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Direktør for bæredygtighed, digitalisering,
planlægning og miljø

Virksomhed

Ansat i NIRAS siden 2016 samt i perioden
1993-2012. Arbejder med at rådgive
kommuner, regioner, industri og forsyning
om bæredygtige og digitale løsninger.

Kontakt

tomh@niras.dk, 2366 6624, LinkedIn-profil

Ekspertise

Vand, klima, energi, miljø, planlægning,
digitalisering, jordforurening, grundvand,
bæredygtighed, klimatilpasning, cirkulær
økonomi og bæredygtig byudvikling.
Herunder stor erfaring med ledelse,
kommunalpolitik, kommunikation og
formidling.

Emner, som Tom Heron Udtaler sig om:
FNs verdensmål

Virksomheders tilgang og arbejde med bæredygtighed både på strategisk niveau og
i konkrete projekter.

Miljø og vand

Jordforurening, grundvandsbeskyttelse, vandforvaltning, vandindvinding,
vandplansprojekter, grundvand, maringeologi og geologi.

Klima og energi

Intelligente integrerede energisystemer, grøn omstilling, grønne og
innovationsstøttede indkøb.

Planlægning og strategi

Cirkulær økonomi, bæredygtig byudvikling. Kommune-, sektor-, og
lokalplanlægning, trafik- og vejplanlægning samt affaldsplanlægning.
Digitaliseringsstrategi og indsatsplanlægning.
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Uddannelse

Cand. Scient. i geologi med speciale i maringeologi fra Aarhus Universitet.

Ansættelser

Har siden 2016 arbejdet som først regionsdirektør og derefter direktør for bæredygtighed,
digitalisering, planlægning og miljø i NIRAS.
Fra 2012-2016 arbejdet som direktør for Teknik og Miljø i Horsens Kommune.
Har i perioden 1993-2012 arbejdet i NIRAS som fagspecialist inden for forurenet jord,
grundvand og grundvandsbeskyttelse, som afdelingsleder for miljø, efterfulgt af en stilling
som direktør for forretningsenhederne miljø, klima, energi, natur, forsyning og informatik.

Medlemskaber

Næstformand af Foreningen af Rådgivende Ingeniørers taskforce for bæredygtighed
Bestyrelsesmedlem i Ingeniørforeningen i Danmark (IDA Miljø)
Bestyrelsesmedlem i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)
Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniørers Energiudvalg
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Debatindlæg:

https://www.berlingske.dk/laesere/hvad-blev-der-af-regeringensklimainvesteringer
Kære kommuner, regioner og stat, brug jeres indkøbsmuskel offensivt til at skabe
bæredygtig omstilling, nu
NIRAS om jordforurening: Centralisering er en trussel mod miljøet
Lad os få flere nuancer og perspektiv i debatten om det offentliges brug af konsulenter
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