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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 samhällsprojekt. Nedan presenteras ett urval av
de organisationer, sammanslutningar och projekt där Akademiska Hus aktivt medverkar.
INRIKTNING

ORGANISATION

MÅL

VERKSAMHETSSTYRNING

Kungliga Ingenjörsveten
skapsakademien, IVA

IVA har som mål att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling.
Akademiska Hus ingår som medlem.

Strategiskt Utvecklings
forum – Kungliga Tekniska
Högskolan, KTH

Strategiskt utvecklingsforum med kontinuerlig dialog på ledningsnivå. Samverkan inom områ
dena 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 har kontinuerlig kontakt med presidiet samt
dess fastighetsspecialistgrupp

Centre for Management of
the Built Environment, CMB

CMB är ett forum för frågor om styrning, ledning och management inom samhällsbyggnad. Aka
demiska Hus är aktiv inom utskott, valberedning samt engagerad i CMBs kommunikationsgrupp.

Fastighetsägarna

Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastig
hetsmarknad. Akademiska Hus ingår som medlem.

IQ Samhällsbyggnad

En medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn där forsk
nings- och innovationsfrågor kombineras med samverkan mellan näringsliv, politik, myndighe
ter, akademi och brukare. Akademiska Hus ingår som medlem.

Global Compact

Ett FN-initiativ med syfte att främja företags arbete för mänskliga rättigheter, grundläggande
arbetsvillkor, bekämpande av korruption och en bättre miljö. Akademiska Hus innehar en plats i
styrelsen.

Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och
andra aktörer som verkar för att göra Sverige fritt från fossila bränslen. Akademiska Hus är en
aktiv aktör i detta initiativ.

Samverkan för noll olyckor
i branschen - Håll Nollan

Föreningen är ett initiativ i byggbranschen som syfter till att nå visionen om att ingen ska
skada sig på våra byggarbetsplatser. Akademiska Hus innehar ordförandeposten i styrelsen.

Sweden Green Building
Council, SGBC

Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhets
arbetet i den svenska bygg- och fastighetsbranschen. Akademiska Hus utgör medlem i olika
råd.

Byggvarubedömningen,
BVB

Akademiska Hus är delägare i BVB vilka erbjuder ett webbaserat miljöbedömningssystem med
målet att minimera hållbarhetsrisker i byggandet och fasa ut skadliga ämnen ur byggprodukter.
Akademiska Hus innehar en plats i styrelsen.

Beställargruppen lokaler,
BELOK

Målet är att stödja energieffektiva produkter, system och metoder och att skapa nödvändiga
förutsättningar för implementering. Akademiska Hus utgör en av cirka 20 deltagare från bran
schen.

Svenskt Geoenergicentrum

Ett kunskapscenter för geoenergifrågor som samlar nationell och internationell kunskap om
geoenergins förutsättningar och tillämpningar och bidrar till geoenergins utveckling i samhäl
let. Akademiska Hus innehar plats i både styrgrupp samt styrelsen.

RealEstateCore

RealEstateCore är ett gemensamt digitalt språk med syfte att maximera nyttan av den data
byggnader skapar både för att kunna utveckla nya tjänster och men också bidra till den smarta
staden. Akademiska Hus utgör en av grundarna men är även användare.

Nätverket för hållbart
byggande och förvaltande
i kallt klimat

Nätverket vill medverka till att allt planerande, byggande och förvaltande i Umeå ständigt för
bättras och utvecklas i en hållbar riktning till nytta för människor, samhälle och miljö. Akade
miska Hus innehar plats i styrgruppen.

Fuktcentrum i Lund

En centrumbildning med uppgift att stärka forskning och utveckling samt utbildning och infor
mation rörande fuktområdet inom byggbranschen, utifrån ett samhälleligt perspektiv. Akade
miska Hus innehar plats i styrelsen.

HSB Living Lab

HSB Living Lab är en arena där nya sätt att bygga och forma framtidens boende utvecklas. Aka
demiska Hus innehar plats i beslutsgruppen.

Byggherrarna

Målet är att främja medlemmars intresse som byggherrar och att bidra till att skapa goda
arbetsmiljöer utan olyckor i fastigheter och byggprojekt. Akademiska Hus innehar plats i både
styrelse och utskott.

BIM Alliance Sweden

BIM Alliance är en sektorsdriven ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med
hjälp av BIM, digitalt strukturerad informationshantering. Akademiska Hus innehar plats i både
styrelse och utskott.

Almega Fastighets
arbetsgivarna

Akademiska Hus arbetsgivarorganisation. Akademiska Hus utgör företagsföreträdare och inne
har plats som styrelseledamot.

Samhällsbyggnadslänken

En förening för samverkan mellan KTH och samhällsbyggnadsbranschen. Föreningen påverkar
KTH:s utbildningar så att de är väl anpassade för samhällets och branschens behov. Akademiska
Hus innehar en plats i styrelsen.
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