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Hvad optager dig for øjeblikket?
Det optager mig, hvordan styrelsen i endnu højere grad favner klimadagsordnen i vores
myndighedsarbejde.

Hvordan har dit arbejde betydning for byens eller branchens udvikling?
Som ”ejer” af bygningsreglementet er styrelsens arbejde på mange områder rammesættende for alt
byggeri i Danmark.

Hvilket sted holder du mest af i din by?
Min egen have i Bagsværd. I København er det Kastellet.

Hvilken by gik din seneste rejse til – og hvad gjorde særligt indtryk på dig?
Min seneste private rejse gik til Hockenheim i Tyskland for at se Formel 1. At se så mange forskellige
mennesker samlet om én fælles interesse gør altid stort indtryk.

Camilla van Deurs, Stadsarkitekt København
har overdraget stafetten til dig med spørgsmålet:
”Hvordan vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen søge at fremme den grønne omstilling i byerne både ift.
mobilitet og byggeriet?”
Vores vision er ”Sikkert og grønt fremad”.
”Sikkert og grønt fremad” betyder, at vi arbejder for at fremme mobiliteten og byggeriet ved bl.a. at
understøtte, at virksomhederne er grønne; dvs. leverer mobilitet og byggeri for mindst mulig luft-,
støj- og klimapåvirkning.
I forhold til byggeriet arbejder styrelsen aktivt med en lang række emner under den grønne omstilling.
Det gælder bl.a. øget energieffektivisering, nedbringelse af bygningers samlede CO2-aftryk,
mulighederne for mere cirkulær økonomi i byggeriet og i øvrigt en bred tilgang til hele dagsordenen
omkring bæredygtigt byggeri.
Som myndighed skal vi først og fremmest understøtte de mål regeringen sætter. Her bidrager vi med
vores faglighed med fokus på fakta og de megatrends, vi ser omkring os. Det er en meget væsentlig
opgave at sikre en regulering, der styrker energieffektivisering inden for byggeri.
Arbejdet sker i vid udstrækning i et tæt samarbejde med branchen.

Hvem sender du stafetten videre til?
Rasmus Brandt Lassen, direktør i Bygningsstyrelsen.

Og hvilket bonusspørgsmål vil du gerne stille?
Hvordan vil Bygningsstyrelsen sikre, at statens bygninger bliver førende med hensyn til
energieffektivisering?

