
 
 

 

Bygge- og anlægsbranchen 
Kan blive din nye spændende arbejdsplads 

 

De fleste uddannelser udbydes på Unord i Hillerød. Du starter med et grundforløb på 5 måneder – 

her vil du enten være på SU eller på dagpenge / kontanthjælp. Det kan din jobkonsulent svare på. 

Hvis du er fyldt 25 år, vil du få voksenlærlingeløn under resten af uddannelsen hvis virksomheden er 

indforstået med det. Den er 20.500-22.000,- om måneden, lidt forskellig fra fag til fag. 

Du kan hente lidt inspiration og viden omkring de forskellige fag indenfor bygge- og anlægsbranchen 

på de næste sider.  

 

Gode grunde til at arbejde i branchen: 
 Det er let at få job, der mangler altid gode og kloge hænder 

 Den grønne omstilling betyder ekstra behov for tømrer, elektrikere og VVS-ere 

 En håndværkeruddannelse giver mulighed for mange forskellige jobs, og du kan læse 

videre på et senere tidspunkt. 

 Lønnen er god 

 Du møder tidligt og har tidligt fri 

 Du er med til at skabe ting af blivende værdi, så som veje, bygninger og gode 

energiløsninger 

 

 
Branchen stiller nogle krav: 

 Du kommer ikke langt omkring uden kørekort 

 Du skal være indstillet på at arbejde udendørs i al slags vejr 

 Du skal have god fysik 

 



 
 

 

 

Byggearbejder (ufaglært): gennemsnits startløn: ca. 28.000,- 

Læs mere: https://www.ug.dk/job/job-fordelt-paa-

erhvervsomraader/byggeoganlaeg/anlaeg/byggearbejder 

 

 

 

 

 

 

Murer: gennemsnits startløn ca. 36.000,- uddannelseslængde 3½ år 

Læs mere: 

https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/teknologibyggeriogtransport/murer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elektriker: gennemsnits startløn ca. 36.000,- uddannelseslængde 4 år 

Læs mere: 

https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/teknologibyggeriogtransport/elektriker  

 

 

 

 

 

 

 

Se denne lille film 

Klik på billedet og åbn link 

https://www.youtube.com/watch?v

=uzzpIqmmC8I 

Se denne lille film 

Klik på billedet og åbn link 

https://www.youtube.com/watch?v

=0lsKlrx1jS8 

 

Se denne lille film 

Klik på billedet og åbn link 

https://www.youtube.com/watch?v=

0wwrLAKgu40 
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VVS energi: gennemsnits startløn 33-40.000,- uddannelseslængde 3 år og 9 mdr. 

Læs mere: 

https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/teknologibyggeriogtransport/vvs-

energiuddannelsen  

 

 

 

 

 

 

 Tømrer: gennemsnits startløn ca. 34.000,- uddannelseslængde 3½ år 

Læs mere: 

https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/teknologibyggeriogtransport/traefagen

es-byggeuddannelse  

 

 

 

 

 

 

Se denne lille film 

Klik på billedet og åbn link 

https://www.youtube.com/watch

?v=yzt4bMR-xoM 

Snedker: gennemsnits startløn ca. 34.000,- uddannelseslængde 3 år og 3 mdr. 

Læs mere: 

https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/teknologibyggeriogtransport/bygningss

nedker  

 

  

 

 

 

 

 

Se denne lille film 

Klik på billedet og åbn link 

https://www.youtube.com/watch

?v=kb6SjegAiUk 

Se denne lille film 

Klik på billedet og åbn link 

https://www.youtube.com/watch

?v=fSqnrt3LXGI 
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 Struktør: gennemsnits startløn ca. 33.000,- uddannelseslængde 3½ år 

Læs mere: 

https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/teknologibyggeriogtransport/anlaegsst

ruktoer-bygningsstruktoer-og-brolaegger  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tagdækker:  gennemsnits startløn ca. 32.000,- uddannelseslængde 3 år og 3 mdr. 

Læs mere: 

https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/teknologibyggeriogtransport/tagdaekk

er 

 

 

 

 

 

 

Se denne lille film 

Klik på billedet og åbn link 

https://www.youtube.com/watch

?v=tVJkvMkc9wM 

Se denne lille film 

Klik på billedet og åbn link 

https://www.youtube.com/watch

?v=M5jy6baUzpA 
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