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V E R D E N S M Å L

SKRÆDDERSYET TIL DEN DANSKE EJENDOMS-, BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHE
AF FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR

HVAD ER SDG ROADMAP?
4 AKTØRER • 8 BYGGEFASER • 17 VERDENSMÅL

Ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen er en af samfundets grundpiller, som
roadmappen har til formål at gøre mere bæredygtig. Produkternes levetid
spænder over mange generationer, og arbejdsstyrken dækker alt fra de
ufaglærte til de højtuddannede, ligesom utallige millioner kroner skifter
hænder i løbet af et projekts udførelse. Men det kan være svært at navigere i
branchens mange faser og aktører, når der skal tænkes bæredygtigt. Roadmap
for verdensmål er et kvalificeret proces- og dialogredskab, der kan bidrage til
at skabe et fælles forståelsesrum og sprog, når man taler bæredygtighed i
byggeriet.
Roadmappen er med til at sikre, at bæredygtighed tænkes ind fra starten.
Redskabet er derfor et opråb til branchen om, at verdensmålene ikke kun
hjælper med at sætte den overordnede ramme for bæredygtig udvikling, men
at de kan udfordre fastgroet vanetænkning ved at fungere som katalysator for
innovation og samarbejde på tværs af værdikæden.

Udviklingsprocessen
Værktøjet er udviklet med afsæt i en bred portefølje af faglig viden i
samarbejde med de af foreningens medlemmer, som har deltaget i
arbejdsgruppen for verdensmål. Målet er at skabe handling i branchen ud fra
en samling af konkrete anbefalinger, redskaber, cases og indikatorer for
bæredygtigt byggeri. Roadmappen giver anbefalinger til fire typer
byggeaktører i otte byggefaser, inddelt efter de 17 verdensmål. Da dette er et
pilotprojekt, er vi startet med at tage udgangspunkt i verdensmål 8, 12, og 17
som eksempler på verdensmål med stor relevans for byggebranchen.
Roadmappen tager afsæt i, at bidragyderne er eksperter på eget område, og
for at skabe det gode samarbejde kræver det en tværgående indsats med det
enkelte verdensmål i fokus.

8

Verdensmål 8 - Anstændige jobs og
økonomisk vækst

DE TRE MÅL
BYGGERIET OG VERDENSMÅL 8, 12 OG 17
Arbejdsgruppen for verdensmål har i denne pilotudgave
udvalgt tre verdensmål, som deltagerne har arbejdet på
at skræddersy specifikt til den danske ejendoms-, byggeog anlægsbranche. Til hvert mål har gruppen udvalgt
relevante delmål og samlet anbefalinger til hele
værdikæden.

Særligt delmål 8.5 og 8.6 om løn- og
arbejdsvilkår, samt uddannelse
Ejendoms- bygge- og anlægsbranchen har været
præget af sager, hvor medarbejdere ikke har fået
ordentlige løn og arbejdsforhold.
Mål 8 er derfor udvalgt for at pege på vigtigheden
af at stille tydelige krav til samarbejdspartnere,
særligt ift. delmål 8.5, som sætter fokus på behovet
for at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for alle.
Herudover er delmål 8.6 udvalgt, da det sætter
spot på behovet for at skabe flere lærlinge og
praktikpladser til unge i byggebranchen, som
samtidig kan afhjælpe manglen på arbejdskraft.
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Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og
produktion

Verdensmål 17 - Partnerskaber for
handling

Særligt delmål 12.4, 12.5 og 12.6 om
affaldshåndtering og rapportering

Særligt delmål 17.6, 17.17 og 17.19 om
partnerskaber på tværs - nationalt såvel som
internationalt

Jordklodens ressourcer er under hårdt pres.
Byggebranchen er en væsentlig aktør, og
Danmark kan ikke komme i mål med de
store CO2-reduktioner, der kræves frem
mod år 2030, uden en aktiv indsats fra
byggebranchen.
Det er derfor nødvendigt, at byggebranchen
bevæger sig over i en cirkulær tankegang,
hvor affald elimineres og ressourcerne
indtænkes i et kredsløb.
Værktøjet er derfor skabt med ambitionen
om at indarbejde bæredygtighed fra
byggeriets første faser. Samtidigt skal det
sikres, at bygningerne har en arkitekonisk
og materialemæssig kvalitet, der sikrer
længere levetid og større grad af robusthed.

Den danske ejendoms-, bygge- og anlægsbranche
er i høj grad præget af silotænkning, hvorfor gode
ideer ofte tabes i budgetdiskussioner.
Partnerskaber er afgørende for fremtidens
ejendoms-, bygge- og anlægsbranche, for at styrke
samarbejde og skabe innovation mellem
værdikædens aktører, der fremmer bæredygtigt
byggeri.
Vi har i roadmappen især fremhævet
samarbejdsformer, som styrker bæredygtigt
samarbejde og tidlig involvering.

SANDIO HIGH SCHOOL

SKAL DU VÆRE MED?
We are looking for three new awesome teammates!
Vi har under 10 år tilbage til at indfri verdensmålene, og
vi har brug for dig.
Meld dig ind i arbejdsgruppen for verdensmål hvor du
kan sætte din din viden i spil og blive klogere på
fremtidens bæredygtige byggeri.

KONTAKT OS PÅ INFO@FBSA.DK
Særlig tak til medlemmerne af arbejdsgruppen: Arkil, ATP Ejendomme, Bo-Vest,
Christensen & Co. Arkitekter, Dansk Energi Management, Emcon A/S, Enemærke & Petersen,
Fischer Lighting, Lejerbo, Metroselskabet, MOE, Odense Kommune, Tscherning, VGL.

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR - BLOX, BRYGHUSPLADSEN 8 - 1473 KØBENHAVN K

