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Ansøgning om Netværksgruppe i Innobyg  
 

Titel  
Netværk for videnopbygning i byggeriet om kravstillelse ud fra FNs 17 
verdensmål  
 
Formål 
At etablere et neutralt netværksforum for bygherrer, og rådgivervirksomheder, hvor videnopbygning om 
FNs 17 verdensmål er i fokus ud fra et kravstillelses- og brancheperspektiv. 
 
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 tage udgangspunkt i bygherrernes og rådgivervirksomhedernes udfordringer og målsætninger – og 
gennem faglig debat gøre det muligt at navigere i verdensmålene med kritisk sans.  
 
Give inspiration til, hvordan verdensmålene kan omsættes i konkrete strategier og metoder som grundlag 
for meningsfuld kravstillelse. 
 
Baggrund 
FNs 17 Verdensmål er i stigende grad på dagsordenen hos bygherrer og blandt førende aktører i 
byggebranchen. Målene er ambitiøse, men også vanskelige at omsætte direkte til handling, fx for 
kommuner, hvis bygherreenheder bliver udfordret af politisk formulerede ønsker om at sætte 
verdensmålene i spil. 
 
Byggeriet har brug for mere forskningsbaseret viden og erfaringsopsamlende aktiviteter på tværs af 
branchen for at sådanne krav, som bliver stillet i udbud af byggeprojekter, bliver præget af informerede 
valg, sammenhængende beslutninger og målbarhed – kravene skal føre til reel værdiskabelse og bedre 
bygninger. 
 
Som Deloittes rapport om implementering af verdensmålene i Norden viser, er der behov for at tage 
udgangspunkt i eksisterende praksis og strategier. Forandring sker ved en strategisk tilgang til valg af 
indsatser og prioritering af hvordan man vil forsøge at drive innovation. Netværket vil understøtte denne 
udvikling i byggeriet ved at koble forskningsbaseret viden og praksis i tættere dialog. 
 
Netværk 
Netværket vil levere følgende: 
· 3-4 overbliksskabende og 3-4 mindre/tematiserede netværksmøder/arrangementer om året, hvor der 
præsenteres bred baggrundsviden og målrettet case-baseret viden, hvor virksomheder fortæller og 
erfaringsudveksler. 
 
· 4-6 nyheder til InnoBYGs nyhedsmail og ligedan formidling af resultaterne via KADKs, FBSAs, 
Bygherreforeningens, FRIs og Danske Arks etablerede kanaler. 
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· 4-6 blogs til InnoBYGs hjemmeside og en beskrivelse af netværksgruppen, samt 2-4 artikler om 
netværksgruppen til fagblade/dagspressen. 
 
· Medlemshåndtering og rekruttering vil ske via medlemslister fra Bygherreforeningen, FBSA, FRI og 
Danske Ark. Målet er at minimum 50-70 pers. deltager i de store netværksmøder og 15-20 pers. deltager i 
de mindre fokusmøder.  
 
· 1 studietur til fx ECO-Cluster/Belgien, samt netværksmøder on location ud fra KADK’s FN guide + 1 
møde hos UNDP/Norhavnen.  
 
Parter 
Ansøger er CINARK, Center for Industriel Arkitektur ved KADK, der vil fungere som faglig 
’netværksholder’. Centret har mange års erfaring som projektpart i InnoByg-projekter (6 stk.) og har 
desuden ledet et stort antal tværgående samarbejder på tværs af forskning/undervisning med førende 
virksomheder i byggeriet. KADK har desuden erklæret fokus på FNs verdensmål i undervisning/forskning 
og har udgivet den første guide/bog om hvordan de udtrykker sig i byggeriet. 
 
Samarbejdspartnere, som bidrager til virksomhedsdeltagelse: 
Bygherreforeningen – er interesseorganisation for de professionelle bygherrer, såvel private, almene som 
offentlige (bygherreforeningen.dk) 
Danske Arkitektvirksomheder – er branche- og erhvervsorganisation for private rådgivende 
arkitektvirksomheder (danskeark.dk) 
Foreningen af Rådgivende Ingeniørvirksomheder (FRI) – brancheforening for de rådgivende 
ingeniørvirksomheder (frinet.dk) 
Foreningen for byggeriets samfundsansvar (FBSA), der på tværs af byggeriets værdikæde arbejder og 
med afsæt i et fælles charter fastlægger retningslinjer for at arbejde med samfundsansvar i byggeriet 
(fbsa.dk) 
 
Styregruppe  
Repræsentanter fra Bygherreforeningen, FRI, Danske Ark, Dansk Byggeri, DI & Arkitektforeningen. 
 
Hovedbudget 2019-2020 
Timer finansieret af Innobyg  360.000 kr  /600 timer  
Udlæg finansieret af Innobyg    40.000 kr  / mødeudgifter, fx lokaler, servering, honorar, vingaver  
Timer fra private virksomheder  400.000 kr  /666 timer   
Medfinansiering, KADK medgået tid    80.000 kr  /130 timer 
 
Gearingen af midlerne sker direkte ved medfinansiering og relateret forskning fra KADK o.a., foruden at 
tematikker fra netværket inddrages i undervisningselementer (Kandidat/ PhD / Sommerakademi) og vice 
versa. Der opsamles i forløbet spørgsmål, hvor der savnes evidens og svar forskningsmæssigt, og mht. 
værktøjer/implementering. Det drøftes løbende med styregruppen, hvilke ansøgninger om forskning og 
udvikling, det giver anledning at tilknytte netværket. Der kan også være tale om ansøgninger, der sigter 
på at supplere hovedformålet i netværket med aktiviteter om fx renovering/drift og infrastruktur/anlæg. 
 
Tidsplan 
Såfremt støtte opnås igangsættes netværket ultimo juni 2019 med et storstilet netværksmøde: 
 
2019/2020 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J 
  Stormøde      X      X     X        X    
  Fokusmøde          X     X     X         
  Styregruppe       X      X        X      X   
  Nyhedsbrev      X      X      X         X   
  Blogs       X     X     X           X  
  Artikler      X       X          X      
  Studietur          X          X        

 




