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Ledelsesteam  

• Formand:  Katrine Søborg Høyer, Specialkonsulent 

• Sekretær: Lotte Josephsen, Laboratoriechef  
 
Virksomhedsplanen tager udgangspunkt i arbejdsgruppens ”arbejdsbeskrivelse”. Virksomhedsplanen er en 
konkretisering af arbejdsbeskrivelsen. Den viser også aktiviteternes tidsmæssige forløb. 
 
Arbejdsgruppens målsætninger  
Arbejdsgruppen har som målsætning at gennemføre nedenstående initiativer og aktiviteter inden for de 
angivne datoer.   
 
Nedenfor beskrives også hvilke verdensmål, herunder delmål, arbejdsgruppen har kortlagt som særligt 
relevante for gruppens aktiviteter og målsætninger.  
 
 

 Aktiviteter  
og 

verdensmål/delmål*  
 

Hvordan vil gruppen arbejde med 
aktiviteterne og med 
 verdensmålene? ** 

Status*** 
 

Efterår 
2020 

• Overblik over 
opgaven og hvilke 
emner gruppen vil 
arbejde med i de 
kommende 2 år 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Overordnet mål 
med gruppens 
arbejde: At belyse, 
hvordan man kan 
reducere 
sektorens Co2-
aftryk under den 
bedst mulige 

• Nærværende virksomhedsplan 
udarbejdes med henblik på at 
sætte nogle foreløbige rammer 
for arbejdet i gruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Arbejdet kommer primært til 
at foregå via virtuelle 
arbejdsmøder. Behov og 
mulighed for afholdelse af 
fysiske møder vil blive vurderet 
løbende. Der vil endvidere 
blive nedsat 
delarbejdsgrupper, som får til 

• Virksomhedsplanen er 
udarbejdet ved, at 
formand (F) og sekretær 
(S) lavede et udkast, 
som blev sendt til 
kommentering hos 
arbejdsgruppens 
medlemmer. De 
indkomne kommentarer 
blev bearbejdet af F og 
S, hvorefter 
virksomhedsplanen blev 
færdiggjort med 
forbehold for senere 
evt. løbende behov for 
ændringer. 
 

 



konkurrence, jf. 
kommissorium. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

opgave at arbejde med et 
specifikt emne. 
Delarbejdsgrupperne kan 
mødes decentralt efter behov. 
Også disse møder forventes at 
foregå primært virtuelt.  
 

• Første arbejdsgruppemøde 
afholdes umiddelbart efter 
færdiggørelsen af nærværende 
virksomhedsplan. Agendaen 
for dette møde er: 
o Danne overblik over hvilke 

emner, der er relevante at 

arbejde med for at komme 

frem til endemål 

o At arbejdsgruppens 
medlemmer fortæller om 
deres respektive 
interessefelter og 
kompetencer.  

o At der blive udvalgt et antal 
emner, som mindre 
delarbejdsgrupper kan 
arbejde videre med i løbet af 
vinter forår 2020/2021. L og 
S foreslår foreløbigt hhv. 
EPD’er (Environmental 
Product Declaration) og LCA-
værktøjer (Life Cycle 
Assesment), herunder best 
practice for brugen af begge 
dele i de enkelte lande. Disse 
og øvrige forslag diskuteres.  

o Diskutere hvordan gruppens 
formål hænger sammen med 
et eller flere verdensmål, 
som udvælges i plenum som 
pejlemærker for 
arbejdsgruppens  
arbejde. 
 

• Der vil blive arbejdet med 
verdensmålene via det helt 
overordnede fokus på 
klimahensyn og CO2-



 
 
 

• Verdensmål: 
Primært 
Verdensmål 13 
med særligt fokus 
på delmålene 13.2 
og 13.3. Det vil 
endvidere være 
relevant at arbejde 
med Verdensmål 9 
og 12 med særlig 
fokus på 
delmålene 9.4, 
12.6 og 12.7.   

 

reduktioner samt arbejdet med 
underemnerne, som udgør 
elementer af eller værktøjer til 
at opnå de overordnede 
målsætninger. 
 

• Gruppens overordnede mål 
hænger sammen med 
verdensmålene ved at vise, at 
et tiltag mod klimaforandringer 
(Verdensmål 13) er, at 
vejsektoren via krav i 
kontrakter kan medvirke til et 
mere ansvarligt forbrug og 
produktion (Verdensmål 12) og 
til at skabe pålidelig, 
bæredygtig og robust 
infrastruktur (Verdensmål 9) 

 

November 
2020 til 
maj 2021 

• Det er gruppens 
plan at arbejde 
med underemner i 
delarbejdsgrupper. 
Underemner 
udvælges som 
beskrevet ovenfor. 
 

• Delarbejdsgrupper mødes 

(formentlig virtuelt) min. 2 

gange, hvor der arbejdes med 

de udvalgte emner  

• Delarbejdsgrupper afleverer et 

koncentreret katalog 

indeholdende resultatet af 

delarbejdsgruppernes arbejde 

ved udgangen af perioden.  

 

 

Sommer 
2021 

• Afrapportering fra 
delarbejdsgrupper 

• Udvælgelse af nye 
emner til 
behandling i 
delarbejds-
grupper 

• Arbejdsgruppe mødes (evt. 

virtuelt min. 1 gang) med 

følgende formål: 

o At få præsenteret og 

arbejde med 

delarbejdsgrupperne 

afrapporteringer 

o At diskutere hvorledes 

resultaterne af det 

foreløbige arbejde hænger 

sammen med de udvalgte 

verdensmål 

o At udvælge nye emner til 

behandling i 

delarbejdsgrupper. F og S 

•  



foreslår foreløbigt hhv. 

erfaringer med 

implementering af 

konkrete klimakrav i 

kontrakter med fokus på 

håndhævelse og sanktioner 

samt erfaringer med 

markedsdialog – hvornår 

og hvordan. 

Efterår og 
Vinter 
2021/2022 

• Det er gruppens 
plan at arbejde 
med underemner i 
delarbejdsgrupper.  

• Delarbejdsgrupper mødes 

(formentlig virtuelt) min. 2 

gange, hvor der arbejdes med 

de udvalgte emner  

• Delarbejdsgrupper afleverer et 

koncentreret katalog 

indeholdende resultatet af 

delarbejdsgruppernes arbejde 

ved udgangen af perioden.  

 

•  

Forår og 
sommer 
2022 

• Afrapportering fra 
delarbejdsgrupper 

• Arbejde afsluttet 
med en samlet 
afrapportering 

• Arbejdsgruppe mødes (evt. 

virtuelt min. 2 gang) med 

følgende formål: 

o At få præsenteret og arbejde 

med delarbejdsgrupperne 

afrapporteringer 

o At diskutere hvorledes 

resultaterne af det foreløbige 

arbejde hænger sammen 

med de udvalgte verdensmål 

• Arbejdet afsluttes med 

udarbejdelse af en samlet 

afrapportering indeholdende 

konkrete anbefalinger til 

medlemmerne om hvorledes 

klimakrav i kontrakten kan 

reducere sektorens Co2-aftryk 

under den bedst mulige 

konkurrence med henblik på at 

understøtte arbejdet med at 

opfylde de udvalgte 

verdensmål. Formen på 

afrapporteringen ligger endnu 

ikke fast.  

•  



* Her nævnes de aktiviteter og målsætninger gruppen vil arbejde med i løbet af perioden. Her nævnes også de FN 
verdensmål/delmål, som gruppen vil arbejde med i perioden. 
 
** Her beskrives hvordan, arbejdsgruppen konkret vil arbejde med deres målsætninger og aktiviteter. Det nævnes også, hvordan 
gruppen helt konkret vil arbejde med de relevante verdensmål  
 
*** Her beskrives det hvor langt arbejdsgruppen er nået i realiseringen, og hvilke aktiviteter der har understøttet det.  



Frister tilknyttet arbejdsgruppens arbejde 

For arbejdsgruppens arbejde med det valgte tema er der sig følgende deadlines: 
 

Dato Leverance 

1. november 
2020 

• Handlingsplan for hele perioden  
 

• Evt. forslag til justeringer i arbejdsgruppens ”arbejdsbeskrivelse” 
Evt. justeringer i de valgte verdensmål 

1. november 
2021 

• Afrapportering og opfølgning på handlingsplanen 

1. november 
2022 

• Afrapportering og opfølgning på handlingsplanen 
 

1. november 
2023 

• Afrapportering og opfølgning på handlingsplanen  

Forår/sommer 
2024 

• Endelig afrapportering på hele perioden 

 
 

 


