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Ny uddannelse til DK-GBC bæredygtighedsleder ruster dig til at varetage bæredygtig-
hedsledelsen i byggeprojekter fra vision til plan og fra program til drift og genanvendelse

Gennem uddannelsen får du forståelse for hvordan bæredygtighedslederen: 

Tilfører værdi i projektet

Kan påtage sig forskellige roller samt hvilke muligheder og udfordringer, der indgår i disse

Kan levere i  overensstemmelse med den nye ydelsesbeskrivelse og tilhørende værktøjer

Kan kommunikere værdien af de bæredygtige tiltag og engagere kunde og projektorganisation

Du får diplom på dine kompetencer som DK-GBC bæredygtighedsleder

Styrk dine ledelseskompetencer  
i det bæredygtige byggeri



Øvrig information

Uddannelsens opbygning

Hvem henvender uddannelsen sig til? 
Fortrinsvis projekteringsledere, projektledere, bygherrerådgivere, byggeledere samt sagsarkitekter og -ingeniører. 
Det er en forudsætning for at deltage, at du har erfaring med ledelse af processer i byggeriet. 

Få diplom på dine kompetencer som bæredygtighedsleder
Uddannelsen har en eksamen i form af en online multiple choice, som tages hjemmefra. 

Medlemspris: 20.000,- kr. ekskl. moms. for medlemmer af DK-GBC, FRI og Danske Arkitektvirksomheder 

Ikke-medlemspris: 40.000,- kr. ekskl. moms. 

Sted: Frederiksborggade 22, 1360 København K

Dato: Dag 1: 28 nov/ 4. dec. 2017, dag 2: 16. jan, dag 3: 17. jan, dag 4: 18. jan. 2018

Få en generel introduktion til formålet med bæredygtighedsledelse i byggeriet. Dagen kan både tages som et selvstændigt 
kursus og som første dag i den fulde uddannelse til DK-GBC bæredygtighedsleder. 

Klik her for at se programmet for dagen og tilmelde dig, hvis du kun ønsker at deltage på denne ene dag.

Kurset udbydes på følgende to dage: Torsdag den 28. november og mandag den 4. december 2017 begge dage fra 09-16.00

DAG 1   I   VÆRDIEN AF BÆREDYGTIGHEDSLEDELSE
 

Her gennemgår vi ydelsesbeskrivelsen i de senere faser, hvor målene for bæredygtighed omsættes til konkret 
byggeri. 

Dag 3 og 4 afholdes den 17. og 18. januar 2018 fra 9.00-16.00

DAG 3 + 4    I   FRA FORSLAG TIL DRIFT OG GENANVENDELSE  - EFFEKTIVITET OG KVALITET
 

LÆS MERE OG TILMELD DIG UDDANNELSEN HER

Bæredygtighedslederen styrer de bæredygtige tiltag gennem hele byggeriet ved at engagere bygherren, 
fagspecialister, leverandører og det øvrige rådgiverteam på rette tidspunkt i processen. Bæredygtighedslederen er med 
andre ord den person, der skaber sammenhæng og effektivitet i det bæredygtige projekt. 

Uddannelsen bygger på den nye ydelsesbeskrivelse, og som deltager får du udleveret konkrete værktøjer til at styre 
kommunikation og dokumentation i projektet. Undervejs vil du blive præsenteret for udvalgte cases, der illustrerer, 
hvordan bæredygtighedsledelse har skabt værdi i forskellige faser af byggeriet. Endelig består en væsentlig del af 
uddannelsen i at styrke de enkelte deltageres kommunikation om bæredygtighed til kunder, samarbejdspartnere og 
leverandører.
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Her gennemgår vi den nye ydelsesbeskrivelse frem til byggeprogrammet, hvor visionerne for bæredygtighed skal skabes og 
omsættes til en plan i dialog med kunden/bygherren. 

Dag 2 afholdes den 16. januar 2018 fra 09-16.00

DAG 2   I   FRA VISION TIL PLAN - VÆRDIFORØGELSE I DE TIDLIGE FASER
 

En uddannelse med fokus på praksis

http://www.dk-gbc.dk/kurser-og-events/vaerdien-af-baeredygtighedsledelse-28-november-2017/
http://www.dk-gbc.dk/kurser-og-events/baeredygtighedsledelse-i-byggeriet-4/

