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Se dette nyhedsbrev i en browser

Kære partner i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark

Velkommen til NBE's nyhedsmail. Her kan du læse om de aktiviteter, der i øjeblikket sker i NBE NordDanmark, om hvordan du kan få mere

ud af netværket og læse nyheder om bæredygtighed generelt.

 

Nyt Design!
NBE nyhedsbrevet har fået nyt design. Vi håber, det kan

være med til at fremme overskueligheden i brevene fra os.

Vi modtager gerne kommentarer til nyhedsbrevet og gode

historier, I gerne vil have med i brevet for på den måde at

vidensdele med de andre virksomheder i netværket.

Vidensdeling i NBE
På netværksmødet hos Aalborg Havn var der stor interesse for at mødes på

en fælles online platform, hvor der kan skrives, hvilket affald man har, og

hvad man eventuelt har brug for. 

Det er en rigtig god idé, som jo egentlig er essensen af netværk! 

Vidensdelingen vil indtil videre foregå på netværksmøderne og via LinkedIn.

Vi arbejder for at gøre hjemmesiden interaktiv, men indtil da er I meget

velkomne til at skrive i LinkedIn gruppen: "Netværk for Bæredygtig

Erhvervsudvikling NordDanmark" , hvis I har noget affald, I vil af med på en

mere bæredygtig måde, gode idéer, eller andre former for samarbejde. 

Der vil desuden fremover blive arrangeret flere morgenmøder, hvor I har

mulighed for - ansigt til ansigt - at diskutere et specifikt emne mere

dybdegående.   

Hvis du har idéer til, hvordan vi kan fremme vidensdelingen i NBE, er du

altid velkommen til at skrive til os: hlj-teknik@aalborg.dk.

 

Netværksmøde hos Aalborg Havn: Råstoffer bliver en
mangelvare – tænk genanvendelse!
På en videohilsen indledte Miljøminister Ida Auken med at slå fast, at stigende

råvarepriser er en kendsgerning. Genanvendelse er derfor en nødvendighed for at stå

stærkt i fremtiden og samtidig er det en god forretning for virksomheder.

Mødet bød bl.a. på en bustur rundt på Havnens 4.200.000 m2, hvilket gav

deltagerne et indblik i Havnens travle hverdag. 3 mio. tons gods bliver her hvert år

fragtet til og fra Havnen. Den store aktivitet på Aalborg Havn har bl.a. medført, at de

er meget fokuserede på deres miljømæssige påvirkninger. Derfor er der mange

projekter i gang på havnen såsom nye logistikløsninger i samarbejde med

virksomheder, som har et stort transportbehov.

Sand fra de nordjyske veje kommer i asfalten
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NCC Roads har taget konsekvensen af knaphed på ressourcer og tænker hele tiden

genanvendelse ind i deres produktion af asfalt. Driftsleder Hans Jørgen Dodensig

fortalte på netværksmødet om, hvordan NCC Roads renser sandet, og genbruger det i

asfaltproduktionen. På den måde kan 99 % fejesand indgå i en cyklus. Det reducerer

andelen af fejesand til deponi og dermed de udgifter, som er forbundet med det.

Rensningen foretages uden at påføre omgivelserne en unødig miljøbelastning fx i

form af støv og lugt. Ud over fejesand kan der også anvendes andre restprodukter i

asfaltproduktionen evt. restprodukter fra andre virksomheder.

Symbiose-inspiration fra Kalundborg

Direktør Niels Larsen fortalte om Kalundborg Symbiosis, hvor en række virksomheder

udnytter hinandens ressourcer og spild bl.a via et net af pipelines. På den måde

bliver affald fra en virksomhed en råvare for en anden virksomhed. I denne symbiose

er bl.a. Novo Nordisk, Dong Energy og Statoil. Der er mange udfordringer i forhold til

en lignende løsning for Aalborg og andre nordjyske byer, men virksomhederne blev

meget inspirerede af Kalundborg, som i praksis har vist hvordan det kan lade sig

gøre og også internationalt er kendt for deres industrielle symbiose.

Se slides mm. fra netværksmødet på hjemmesiden. Læs mere om dagen på csr.dk

 

Husk næste netværksmøde d. 6. november. Sæt allerede kryds i

kalenderen nu!

Nærmere information om netværksmødet kan findes på hjemmesiden snarest.

Miljø er en del af kulturen hos Aalborg
Havn
Aalborg Havn gav på netværksmødet et lille indblik i den store

mangfoldige virksomhed, som Havnen er. Aalborg Havn ligger på

et stort område og har adskillige virksomheder lige fra mæglere

såsom Maersk Broker Agency til tankoplag som Statoil A/S. Der

er omkring 100 virksomheder beliggende på havnen.

Oplægget om Aalborg Havn til netværksmødet og rundvisningen

på de store arealer gav et klart billede af Havnens mange

aktiviteter og miljøtiltag. "For os er miljø en kultur" siger Teknisk

chef Mette Schmidt fra Aalborg Havn. Miljø er blevet et central

emne i udviklingen af havnen, og derfor arbejdes der meget

med, at det implementeres internt i virksomheden.Det sikrer, at

miljø er en interegreret del i Aalborg Havns interne og eksterne

aktiviteter. 

Synliggørelsen af miljøtiltagene overfor medarbejderne er et af

midlerne til at miljø tænkes ind i hverdagen fx ved brug af

elcykler og elbiler på havnen, information via fredagsmail mv..
Havnen står overfor en realisering af et stort projekt med solceller,

som installeres som facade- og tagbeklædning på en eksisterende

driftsbygning. Herved spares der 44 tons CO2 årligt. Aalborg Havn har

desuden en klima- og energistrategi, som på sigt skal gøre Havnen

CO2 neutral, og solcellerne er et vigtigt skridt på vejen hertil.

https://nbe.clients.ubivox.com/relay/510711/35394812/
https://nbe.clients.ubivox.com/relay/511093/35394812/
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Mette Schmidt ser tillid, samarbejde og vidensdeling som vejen frem

mod intelligente og bæredygtige løsninger og er derfor klar til at dele

erfaringer og idéer med andre NBE-virksomheder.

 

Læs mere om Aalborg Havn og deres miljømål her.

Morgenmøde d. 18. september om genanvendelse
Som noget nyt i NBE afholdes der nu morgenmøder, som vil være et mindre forum om et mere

specifikt område i forhold til netværksmøderne. 

Morgenmøder afholdes fra 7.30 – 9.00.

Marius Pedersen har meldt sig til at afholde det første morgenmøde om genanvendelse som

opfølgning på netværksmødet hos Aalborg Havn. Der kom rigtig mange gode input og forslag til

samarbejde og løsninger inden for genanvendelse og upcycling, så de virksomheder, der gerne vil

diskutere emnet videre er meget velkomne til mødet hos Marius Pedersen.

Der vil komme en invitation med nærmere deltaljer i næste uge. 

Tid og sted 

Korinthvej 103, 9220 Aalborg tirsdag d. 18/9-12 kl. 7.30 - 9.00

Tilmelding til hlj-teknik@aalborg.dk senest fredag d. 14/9-12.

Cradle 2 Cradle giver Gabriel A/S nyt perspektiv
På netværksmødet hos Aalborg Havn holdt Produktionschef Business Manager Quality, Environment and Production Kurt Nedergaard fra

Gabriel oplæg om erfaringerne med at arbejde med Vugge til vugge tankegangen (Cradle to Cradle = C2C), men udfordrede også de

deltagende virksomheder i forhold til om C2C kunne være relevant for dem at arbejde videre med.

Gabriel har erfaret, at arbejdet med C2C har givet virksomheden et nyt forretningsmæssigt perspektiv. Virksomheden producerer bl.a. nu

et nyt produkt: SilientSolution.

SilentSolution - med omtanke for miljøet

SilentSolution er et lyddæmpende materiale til brug i skærmvægge og møbler samt lofts- og vægbeklædning. Det er en akustikløsning,

hvor der er mange designmæssige muligheder, som samtidig produceres med omtanke for miljøet.

 

SilentSolution er fremstillet af genbrugsmaterialer, kan recirkuleres og er derfor i overensstemmelse med C2C-tankegangen. Materialet er

bl.a. fremstillet af genbrugsfibre fra bomuld, uld og syntetiske tekstiler, korte polyesterfibre og smeltefibre, plastikflasker samt

https://nbe.clients.ubivox.com/relay/509862/35394812/
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polyesterfibre.

Se mere om SilentSolution og billeder af produktet på Gabriels hjemmeside.

Gabriel er villig til at bistå med deres viden om C2C, hvis andre virksomheder har interesse i at udnytte virksomhedens erfaringer.

Kontaktperson er Manager Quality, Environment and Production Kurt Nedergaard.

Lær om REACH
Er EU´s kemikalieregler REACH en succes eller en fiasko? – er spørgsmålet på et

arrangement fra IDA, hvor du kan blive klogere på, hvad reglerne går ud på,

hvordan du kan bruge dem, og hvorvidt de virker, som de skal.

REACH er EU´s fælles regler for registrering, evaluering, autorisering og

begrænsning af kemiske stoffer og produkter. Ideen er, at systemet skal dække alle

kemiske stoffer og produkter i Europa. Producenter og importører skal fremskaffe

nødvendige data om deres skadelighed for mennesker og miljø og om sikker brug,

og anvendelse af forsøgsdyr skal reduceres. Foredraget skal belyse, hvor godt

systemet virker, hvilke pligter det pålægger os som ingeniører, og hvordan vi kan

og skal udnytte systemet i vort daglige arbejde.

Tid og sted

23. oktober 16.30-19.00 på Vestre Havnepromenade 1 B, 9000 Aalborg.

Tilmelding på IDA's hjemmeside.

Spørgsmål om arrangementet kan rettes til Joan Thiesen fra Gabriel A/S:

jth@gabriel.dk

Er det jer, som skal vinde miljøprisen CSR-Environment?
I samarbejde med CSR-Fonden opfordrer Miljøministeriet nu virksomheder til at ansøge om den nye

miljøpris "CSR-Environment." Prisen uddeles i november ved CSR Awards 2012 i Sønderborg, hvor

både miljøminister Ida Auken og USA's tidligere præsident Bill Clinton deltager.

- Jeg er glad for, at vi sammen med CSR-Fonden har udviklet en helt ny miljøpris. Vi har valgt, at

CSR-pokalen i år skal gå til den virksomhed, der har udviklet den mest innovative og brugbare

miljøløsning. Formålet er at få de gode eksempler frem i lyset. Jeg håber, at prisen kan være med til

at sætte mere fokus på de mange dygtige virksomheder, som hver dag leverer grønne og innovative

løsninger, siger miljøminister Ida Auken.

Frist for indstillinger til prisen er 21. september 2012, og prisoverrækkelsen finder sted i

Sønderborg 14. november 2012.

Læs mere om prisen på miljøministeriets hjemmeside. 

Vil du indstille en virksomhed, så læs mere på CSR-Fondens hjemmeside. 

Brand jeres virksomhed via NBE
I NBE vil vi meget gerne være med til at fortælle den gode

historie fra jeres virksomhed om miljøarbejde og

erhvervsudvikling. I må derfor meget gerne skabe kontakt

mellem os og den, som står for kommunikationen hos jer.

Hjælp os til at hjælpe jer!
Hvis du har en idé til et projekt, eller du har et

konkret projekt i din virksomhed, hvor du fx

gerne vil samarbejde med en studerende, så

kontakt jeres sagsbehandler eller NBE's

projektleder Lene Mariane Nielsen: lmn-

https://nbe.clients.ubivox.com/relay/511224/35394812/
c:%5CUsers%5Cn1jhlj%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5C9XV4WS51%5CMilj%C3%B8ministeriet%20-%20%C3%85bent%20for%20indstillinger%20til%20ny%20milj%C3%B8pris.htm
https://nbe.clients.ubivox.com/relay/511151/35394812/
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Send evt. denne mail videre til den rette person, eller send

kontaktoplysninger til hlj-teknik@aalborg.dk.

teknik@aalborg.dk. 

I NBE samarbejder vi både med Aalborg

Universitet, Energi Nord og Erhvervsafdelinger i

Hjørring og Aalborg. Derfor har vi gode

muligheder for at finde den støtte, I har brug for.

 

Vi vil meget gerne hjælpe jer videre med jeres

idéer, projekter og problematikker - så bare

kontakt os!  

www.nben.dk

https://nbe.clients.ubivox.com/relay/468012/35394812/
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