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Guide til god kommunikation
Intro til guide
Dette er en overordnet guide til at sikre god kommunikation i og
omkring de mange aktiviteter som foregår i og omkring
strateginetværket for bæredygtigt byggeri. Et netværk som giver input
til den koordinationsgruppe fra branchen, som Indenrigs- og
boligministeren nedsatte i begyndelsen af 2022.

Personer bag
Følgende personer er en del af kommunikationsgruppen og har givet
input til denne guide samt den bagvedliggende
kommunikationsstrategi:
▪

Sussi Heimburger, Arkitektforeningen

Guiden giver svar på de grundlæggende principper om
kommunikationen, og den er udarbejdet i kommunikationsgruppen, der
er en del af ”viden, kompetence og formidlingsgruppen”.

▪

Karen Sejr, Danske Ark

▪

Kirsten Andersen, Konstruktørforeningen

Guiden indeholder nogle grundlæggende principper for
kommunikationen. Mere information findes på strateginetværkets
hjemmeside, som huses af Bygherreforeningen.

▪

Ditte Perge, FBSA (Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar)

▪

Andreas Holst-Olesen, Værdibyg

▪

Kristoffer Soelberg, BUILD

▪

Jesper Malm og Graves Simonsen, Bygherreforeningen.

Alle i kommunikationsgruppen understøtter en tovholder i en af
temagrupperne.

Kommunikationsressourcer
Hver temagruppe har en kommunikationsperson. Denne er fra samme organisation som temagruppens tovholder.
Kommunikationspersonen understøtter formidlingsaktiviteter inden for hver temagruppe. Der er ikke centrale ressourcer til
denne indsats.

Jesper Malm (og Graves Simonsen)
Bygherreforeningen.
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Principper for kommunikation
Vi har følgende ønsker til vores kommunikation. Det skal understøtte videndeling og engagement internt i netværket. Den skal sikre, at vi skaber
ekstern omtale og opmærksomhed i og omkring byggebranchen og i den brede offentlighed. Den skal sikre, at vi er i stand til at sætte politiske
dagsordner og får anledninger til politisk dialog. Sidst men ikke mindst skal den understøtte rekruttering af nye deltagere til netværket.
Vi ønsker at decentralisere så meget kommunikation som overhovedet muligt og lade deltagere af netværket være de primære aktører. Der er få
centrale ressourcer til både at producere og dirigere forskellige aktiviteter.
Følgende er derfor principper for kommunikationsindsatsen.
▪

Det skal være nemt

▪

Minimum af central kontrol

▪

Stor grad af empowerment til temagrupper og de engagerede medlemmer (gerne via sociale medier)

▪

Små centrale udgifter

▪

Hellere let og simpelt end langt og tungt

Hjemmeside for strateginetværket
Der er udviklet en fælles hjemmeside, som
beskriver strateginetværket og dets
deltagere. Her findes også værktøjer og
mere viden. Siden anvendes som reference
til nye potentielle deltagere,
samarbejdspartnere og evt. presse.
Strateginetværkets hjemmeside er placeret
som en del af Bygherreforeningens
hjemmeside. URL er
www.bygherreforeningen.dk/strateginetværk
Her kan man også abonnere på netværkets
nyhedsbrev.

Skabeloner til Powerpoint og Word
Der er udviklet en skabelon for både PowerPoint og Word. Disse
bruges til præsentationer, hvor strateginetværket er afsender.
Begge kan downloades på den fælles hjemmeside.

Strateginetværket på de sociale medier
Den største aktivitet står temagrupper og deltagere i temaog arbejdsgrupper selv for via egne profiler på fx Twitter,
LinkedIn og måske Facebook og Instagram.
Strateginetværket er dog oprettet på LinkedIn. Dette er
kanalen, hvorfra andre organisationer og personer kan dele
nyheder og informationer fra. Der vil dog være begrænsede
aktiviteter her fra og kun i tilfælde af større centrale
udmeldinger.
Husk Hashtags (se næste slide)

Anledninger til kommunikation på sociale medier
Vi vil gerne vise netværket frem for
hinanden og for resten af branchen.
Herunder de mange deltagere.
Brug gerne møder eller nye indsatser
som anledning til kommunikation.
Deltagerne deler fra egen SO-MEprofil og tagger hinanden og bruger
de centrale hashtags.
Det er også muligt at dele fra
netværkets centrale platforme, hvis
noget interessant lægges op her.

Eksempler på opslag på LinkedIn fra møder
i temagrupper og arbejdsgrupper.

Anvendelse af hashtags
For at kunne knytte den bæredygtige dagsorden og for
at sikre optimal videndeling mellem de aktive personer
og organisationer i netværket, bør følgende hashtags
benyttes. Der bør maksimalt benyttes to hashtags pr.
opslag på Twitter (giver bedste reach).
Relation til eksisterende politiske dialoger
▪ #dkpol
▪ #dkbyg
▪ #dkgreen
▪ #byggeri
▪ #bæredygtighed

Videndeling i netværket
▪ #bæredygtigtbyggeri
▪ #strateginetværk

Billeder
Vi har ikke fælles centrale billeder som alle kan få
til rådighed i netværket. Billeder må hver enkel
organisation i første omgang selv stå for. Billeder
der indtil videre er brugt, er indkøbt til lejligheden
Når der anvendes billeder, er det oplagt at finde
motiver, som afspejler bæredygtighed og byggeri i
forskellig form. Gerne billeder som afspejler
værdien af det byggede miljø. Ofte er det en
bygning eller et anlæg i funktion. Altså i helheder.
Følgende er eksempler på billeder, vi gerne vil
anvende. Altså eksempler på bæredygtige
byggeprojekter, bæredygtige løsninger og
selvfølgelig bæredygtigt byggeri i brug.

Netværkskommunikation
Vi vil gerne udnytte fordelen ved at være mange personer og organisationer i netværket. Netværkets forskellige organisationer understøtter
hinanden i centrale indsatser. Vi deler væsentlige nyheder på hinandens platforme.
Send og del gerne relevante informationer om vigtige og væsentlige nyheder, rapporter, events mv. Her kan kommunikationsgruppen bruges som
netværksformidlere.

Eksempel på netværkskommunikation:

Organisation 1
udsender
pressemeddelelse

Pressemeddelelse
deles i netværket

Ekstern presse

Strateginetværkets
eget nyhedsbrev

Nyhed deles til
medlemmer i
organisation 1
(Fx via nyhedsbrev)

Nyhed deles til
medlemmer i
organisation 2
(Fx via nyhedsbrev)

Nyhed deles til
medlemmer i
organisation 3
(Fx via nyhedsbrev)

Offentligheden
(primært
byggebranchen)

Talsmænd
Inden for hver temagruppe udvælges en eller flere talsmænd til
at udtale sig om det specifikke emne. Med mindre andet er
aftalt, er det temagruppens tovholder(e) med de tilkoblede
kommunikationspersoner som support.

Strateginetværket (overordnet)
▪ Kontaktpersoner og tovholdere: Hanne Ullum og Graves
Simonsen; Bygherreforeningen

Temagruppe C: BR, byggesagsbehandling:

▪

Kontaktpersoner og tovholdere er Kirstine Brøgger Jensen fra
Danske Arkitektvirksomheder og Bent Outzen fra Arkitektforeningen

Temagruppe D: Risikofordeling:
▪

Kontaktperson og tovholdere er Hanne Ullum fra Bygherreforeningen
og Jakob Lamm Zeuthen fra Dansk Erhverv

Temagruppe E: Forretningsmodeller:

(udtaler sig overordnet om netværket og de strategiske tanker
bag mv)

▪

Temagrupper:

Temagruppe F: Renovering, transformation, drift, porteføljestyring

Temagruppe A: Viden, formidling og kompetenceudvikling:

▪

▪ Kontaktperson og tovholdere: Graves Simonsen,
Bygherreforeningen

Temagruppe G: Lokalplaner

Temagruppe B: Data, LCA og dokumentation:

▪

▪ Kontaktperson er tovholder: Per Heiselberg, BUILD

Kontaktperson og tovholder er Christina Schultz fra Foreningen for
Byggeriets Samfundsansvar (FBSA)

Kontaktperson og tovholder: Jette Leth Djælund fra
Konstruktørforeningen

Kontaktperson og tovholder : Bent Outzen, Arkitektforeningen

Kernefortælling:
Byggebranchen samles om gigantisk grøn omstilling
Byggeriet er en af de største udledere af CO2 og
forbrugere af ressourcer, og er dermed vital for at sikre
en grøn omstilling af Danmark. Mere end 30 forskellige
organisationer og institutioner i byggeriet har samlet sig i
et strateginetværk på tværs af særinteresser og
synspunkter for at kunne bidrage til at opfylde
Folketingets ambitioner om et mere bæredygtigt byggeri.
Et folketingsflertal vedtog i marts 2021 en national
strategi for bæredygtigt byggeri med i alt 21 forslag til
initiativer, herunder etablering af et Koordineringsudvalg,
som skal agere bindeled mellem Regeringen,
repræsenteret ved Bolig- og Planstyrelsen, og
byggebranchens føde- og værdikæde, som skal føre
strategien og initiativerne ud i livet.
Samarbejde om implementering af national strategi
for bæredygtigt byggeri
Et bredt felt af byggeriets aktører har taget initiativ til
Strateginetværket for bæredygtigt byggeri, som samler
virksomheder, vidensinstitutioner og organisationer i
byggebranchen om at tage ansvar for at føre strategien
ud i livet og sikre en fælles retning. Netværket vil
primært udvikle, formidle og implementere initiativer,
som understøtter intentionerne i strategien – med fokus

på udvikling af nye praksisser på tværs af føde- og
værdikæden, og som kan højne bæredygtighedsniveauet
i både byggeri og anlæg.
Syv temagrupper skal højne branchens vidensniveau
Under netværket behandler en række arbejdsgrupper
særlige emner relateret til den grønne omstilling af
byggeriet som fx udvikling af bygningsreglementet,
videndeling, kompetenceudvikling, risikofordeling i en
cirkulær økonomi og nye forretningsmodeller. Arbejdet
med de forskellige problemstillinger foregår i syv temaog arbejdsgrupper, som er sammensat af
repræsentanter fra de deltagende organisationer og
udefrakommende fagpersoner. Grupperne bidrager
gennem deres arbejde til at højne vidensniveauet i
branchen, at få identificeret alle væsentlige behov,
barrierer og muligheder i forhold til byggeriets grønne
omstilling, og får udpeget særlige indsatser, der skal til,
for at omstillingen kan ske.
Arbejdet i Strateginetværket og de syv tema- og
arbejdsgrupper skal bidrage til at gøre den samlede
branche klar til, at landets byggerier og anlæg bliver
mere bæredygtige, og at så mange som muligt kommer
med på toget.

Bredt netværk af byggebranchens aktører
Strateginetværket for bæredygtigt byggeri er blevet til på
initiativ fra Bygherreforeningen med bred opbakning fra
brancheaktører, der deltager på frivillig basis.
Mere end 30 aktører tilknyttet netværket, herunder
brancheorganisationer, videns- og forskningsinstitutioner
og NGO’er, mens 80-100 fagpersoner fra starten er
engageret i tema- og arbejdsgrupperne.
Initiativet har ingen formel udløbsdato, men løber i første
omgang frem til foråret 2024.
Netværket er støttet af GI og Realdania.

Governance og styring af kommunikationsindsatsen
▪ Store centrale indsatser igangsættes i strateginetværket med den centrale tovholder inkl. dennes kommunikationssupport.
Lige nu er det Graves Simonsen og Jesper Malm fra Bygherreforeningen. Typisk er det større politiske udmeldinger med
bred offentlig interesse.
▪ Decentrale indsatser sker i temagrupper (evt. faciliteret via den kommunikationsperson som er tilknyttet). Typisk er det
faglige nyheder med relevans for byggebranchen.
▪ Kommunikationsfolk fra organisationer, der har tovholderansvar giver sparring til tovholder og temagruppe (konkret
indsats og tidsforbrug aftales internt).
▪ Kommunikationsindsatser koordineres i kommunikationsgruppen.
▪ Kommunikationsgruppen koordinerer/videndeler omkring indsatser, og understøtter hinandens historier, hvis det giver
mening. Vi sender info rundt, hvis vi offentliggør noget relevant inden for bæredygtighed.
▪ Kommunikationsgruppen mødes ca. en gang i kvartalet eller ved store politiske hændelser. Fx valg eller ny regering mv.
(Bygherreforeningen indkalder).

