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I 2015 blev der på FN’s årlige generalforsamling vedtaget 17 
verdensmål for en bæredygtig udvikling med opbakning fra alle 
verdens lande. 

Byens Saloner tog hul på emnet i FN-byen. For hvad betyder 
verdensmålene for byggebranchen - og hvordan får vi dem 
integreret i de enkelte virksomheder? 

Mette Fjalland fra UNDP Nordic lagde ud med at give et 
overblik over de 17 verdensmål, og hvor langt vi er nået i 
forhold til at imødekomme målene inden 2030.

Herefter fulgte professor Steen Hildebrandt med et oplæg om, 
hvordan vi kan bruge verdensmålene som alternative 
bundlinjer for en mere bæredygtig vækst, og i samme omgang 
opfordrede han os til at bryde med de gængse skel og 
samarbejde om at nå målene. 

Til sidst fulgte en række eksempler fra den virkelige verden, 
hvor repræsentanter fra Byens Netværks medlems-
virksomheder fortalte, hvordan nogle af de 17 verdensmål 
allerede kunne spores i deres arbejde.



Inden vi kastede os over de 17 verdensmål gav Flemming 
Johannesen fra FN‘s Public Diplomacy os en introduktion til 
FN-byens arkitektur og ikke mindst den inponerende 
trappe i ankomstrummet.



Byens Netværk faciliterede dagens debat: Hvad betyder 
verdensmålene for byggebranchen, og hvordan kan vi som 
byggebranche bringe dem i spil, i og på tværs af 
virksomhederne? 



Mette Fjalland, der til daglig er 
kommunikations- og partnerskabsrådgiver i 
UNDP Nordic, introducerede til grundlaget 
i det bæredygtige verdenssamarbejde. 



Dagens tema viste sig at lægge op til ivrig snak, da 
dagens netværksdeltagere fik hilst på hinanden i 
pausen mellem to oplæg.



”Ikke alt, der kan tælles, tæller, og ikke alt, der tæller, kan tælles” –
Steen Hildebrandt citerede Einstein i forlængelse af sin snak om de 17 
verdensmål som alternative bundlinjer.   





Tag et verdensmål eller to og fortæl os, hvordan din 
virksomhed arbejder med dem.







Tak for i dag


