Rundt 200 BREEAM-spesialister deltok på Grønn Byggallianses AP- og revisorsamling i 2019. Totalt er nå over 560 personer
utdannet for å svare ut behovet for kompetanse om BREEAM i prosjekter. Og flere blir det.
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Styrk din kunnskap om bærekraftige bygg
Behovet for kunnskap om bærekraft øker i bygg- og eiendomssektoren. Nå
kan du ta BREEAM-NOR-kurs i både Kristiansand, Stavanger, Trondheim,
Bergen og Oslo, men vær tidlig ute for å sikre deg plass.
– Over hele landet øker etterspørselen etter kunnskap om bærekraft i byggog eiendomssektoren. Rådgivere, ingeniører og arkitekter må skaffe seg
kunnskapen som trengs for å gjennomføre det grønne skiftet i sektoren, sier
leder for kompetanse i Grønn Byggallianse, Anne Solgaard.
Interessen for BREEAM-NOR øker

Grønn Byggallianse forvalter miljøsertifiseringssystemet for bygg i Norge,
BREEAM-NOR. Interessen for BREEAM-NOR øker jevnt, med 2019 som et
foreløpig toppår. Vi ser ingen tegn til at trenden vil snu i 2020.
– Heller tvert imot. 2019 var året da næringslivet virkelig begynte å ta
bærekraft på alvor. Ikke minst får vi tydelige signaler fra finansbransjen om at
grønne bygg snart er eneste gangbare valuta. Det innebærer å dokumentere
bærekraft, og at eiendomsforvaltere og -utviklere vil etterspørre rådgivere og
prosjektledere med kunnskap om miljøsertifiseringssystemer, sier daglig
leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev.
I 2019 deltok rekordmange arkitekter, ingeniører og andre rådgivere og
fagpersoner på kurs og samlinger om BREEAM-NOR hos Grønn Byggallianse.
Kurs i nord, sør og øst

Våren 2020 tilbyr vi kurs i både Kristiansand, Stavanger, Bergen og
Trondheim, i tillegg til Oslo. Vi har også holdt kurs i Alta, og jobber med å
kunne tilby kurs andre steder i landet. Følg med på våre nettsider for
oppdatert kurskalender, eller meld deg på nyhetsbrevet vårt.
4. og 5. februar er turen kommet til Kristiansand, der vi arrangerer
både innføringskurs og AP-kurs. Meld deg på i dag for å sikre deg plass.

Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i
bygg- og eiendomssektoren.
Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og
eiendomssektoren.
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