
                                 
  

 

Kom og hør om de mange udfordringer og giv din mening til kende, når Himmerlands Energi- 
og Miljøforening i samarbejde med VedvarendeEnergi (www.ve.dk), INFORSE og UCN sætter 
fokus på udfordringer for en bæredygtig transport.  

Kan en bæredygtig transport være med til at fjerne CO2 fra atmosfæren? – Hvordan får vi produceret nok el 
til både varmepumper og el-biler? Hvordan løser vi containerskibenes og flytrafikkens miljøbelastning, når 
behovet for global transport stiger? Der er mange spørgsmål, og løsningerne ligger måske i EU’s kommende 
klimapolitik. 

Sammen sætter vi fokus på en række af de relevante emner. Midlerne til en landsdækkende række af work-
shops er givet til VedvarendeEnergi og INFORSE af Europanævnet. Arrangementet i Aalborg er ét af flere 
arrangementer, der tilsammen skal danne baggrund for en samlet henvendelse til EU’s kommende 
parlamentarikere.  

 

Program: 
13.30 Velkommen v. Marianne Bender, Himmerlands Energi- og Miljøforening 

            Præsentation af dagens program og VedvarendeEnergi’s facilitatorer, der styrer work-shoppen. 

13.45 Vi når ikke målene med el alene v. Søren Bjerregaard Pedersen, dir. Hydrogen Valley 

14.30 EU’s klimamålsætninger og indsatsområder  

14.45 Danskernes forbrug af ”transport” i et klimaperspektiv  

15.00 Dine erfaringer 

 Diskussion ved bordene om barrierer og muligheder ved omstillingen til en mere klimavenlig transport 

15.25 EU’s rolle: Hvordan kan EU helt konkret understøtte omstillingen til klimavenlig transport 

15.35 Dine inputs 

 Dialog-aktivitet ved bordene om fordele og ulemper ved konkrete EU-tiltag 

16.00 Dine anbefalinger 

 På baggrund af dagens indspark og refleksioner nedskrives dine individuelle anbefalinger (anonymt). 
Anbefalingerne sammenfattes i en rapport af VedvarendeEnergi og overleveres til kandidaterne til Europa-
Parlamentet inden valget i 2019. 

16.15 Bæredygtig transport i kommunen – hvordan skal rammerne være v. rådmand Hans Henrik Henriksen 

16.45 Tak for i dag 

Undervejs vil der være lidt forplejning. Derfor er tilmelding senest 5. marts nødvendig – se øverst i programmet. 

Vi ses den 7. marts – på UCN, Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV  

EU’s Klimapolitik – TRANSPORT 
Work-shop den 7.marts 2019 kl. 13.30 – ca. 16.45 

Sted: Auditoriet, Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV 

Tilmelding senest 5. marts på mail: mb@emfn.dk  


