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Netværk for 

Bæredygtig 

Erhvervsudvikling 

NordDanmark (NBEN)  

 

NBEN  - projektet 

begyndte jan. 2012 

 

NBE er et offentligt -

privat samarbejde 

mellem Aalborg og 

Hjørring Kommune, 

kommunernes 

erhvervsafdelinger, 

Energi Nord og AAU. 
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Netværk for 

Bæredygtig 

Erhvervsudvikling 

NordDanmark (NBEN)  

 

I netværket kan 

virksomheder styrke 

deres konkurrenceevne 

ved at kombinere 

erhvervsudvikling, 

kompetenceopbygning 

og miljøforbedringer. 

 

 
I NBEN er der fokus på: 

  

•Grøn Produktion – 

driftsoptimering og 

effektivisering  

  

• Grønne produkter og 

miljøkommunikation  

 

•Grønne løsninger der kan 

bistå til grøn omstilling af 

samfundet.  
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OM NBEN 

 
Der er i øjeblikket ca. 60  

virksomheder i NBEN.  

 

God respons fra medlemmer  

Der udsendes evalueringsskemaer 

efter hver aktivitet. Her får NBE god 

respons og inputs. 

 

 

Sagsbehandlerens centrale rolle 

Sagsbehandleren er projektlederen 

for den enkelte virksomhed.  

 

Sagsbehandlerne spotter 

virksomhederne og holder den 

løbende kontakt med virksomheden.  
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SCREENINGER 

 

  

Til screeningen er alle parter i 

NBEN med på virksomheden. 

Oftest begynder screeningen 

med en rundvisning og dernæst 

snakkes der om muligheder for 

optimering.  

 

Der blev gennemført 24 

screeninger, som har sat en 

række projekter i gang. 

 
Eksempler på projekter: 

• Kortlægning af energiforbrug 

•(besparelse indtil nu 950.000Kwh) 

• Kemikaliestyring – brug af  

kemiguide 

• Kortlægning af affald 

• Indførelse af miljøledelse 

•Industriel symbiose mellem 2 

virksomheder 

•Nye 3D opmålingsmetoder 

•Differentieret håndtering af rystejord 

•Opsamling og anvendelse af 

overfladevand 

 

 

 

 

”Via NBE har vi søgt inspiration til ny 

viden og nye projekter, og 

herigennem etableret et formaliseret 

samarbejde med Aalborg Kommune 

og Aalborg Universitet” 

Densit A/S: 
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GRØNNE JOBS 

 

Succes med at skabe kontakt. 

 

Kortere vej mellem 

virksomheder og studerende, og 

på den baggrund oplever 

NBEN, at interessen for at få 

studerende i praktik eller 

studenterprojekter er forøget. 

 

NBEN har desuden skabt  

pladser til jobtræningspersoner 

og medvirket til 

fuldtidsansættelser.  

 

 

 

 

 

 

MATCHMAKERE 

 

Henrik Dam (Hjørring 

Erhvervscenter)  og Henrik 

Riisgaard (AAU) blev 

henholdsvis kåret som årets  

eksterne og interne 

matchmaker mellem 

virksomheder og 

studerende. 

Begge er med i NBE.   

 

JOB TIL 

NYUDDANNET 

 

Franskmanden 

Romain Sacchi fik 

som nyuddannet job 

som projektleder hos 

Barsmark A/S i 

Nørresundby gennem 

NBEN.  

 

”Det har været en meget positiv 

oplevelse for os at møde disse unge 

og meget engagerede studerende og 

vi oplever bestemt, at samarbejdet er 

givende for begge parter.” 

 

Fibertex Personal Care A/S om 

samarbejde med studerende: 
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NETVÆRKSAKTIVITETER 

 

Succes med vidensdeling på 

netværksmøder. 

 

Netværksmøder 

Der afholdes 4 store 

netværksmøder pr år. med 

omkring 50 deltagere til hvert. 

 

I 2013 er der afholdt 

netværksmøde hos Nordsøen 

Oceanarium om energistyring, 

LED og ventilation. 

  

Vores sidste netværksmøde 2. 

april 2014 handlede om 

leverandørsamarbejde 

 

Morgenmøder 

Morgenmøder tager temaer op 

efter virksomhedernes ønsker. 

 

Uddannelsesforløb 

Der har været afholdt 13 

uddannelsesforløb  

Fx kemiguiden, green 21, 

kurser for sagsbehandlerne. 

  

 

 

 

 

En virksomhed om morgenmøder: ”Vi kommer til at 

kende hinanden bedre og har lettere ved at gøre brug 

af netværket, når vi ved, hvad vi hver især laver” 
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”Netværket er værdifuldt med 

henblik på samarbejdsmuligheder 

på tværs af brancher” 

Barsmark A/S: 

FREMTIDEN 

 

Der arbejdes for at 

etablere NBEN som et 

blivende netværk 

 

Samarbejde på tværs 

med andre netværk og  

øget kendskab til NBEN 

lokalt og nationalt 

 

Inddragelse af flere 

Nordjyske kommuner 

 

Synergi mellem 

netværket og grøn 

omstilling i offentlige og 

private virksomheder 

 

Politisk involvering 

gennem politiske 

styregruppe / 

Bestyrelse. 

 

 

 

 

 

 


