INDHOLD
• Kom tæt på fremtidens muligheder
og udfordringer i byggebranchen
• Se de nyudviklede bæredygtige
uddannelsestilbud
Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri

Opkvalificering af region Sjælland
til bæredygtigt byggeri
Projektets formål er at
kvalificere den regionale
arbejdsstyrke og de
regionale virksomheder
inden for bygge- og anlægssektoren til at håndtere de fremtidige krav
til arbejdsopgaver og
entrepriser i forhold til
bæredygtigt byggeri.
Netop for at sætte fokus på
omstillingen til et bæredygtigt
byggeri, blev projekt “Opkvali
ficering af region Sjælland til
bæredygtigt byggeri” etableret
i september 2011. Initieret af
Dansk Byggeri og finansieret af
Vækstforum Sjælland og EU som
et socialfondsprojekt.
Projektets primære formål har
været at udvikle uddannelses
tilbud, der understøtter de
fremtidige krav i et bæredygtigt
byggeri. Dette tilbud retter sig
mod de ordinære uddannelser
og mod efteruddannelse af
medarbejderne i byggevirksom
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hederne. Konkret har projektet
afstedkommet 21 nye uddan
nelsestilbud, som byggefaget
kan benytte sig af, og som for
de flestes vedkommende kan
gøres til landsdækkende tilbud.
Det sætter vi fokus på i filmene
om Bæredygtigt Byggeri, hvor vi
taler med fagets egne
folk. Vi får eksperter,

Filmens indhold

kunder, samarbejdspartnere
og byggeriets egen interesse
organisationen til at give et
bud på, hvad omstillingen til
bæredygtighed kommer til at
betyde, og hvilke udfordringer
branchen skal overvinde. Ikke
mindst når det gælder om at
sikre sig medarbejdere med
tidssvarende kompetencer.

Film 1

Små private og større offentlige
bygherrer vil have svar på de samme
spørgsmål: Hvordan bliver mit byggeri
bedst muligt? Er håndværkerne
kvalificerede? Lever arbejdet op til
reglementer og love? Hvem kontrol
lerer og garanterer kvaliteten? Hvor
dan sikrer vi os, at der bliver tænkt
på helheden i projektet?

Film 3

Dansk byggeri står over for nogle
spændende valg. Bæredygtighed i
byggeriet er sat på dagsordenen.
Spørgsmålet er nu, hvilken vej man
skal gå, for at omstille sig til de
lovkrav som kommer. Og hvordan man
vil honorere markedets og kundernes
forventninger til den gode, bæredyg
tige leverance. Det handler om bygge
standarder, kvalitet og kompetencer.
Fremtiden banker på byggeriets dør.
Udviklingen er i gang. Det er tid, at
alle aktører tager stilling og tager
action.

INTRODUKTION

DEN GODE LEVERANCE

HVAD BYGGER VI FREMTIDEN PÅ?

Film 2

Det er svært at få et helt præcist svar
fra håndværkere og deres mestre på,
hvad der kendetegner bæredygtigt
byggeri. Eksperter fortæller, at der al
drig har været en central koordination
af aktiviteter inden for området. Men
at der er mange tegn på, at vi nu be
væger os frem mod fælles standarder
inden for byggeriet. Disse standarder
vil stille nye og forøgede krav til kvali
fikationerne i branchen. Det er i øvrigt
en udvikling, som Dansk Byggeri bak
ker op om. Her ser man også gerne, at
der sker en national indsats for at få
gang i kompetenceudviklingen.

TIL VIRKSOMHEDERNE

Film 4A

OM UDVIKLING AF UDDANNELSER

Helheden i byggeriet har været i fokus
i projekt “Opkvalificering af region
Sjælland til bæredygtigt byggeri”,
og det skyldes jo blandt andet, at
der tales meget om standarder og
certificeringer i branchen. Sammen
holdt med de skærpede krav i Ener
giklasse 2015 og Energiklasse 2020
danner disse udgangspunktet i vore
uddannelsesudviklinger.
Denne helhedsbetragtning har re
sulteret i, at der kan vises en række
forskellige nyudviklede tilbud om
efteruddannelse indenfor bæredygtigt
byggeri. Tilbuddene præsenteres af de
personer, der har været primus motor
på udviklingen af uddannelserne.
Hør hvilke motiver der ligger bag, og
hvad I vil kunne få ud af at deltage på
kurserne.

TIL UDDANNELSESINSTITUTIONERNE

Film 4B

OM UDVIKLING AF UDDANNELSER

Helheden i byggeriet har været i fokus
i projekt “Opkvalificering af region
Sjælland til bæredygtigt byggeri”, og
det skyldes jo blandt andet, at der
tales meget om standarder og certifi
ceringer i branchen.
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En certificering - som f.eks. DNGB kigger på en bygning ud fra de tre
dimensioner, der tilsammen giver et
billede af bæredygtigheden: Miljøet,
Det sociale, Økonomi. Det betyder, at
det ikke blot er f.eks. energiforbru
get og materialerne, der analyseres,
men også indeklimakomfort, kunst og
bygningens rumlige fleksibilitet. Det er
denne helhedsbetragtning - sammen
med de skærpede krav i Energiklasse
2015 og Energiklasse 2020 - som vi
har ønsket at tage udgangspunkt i i
vores uddannelsesudviklinger.
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