
 

 

 

 

Pressemeddelelse 
  

14. maj 2012 

 

Aarhus-konference om bæredygtig byudvikling 

”Reduce but use…” – konference om fremtidens bæredygtige 
bymiljøer 6. juni i Aarhus 
 

Cirka 40 procent af den samlede CO2-udledning kommer fra energiforbruget i private og offentlige 

bygninger. Aarhus har sat sig et af landets mest ambitiøse klimamål og vil være CO2-neutral i 

2030. Dette stiller store krav til renovering og nybyggeri de kommende år – og ikke mindst til 

udviklingen og realiseringen af den nye havnebydel. 

Hvordan denne målsætning kan realiseres, er emnet for konferencen ”Reduce but use…”, som 

finder sted den 6. juni 2012. Konferencen sætter fokus på, hvad der skal til for at skabe nye og 

levende bymiljøer, samtidig med at energiforbruget og CO2-udledningen holdes nede. 

Konferencen afholdes på Isbjerget – det spændende boligbyggeri som lige nu skyder frem på 

havnefronten i Aarhus.  

Formiddagen byder på indlæg fra centrale aktører inden for energi, byplanlægning, politik og 

byggeri.  

Eftermiddagen er helliget ni forskellige workshops. Temaerne spænder vidt – fx vand, 

tværfaglighed, energi og visioner for fremtiden. Ikke blot den, der venter om 18 år, men også den, 

der kommer om 100 år. 

Praktiske informationer: 

Konferencen finder sted den 6. juni 2012 på Isbjerget, Mariane Thomsens Gade 13, 8000 Aarhus 

C. Formiddagens program foregår i P-kælderen, mens eftermiddagens workshop foregår i 

lejligheder i Isbjerget. 

Tilmelding via mail til tilmelding@cocreateconstruction.dk 

Flere informationer om konferencen på http://cocreateconstruction.dk/konference-66, hvor 

programmet for dagen løbende bliver opdateret. 

Konferencen arrangeres af NCC Construction i samarbejde med Aarhus Kommune, Arealudvikling 

Aarhus, Aarhus Vand og Energinet.dk. 

 

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

Jesper Andersen, pressekonsulent, NCC Construction A/S 

Telefon 41 70 44 91 

 

 
NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads 

og NCC Housing.  

I 2011 havde NCC i Danmark en omsætning på knapt 6 mia. SEK og cirka 2 200 ansatte. NCC Construction 

Danmark bygger boliger, kontor, veje, anlæg og øvrig infrastruktur i Danmark. 
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