
Greenday ønsker at udvikle markedets mest 
bæredygtige væg- og tagmoduler i træ og 
med korkbeklædning og bæredygtig isolering 
i fx træfiber. Alle materialer er natur-
produkter, der optager CO2-under væksten 
og derfor har et negativt CO2-aftryk ved an-
vendelse i byggeri. Til sammenligning har et 
traditionelt murstensbyggeri med mineral-
uldsisolering et langt større CO2-aftryk.
Dette vil få stor markedsmæssig betydning 
for udbredelse af de nye moduler, da der fra 
2023 stilles skærpede CO2-krav til større byg-
gerier (over 1.000 kvm) og i øvrigt åbnes op 
for en frivillig CO2-klasse, som omfatter alle 
byggerier, der kan bygges med ca. 1/3 lavere 
CO2-aftryk, end hvad der kræves ved større 
byggerier. Frem til 2029 lægges op til en 
halvering af CO2-aftrykket, så der er tale om 
en radikal og meget positiv bæredygtig 
udvikling i byggeriet. 

Faktaboks om virksomheden:
• Link til hjemmeside: Greenday ApS
• Grundlagt/oprettet: 2021
• Primært produkt i Rethink Business: 
Modulært byggesystem i træ og med kork facade
• Konsulent: Anders Chr. Haahr, 
Milestone Pro ApS

Klimatal: 
Sammenlignet med traditionelt murstens-
byggeri med mineraluld medfører de nye, 
bæredygtige moduler en CO2-besparelse på 
ca. 135 % og vil i et mindre byggeri på ca. 16 
kvm medføre en CO2-besparelse på ca. 4,5 t. 
At besparelsen er over 100 % skyldes, at de 
nye byggemoduler har et negativt CO2-
aftryk i modsætning til traditionelt byggeri. 

Det allerede udviklede vægmodul er 
gennem projektet blevet minimeret en del, 
hvilket yderligere har medført en mindre 
CO2-besparelse.

Det bæredygtige byggemodul gør det muligt 
for byggeriets parter at anvende bygge-
modulet som kompensation i forhold til 
mere CO2-tunge materialer og gør det 
dermed nemmere at opfylde myndigheds-
krav og kundeforventninger til bæredygtigt 
byggeri.

På længere sigt arbejdes på yderligere 
modulforbedringer fx at anvende genbrugs-
materialer og endnu mere bæredygtige 
materialer til modulerne.

Greenday vil tilbyde bæredygtige 
væg- og tagmoduler i træ og kork
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https://greenday.dk/
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Verdensmål
Greenday har fra projektets start ønsket at 
bidrage til 4 verdensmål; nr. 9, 11, 12 og 13 lige 
som der er overvejelser om at bidrage til mål 
nr. 8 eller 10. 
Gennem udvikling af mere bæredygtige 
byggemoduler bidrager Greenday konkret til 
delmål som fx 11.3 om en mere bæredygtig 
byudvikling og 11.6 om reduceret miljøbelast-
ning. Desuden bidrager Greenday til delmål 
12.2 om bæredygtig forvaltning af natur-
ressourcer.

Forretningsmodel
Ved at udvikle et modulært og bæredygtigt 
byggesystem, der kan sammensættes til kom-
plette husløsninger fx parcelhuse bidrager 
Greenday positivt til en udvikling, hvor der 
er kommet fokus på, at hovedparten af et 
byggeris CO2-aftryk i bygningens levetid ikke 
kommer fra byggeriets energiforbrug, men fra 
de byggematerialer, der anvendes og det 
energiforbrug, der medgår til byggeriet.

Desuden bidrager Greenday til et bedre 
arbejdsmiljø for håndværkere og et sundt 
indeklima for beboerne i de byggede huse 
gennem valg af sunde naturmaterialer. 
Gennem projektet er modulerne blevet 

yderligere udviklet bl.a. gennem slankning og 
optimering af modulstørrelser, så de er 
nemmere at håndtere på byggepladsen og 
dermed reducerer brug af hjælpemidler og 
tunge løft.

Modulerne skal produceres ved en dansk 
elementproducent og monteres af eksterne 
montage-partnere, hvilket vil skabe nye jobs 
ved begge parter. Korken importeres fra 
Portugal og ved et stigende salg vil også 
korkproducenten kunne få brug for yderligere 
medarbejdere. Når Greenday har fået godt fat 
i det danske marked er der mulighed for at 
etablere eksport.



Faktaboks om projektet: 
”Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling”, er et treårigt EU-projekt med første forløb 
gennemført i 2019-2020, andet forløb 2020-2021 samt sidste forløb udelukkende for iværksættere 
2021-2022. Projektet er finansieret af EU’s Regionalfond samt Erhvervsstyrelsen.

De nye cirkulære forretningsløsninger har alle haft mål om CO2-reduktion, minimering af af-
fald og samarbejde på tværs af værdikæder. Faktorer som livstidsforlængelse, nye materialer, 
mindskning af skadelige miljøpåvirkninger indgår på forskellig vis i forretningsmodellerne, som 
kan læse i dette korte case format.

Praktisk projektleder og operatør er Lifestyle & Design Cluster og resultaterne er opnået i tæt 
samarbejde med Erhvervshus Midtjylland som partner samt eksterne eksperter og rådgivere. 
Læs mere om projektet samt de øvrige cases på Rethink Business. 

Læring
Gennem projektindsatsen har Greenday fået 
klarlagt alle de ting, der skal være styr på ift. 
materialer og forretning. Det blev fx afklaret 
gennem projektet, at den oprindelige modul-
størrelse medførte meget tunge elementer, 
hvorfor modulstørrelsen efterfølgende blev 
halveret. Desuden har Greenday fået større 
bevidsthed om, hvordan byggemodulets 
samlede livscyklus hænger sammen - fra 
genbrugte materialer til hvordan affaldet skal 
håndteres. 

Endelig har Greenday fået ny viden om, 
hvordan man kan finde og udregne CO2-aftryk 
ved hjælp af miljøvaredeklarationer (EPD’er).

https://ldcluster.com/
https://rethinkbusiness.dk/

