verdensmål nummer 12
handler om ansvarligt forbrug og produktion, og her er den cirkulære økonomi
central. Den kræver netop ny strategisk
tænkning, hvor vi nedsætter forbruget
af energi og ressourcer, erstatter miljøfarlige stoffer, bruger genanvendelige
materialer, designer produkter så de kan
genanvendes og er lette at reparere. Vi
skal altså gentænke hele produktionslinjen og den traditionelle måde at tænke forretning på, understreger Lars Erik
Jønsson.

- Vi har udviklet et simpelt screeningsværktøj med syv parametre, som gør, at
virksomhederne kan blive mere opmærksomme på, hvor de kan sætte særligt ind
for at styrke bæredygtigheden. De syv
parametre er:

HÅNDGRIBELIGE VÆRKTØJER
- I den udvikling er Erhvervshus Nordjylland en vigtig spiller. Vores forretningsudviklere får virksomhederne til at se
mulighederne ved at holde fokus på at
tage ansvar og tænke bæredygtighed
og cirkulær økonomi ind i deres drift.
Derudover tilbyder vi virksomhederne
helt håndgribelige værktøjer, som gør
begreberne nærværende og til at bruge
i det daglige. Vores kerneydelse er altså
forretningsudviklernes viden, faglighed
og specialistkompetencer, der kan om-

FNs 17 verdensmål er et af fokusområderne hos Erhvervshus Nordjylland.

• Design, produktion og distribution
• Anvendelse af produktet
• Reparation og vedligeholdelse
• Genbrug
• Renovering
• Produktet som service
• Produktgenanvendelse ved ”end of life”.
Det støttes op af de nationale strategier
og udviklingsprogrammer som er en central del i vores tilbudspalette til virksomhederne.
- Vi er godt i gang, og vores opfordring
til de nordjyske virksomheder er, at de
skal tage fat på arbejdet og blive screenet. Nordjylland har allerede en lang
række virksomheder, der tænker bæredygtigt og cirkulært, og det er vores håb,
at landsdelen bliver kendt som en foregangsregion for bæredygtig udvikling, og
at det er her, andre kan hente inspiration
og viden om bæredygtighed og cirkulær
økonomi, siger Lars Erik Jønsson.
TEKST: Niels Henriksen

Erhvervshus Nordjyllands forretningsudviklere kan tilbyde
virksomhederne håndgribelige værktøjer i arbejdet med
bæredygtighed.
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