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Aktiv medverkan i branschorganisationer
Med målsättningen att bidra till ett framtida hållbart samhälle medverkar Akademiska Hus  tillsammans 

med andra aktörer i branschorganisationer, intresseföreningar och samhälls projekt. Nedan presenteras 

ett urval av de organisationer, sammanslutningar och projekt där  Akademiska Hus aktivt medverkar.

INRIKTNING ORGANISATION MÅL

VERKSAMHETS
STYRNING

IVA:s Näringslivsråd Näringslivets stödorganisation för IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien)

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Strategiskt partnerskap med kontinuerlig dialog på ledningsnivå. Samverkan inom 
områdena utbildning, forskning och innovation med särskilt fokus på hållbarhet.

Sveriges Universitets- och 
 Högskoleförbund, SUHF

SUHF tillvaratar universitetens och högskolornas intressen. 40 universitet  
och högskolor är medlemmar på frivillig grund. Akademiska Hus deltar på  
SUHFs medlemsmöten.

Sveriges Fastighetsägarförbund Centralorganisation för fastighetsägare.

IQ Samhällsbyggnad Organisation med syfte att vara nod och katalysator för forskning, innovation  
och kvalitetsutveckling inom samhällsbyggande.

FÖRVALTNING Utveckling av Fastighetsföretagande  
i offentlig sektor (UFOS)

Målet är att samverka i forsknings- och utvecklingsfrågor.

UTVECKLING  
AV  TEKNIK OCH  
KUND MILJÖER

The Society for College  
and University Planning

Global sammanslutning av ledare med ansvar för strategisk utveckling  
och campusplanering för högre utbildning.

Beställargruppen lokaler, BELOK Målet är att stödja energieffektiva produkter, system och metoder  
och att skapa nödvändiga förutsättningar för implementering.

BYGGPROJEKT Chalmers styrkeområde Energi Genom energiteknik- och systemforskning i världsklass utveckla internationellt 
erkända energisystemmodeller och arbeta inom en mängd olika policyområden. 
Dessutom bidra betydligt till omställning av andra viktiga delar av energisystemet.

Nordic Built Ett nordiskt program för att bygga hållbart, innovativt och samtidigt uppfylla 
krav på sund ekonomi och praktiskt genomförande.

Byggherrarna Målet är att främja medlemmars intresse som byggherrar.

BIM Alliance Sweden Bidra till ett ökat användande an ”Building Information Models”. 

Sveriges Arkitekter Uppmärksammar och visar på betydelsen av planerares och arkitekters 
 kompetens i arbetet med att åstadkomma en hållbar utveckling.

MEDARBETARE Almega Fastighetsarbetsgivarna Akademiska Hus arbetsgivarorganisation.

HÅLLBARHET Sweden Green Building Council, SGBC Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka 
 miljö- och hållbarhetsarbetet i den svenska bygg- och fastighetsbranschen.

Global Compact Ett FN-initiativ med syfte att främja företags arbete för mänskliga rättigheter, 
grundläggande arbetsvillkor, bekämpande av  korruption och en bättre miljö.

Energiutvecklingsnämnden,  
Energimyndigheten

Verkar för fördjupad samverkan med näringslivet inom forskning, utveckling, 
demonstration, samt besluta om statligt stöd till forskning och utveckling  
samt innovation inom energiområdet.

Byggvarubedömningen, BVB Målet som delägare av det webbaserade miljöbedömningssystem är att  minimera 
hållbarhetsrisker i byggandet och fasa ut skadliga ämnen ur byggprodukter.

Nätverket för Hållbart Näringsliv, NMC En ideell förening för företag och organisationer som vill förbättra arbetet  
inom miljö och hållbar utveckling.

Miljörevisorer i Sverige, MIS MIS sprider kunskap om miljörevision och hållbarhetsfrågor och är ett stöd  
för miljörevisorer och alla andra som arbetar med hållbarhetsfrågor.

Akademiska Hus engagerar sig i bransch- 
och samhällsfrågor. Som Sveriges andra 
största fastighetsbolag bidrar vi med vår 

kompetens och våra resurser till att vidare-
utveckla branschens arbetsmetodik. Vi är 
av uppfattningen att våra åtaganden är  

viktiga för utvecklingen av fastighets-
branschen och dess samspel med  samhälle, 
miljö och människa.


