
   

 

KLAR TIL  

BÆREDYGTIGT 

BYGGERI  

 

Ny pulje fra Realdania giver de udførende på landets 

byggepladser flere grønne kompetencer. 
 

Efterspørgslen på bæredygtigt byggeri er stærkt stigende, og det kræver ny viden – 

også hos entreprenørerne. Derfor ønsker Realdania i samarbejde med DI Dansk 

Byggeri og WE BUILD DENMARK at hjælpe små og mellemstore byggevirksomheder 

med at 

• Udvikle og omstille deres ydelser, så de kan leve op til 

bæredygtighedskravene i byggeprojekter 

• Blive bedre til at rådgive deres kunder om ”grønne” løsninger, og 

• Være på forkant med kravene på området. 

HVEM OG HVORDAN? 

Små og mellemstore udførende virksomheder kan søge om op til 100.000 kr. indkøb 

af kurser og rådgivningsforløb, og det er gratis at deltage. I betaler selv lønudgifter, 

og forpligter jer til løbende at evaluere indsatsen. 

HVORFOR SKAL I VÆRE MED? 

Efterspørgslen stiger, og der er nye lovkrav på vej. Bæredygtighed er kommet for at 

blive, og ny viden om emnet er et ”must”, hvis I vil fremtidssikre jeres virksomhed. 

Nye kompetencer giver afsæt for ny forretning og nye partnerskaber. Det løfter 

kvaliteten og konkurrencekraften, og det giver en bedre bundlinje. 

Når forløbet er slut, får I et ”klistermærke” som kan vise jeres kunder, at I arbejder 

med at udvikle jeres forretning inden for bæredygtigt byggeri.  



   

HVAD TILBYDER VI? 

Kurser 

Kurserne afholdes forskellige steder i landet, og koster 5.000 kr. pr. person pr. 

kursusdag. 

1. Introduktion til bæredygtigt byggeri   1 dag 

(obligatorisk for alle deltagende virksomheder) 

2. Den bæredygtige byggeplads   1 dag 

3. Materialer til bæredygtigt byggeri   1 dag 

4. Bæredygtig renovering    1 dag 

5. Omstilling til bæredygtigt byggeri   4 dage 

(Forandringsledelse) 

Rådgivningsforløb 

Et rådgivningsforløb koster 50.000 kr. I kan vælge en rådgiver fra vores liste over 

godkendte rådgivere. Indholdet i forløbet afstemmes med rådgiveren inden for én af 

følgende overskrifter: 

1. Hvordan griber vi de bæredygtige projekter an? 

2. Bæredygtigt byggeri som løftestang for forretningsudvikling i min virksomhed 

3. Salg og markedsføring af ydelser til bæredygtigt byggeri. 

 

ANSØGNINGSPROCES 

I skal udfylde et ansøgningsskema, som I finder på WE BUILD DENMARK’s website. 

Her kan I også finde rådgiverlisten og en detaljeret beskrivelse af de enkelte kurser. 

I kan indsende jeres ansøgning i perioden 1/9 – 15/10 2021. Ansøgningerne 

behandles efter først til mølle-princippet. De første kurser starter medio november 

2021. 

 

KONTAKT OS 

WE BUILD DENMARK: Birgitte Junge, Tlf. 2447 2879, biu@webuilddenmark.dk 

Realdania: Vera Noldus, Tlf. 2939 8187, vno@realdania.dk 
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