Netværksgruppen
for FNs verdensmål
i byggeriet

Sammen omsætter vi FN’s
Verdensmål til krav i byggeriet
FN’s 17 Verdensmål er i stigende grad på
dagsordenen hos de førende aktører i
byggebranchen. Målene er ambitiøse, men
også vanskelige at omsætte direkte til handling.
Derfor er der brug for mere forskning og
opsamling af praktiske erfaringer på tværs af
hele byggebranchen. Dette kræver, at viden
udveksles mellem forskere og byggeriets
aktører. En viden som skal bidrage til, at FN’s
verdensmål bliver omsat til krav i udbud af
byggeprojekter. Krav som er præget af
informerede valg, sammenhængende beslutninger og målbarhed ligesom kravene fører til
en reel værdiskabelse og bedre bygninger.
Netværksgruppen skal være med til at understøtte denne udvikling i byggeriet ved at koble
forskning og praksisbaseret viden i tættere
dialog.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering
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Formål

Aktiviteter

Samarbejdspartnere

Netværksgruppen har til formål:

Aktiviteter og videnspredning vil fordele sig
over 2019 og 2020 og blandt bestå i:

Netværksgruppen er etableret i samarbejde
med Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder (Danske Ark), Foreningen af
Rådgivende Ingeniørvirksomheder (FRI),
Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) og Akademisk Arkitektforening.
Repræsentanter herfra vil også
fungere som styregruppe for netværkets
aktiviteter.

At tage udgangspunkt i bygherrernes og
rådgivervirksomhedernes udfordringer og
målsætninger – og gennem faglig debat gøre
det muligt at navigere i verdensmålene med
kritisk sans.
At give inspiration til, hvordan verdensmålene
kan omsættes i konkrete strategier og metoder
som grundlag for meningsfuld kravstillelse.
At udveksle state-of-the-art viden om og
konkrete erfaringer med verdensmålene på
tværs af vidensinstitutioner, bygherrer og
rådgivervirksomheder m.h.p. at oversætte
verdensmålene til byggeriet.
At etablere et neutralt netværksforum for
bygherrer, og rådgivervirksomheder og andre
interessenter, hvor videnopbygning om FN’s 17
verdensmål er i fokus ud fra et kravstillelsesog brancheperspektiv.

3-4 overbliksskabende arrangementer og 3-4
mindre tematiserede netværksmøder om året,
hvor baggrundsviden og målrettet case-baseret viden bliver præsenteret, og hvor virksomheder præsenterer eksempler fra praksis og
erfaringsudveksler.
Videnspredning sker via nyhedsbreve, artikler
og blogs, som vil berøre Verdensmålene i lyset
af byggeriets brancheperspektiv. Herunder
hvordan de kan ’oversættes’ til byggeriet,
tænkes anvendt og kan højne en helhedsorienteret og bæredygtig indsats.

Vil du vide mere
Se KADK’s hjemmeside HER eller på
https://kadk.dk/nyheder/nyt-netvaerk-paakadk-samler-byggeriets-parter-om-fns-17verdensmaal
Kontakte leder af Netværksgruppen
Anne Beim på anne.beim@kadk.dk

Styregruppen vil undervejs udvikle fokusområder, relevante tematikker og
aktiviteter.

Pris
Det er gratis at deltage i netværket.
Du kan tilmelde
dig via Innobygs
hjemmeside HER
eller via denne
QR-kode.

