
Artiklen er taget fra Dansk Industri d. 16-04-2020 
 
 

Video: Gode råd til at komme i gang med 
verdensmålene  

Den 19. november afholdt DI Rådgiverne et seminar med fokus på, at komme i gang med 
verdensmålene - både i egen organisation, og i kundeleverancer. Her får du 5 gode råd til at 
komme i gang med at arbejde med verdensmålene. 

LINKTILARTIKEL 
 

Tirsdag den 19. november var over 50 rådgivere på tværs af fagligheder samlet for at blive 
klogere på, hvordan man kommer i gang med at arbejde med verdensmålene. Her delte fire 
oplægsholdere deres erfaringer med at komme i gang med at arbejde med SDG'erne. 

I videoen kan du høre gode råd fra adm. direktør, Mette Skjold fra SLA A/S, partner Birgitte 
Kofod Olsen fra Carve Consulting P/S, Advokatfuldmægtig Lone Wandahl Mouyal fra DLA 
Piper og ejer og bestyrelsesformand Frank Jensen fra Søren Jensen Rådgivende Ingeniør-firma 
A/S. 

 

https://www.danskindustri.dk/brancher/di-radgiverne/nyhedsarkiv/2019/2019/video-gode-rad-til-at-komme-i-gang-med-verdensmalene/




Ansvarlighed som DNA - Ansvarlighed i næste generation



EU krav til virksomheder 
-> Krav fra vores kunder

Motivation - Fremadrettet arbejde med Europæiske virksomheder

Etik og social ansvarlighed 
-> God samvittighed

Fremtidssikring af  
SJ som virksomhed



Kortlægning af konkurrenter - holdning og målsætninger

Ambitionsniveau
0 = ingen data, 
1 = generelle beskrivelser, 
2 = specifik beskrivelse med målsætninger, 
rapportering af resultater og/eller design 
metode, 
3 = specifikke målsætninger og rapporter-
ing og eller certificering

Kommunikation
0 = ingen umiddelbar kommunikation, 
1 = generelle beskrivelser på hjemmeside 
og projekteksempler, 
2 = specifikke beskrivelser på hjemmeside 
inkl. Metode og cases, 
3 = specifikke beskrivelser og dokumenta-
tion for rapportering foreligger på hjemme-
side
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Definition af fokuspunkter - version 1

Forblive attraktive
(eks. + nye markeder)

Analyse af potentiel 
udvikling af markedet

Salg: 
3-5 spørgsmål at overveje 
ved valg af opgaver

Faggruppe: 
Formulere holdning til bæredygtig-
hed

Salg + kommunikation: 
Salg + hjemmeside + 
projekt cases

Synlig 
kommunikation
med holdning!

Fremtidssikring af
projekter til gavn for 
bygh. + miljøet + 
brugere

Arbejdsmiljø på 
byggeprojekter

Integreret i den 
måde vi arbej-
der på

WHY / HVORFOR HOW / HVORDAN WHAT / HVAD

Miljøledelse ESPD 
optionskrav

CSR (EU krav)

Værdiskabelse
for SJ, kunder og 

medarbejdere

Profilere 
faglighed

Strategisk valg af 
opgaver - Standard 

hyldevare vs. 
udviklende opgaver

Forretningledere: 
Udarbjdelse af CSR strategi 
- > code of conduct

Forretningsleder: 
UN Global compact -> 
Bruge ”tool” + evt. 
tilslutte SJ til systemet.

Salg: 
Spørge salg - > Hvad efterspør-
ges i markedet?

Forretningsledelse:
Udarbejde ML-strategi
-> Grønne indkøb - SJ drift
-> Projektmodel + udf. kun-
de (projekt)
(insp. iso 1400I / EMAS)

SJ-drift: 
Kortlægge "her og nu" 
grønne indkøb + identificere 
potentialer 
(insp. off. grønne indkøb)

Faggruppe: 
L.O.D integreres i 
projektmodellen

Salg: 
Mersalg på 
konkurrencer + sager

Eksterne krav

Udfordre kunden og os 
selv til at tænke mere 
bæredygtigt -> identifi-
cere potentialer

Forretningsledelse: Sammen-
hæng ml. projektering, udførelse 
og drift (insp. OHSAS 1600l)

Performancekrav
- projekter - > ydelser



Grundlag for strategi - Data eller intuition



Drift vs. projekter



Ekstern inspiration - Hvad har vi glemt?

+



Værdier - Gennemgang og tilpasning af projektkultur

Tværfaglig workshop Tilgang til regenerativt byggeri Afprøvning og tilpasning



Ansvarlige indkøb

Transport af 
medarbejdere

Lejemål

Affaldshåndtering

Ansvar i organisationen

Komfortabelt 
indeklima

Materialers livscyklus

Design til adskillelese

Biodiversitet 

Certificerede 
byggevarer

Fornybare materialer

Vand og spildevand

Energiforsyning
Passive og naturlige 

løsninger
Energibehov

Sunde materialer

Commissioning

Levetidsomkostninger

Affaldshåndtering - 
byggeri og drift

Bæredygtig 
byggeplads

Klimatilpasning

Transport af brugere

Multifunktionelt byggeri

Tilbud til omgivelser

Medarbejdertilfredshed Udviklingsprojekter

FN 11.6 + 12.5

FN 11.7b + 13.1 

FN 12.2 + 15.9

FN 15.2

FN 6.4 + 6.6a

FN 7.2

FN 9.5 + 17.16 

FN 10.2

FN 11.6 + 12.5FN 3.9 + 12.4

FN 7.2 + BCorp

Regenerativt byggeri
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Transport af brugere

Passive og naturlige løsninger

C
ertificerede byggevarer

Tilbud til om
givelser

DGNB

BREEAM

LEED

Svanemærket

Passivhus 

Aktivhus

WELL

Cradle to Cradle

FN's verdensmål

Cirkulær økonomi

Donought Economy

Signaturforklaring

Fuld integration

Delvis integration

Ingen integration

Søren Jensens - Design paradigme vs. anerkendte certificeringssystemer



Projektevalueringer - mellemstore og store projekter 

14% af projekter

26% af projekter

2% af projekter

21% af projekter

0% af projekter

16% af projekter

26% af projekter
26% af projekter 40% af projekter

26% af projekter

5% af projekter

19% af projekter

19% af projekter

16% af projekter

23% af projekter

35% af projekter

19% af projekter33% af projekter 21% af projekter



Uvildig tredjepartskontrol og transparens

https://bcorporation.eu/directory/sren-jensen-consulting-engineers-sren-jensen-rdgivende-ingenirer



Læringer og gevinster

Læringer
• Udgangspunkt i firmaværdier
• Ikke en ekstra omkostning
• Sammenhæng med kerneforretning
• Tredjeparts dokumentation for  
ansvarlighed giver respekt

Gevinster
• Nye typer innovationsprojekter
• Ny type dialog med kunder
• Ny ydelse - rådgivning af andre 
virksomheder

• Boost af intern interesse for at 
bringe viden i spil


