
Bæredygtighed og DGNB – 

virker det? 

 
Energiforum Danmark i Midtjylland inviterer medlemmer og andre 

interesserede til en spændende temaeftermiddag, hvor der vil blive 
præsenteret resultater og konklusioner på DGNB-byggeri set fra både 

bygherrens, rådgivers og brugers side. Og mødet afholdes tilmed i et 
DGNB sølv-certificeret byggeri fra 2016. 

 
Tid: Onsdag d. 13. november kl. 13-16 

Sted: Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd 104, 8260 Viby J 

DGNB er en af metoderne til at opnå bæredygtigt byggeri, men 

- Hvordan virker det og hvordan gør det en forskel? 

- Er det så godt som det lyder – erfaringer og udfordringer? 

- Hvordan spiller det sammen med verdensmålene? 

- Cases og eksempler 

 

Deltag d. 13. november og 

 

● Hør om hvordan region Nordjylland har stillet DGNB-krav til byggeri 

● Deltag i spændende rundvisning i DGNB-bygning og hør om ibrugtagning 
og drift 

● Hør om DGNB-certificering – hvorfor og hvordan? 

Se detaljeret program på næste side
 ››› 
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Program 
 
Kl. 13.00 

 
Velkomst og introduktion til dagens tema 
v/ Maja Jensen, og Energiforum Danmark i Midtjylland  

 
 
Kl. 13.10 

 
 
Tanker/ idéer/udfordringer i forbindelse med DGNB-certificeringen af byggeriet på 
Ringvej Syd 104  
v/ Chefrådgiver Ole Balslev-Olesen, Kuben Management A/S 
 

Kl. 13.50 Hvordan fungerer Ringvej Syd så i dag?  
Hvordan håndterede man ibrugtagningen og hvordan kører driften?  
Dialog og debat 
 

Kl. 14.20 Pause med lidt sødt og rundvisning  

v/ Rebekka Arentoft, facilityleder, Erhvervsakademi Aarhus 

  
Kl. 15.00 DGNB krav til byggeri i Region Nordjylland  

v/ Niels Sloth, DGNB Konsulent. (tidl. byggechef i Region Nordjylland) 
 

Kl. 15.45 Debat og opsamling 
 

Kl. 16.00 Farvel og tak 
  

 

Praktiske oplysninger 
 
Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet ske 
Senest 6. november  
 
Tilmelding kan ske via mail til 
info@energiforumdanmark.dk eller på hjemmesiden: 
http://www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/ 
 
Arrangementet er gratis for medlemmer af Energiforum Danmark og 
koster 500 kr. (ekskl. moms) for ikke medlemmer. Beløbet faktureres 
efter mødet. Ved udeblivelse eller afbud senere end 7. november opkræves 
det fulde beløb. Vi sender kun bekræftelse på tilmelding pr. e-mail. 
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