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Modulbyggeri er tidens byggemetode
Modulært byggeri er et af tidens varmeste emner inden for byggebranchen. I dag kan du opleve, at alle fra store, internationale
virksomheder til den lokale vuggestue benytter sig af denne løsning.
Det er længe siden, forestillingen om
trøstesløse containerhuse med minimal
komfort har haft ret meget med virkeligheden at gøre. I dag er modulært byggeri
i brug i talrige sammenhænge - lige fra
børnehaver til genhusningsløsninger,
kollegier, kontorer og lægeklinikker. Og
såvel kvaliteten som æstetikken vil måske
overraske dig.
Samme standard som permanent byggeri
Moderne, modulbyggeri lever op til alle
bygningsreglementets kvalitetskrav – det
betyder, at modulbyggeri ikke længere
bare er til midlertidige løsninger. Modulbyggeri er i høj grad også velegnet som
permanent byggeri. Og æstetikken er der
heller ikke noget i vejen med, da der er
et væld af facademuligheder, der gør, at
bygningerne nemt kan passes ind i
eksisterende miljøer.
Fleksibel byggeform
Der er stor og voksende efterspørgsel på
modulære byggeløsninger i Danmark, og
det handler bl.a. om, at flere og flere har
fået øjnene op for, hvor mange fordele,
der er forbundet med denne type byggeri,
fortæller Stine Dahl, som er marketing-

ansvarlig i Mobilhouse: “Noget af det, der
gør modulbyggeri så interessant er, at det
er både økonomisk og fleksibelt. Det er
betydeligt billigere at bruge en modulløsning, hvis man f.eks. som virksomhed
skal bruge mere kontorplads. Derudover
er det en utroligt fleksibel byggeform,
hvor man altid kan tilføje eller fjerne
moduler, ligesom hele byggeriet relativt
nemt kan flyttes et andet sted hen, hvis
det behov opstår.”
Mere rentabelt byggeri
I 2017 blev reglerne for midlertidigt byggeri justeret, så modulerne nu, hvis der er
tale om studieboliger, må blive stående og
være i brug i 10 år fra opførelsen. Det har
skabt et nyt marked for bl.a.
Mobilhouse, der har opført kollegier flere
steder i landet. En detalje, der måske ikke
ligger forrest i de flestes bevidsthed er, at
modulbyggeri ovenikøbet forholdsvis let
kan gøre permanent - og dermed stå for
evigt.
Sundt indeklima
Modulbyggeri har en lang række fordele
ud over fleksibiliteten i bygningerne lyder
budskabet fra Stine Dahl. Når flere og

www.mobilhouse.dk | Tlf. 70 20 35 66

flere institutioner, skoler, virksomheder
og boligforeninger vælger modulbyggeri,
skyldes det også, at det er både billigt,
sundt, miljøvenligt og uafhængigt af
vejrets luner, siger hun:
“Modulbyggeri er miljøvenligt i og med, at
træ anvendes som det bærende element
i modulerne. Desuden er byggeprocessen
ikke underlagt vind og vejr, da den foregår
indendørs i lukkede haller, hvilket sikrer
en stabil produktion året rundt. Det hjælper også med til at sikre byggeriet mod
eksempelvis fugt og skimmelsvamp, da
materialerne er tørre. Moderne modulbyggeri har et sundt indeklima, hvilket
selvfølgelig er vigtigt, når især børnehaver
og vuggestuer skal bruge løsningen.”
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STOP TYVEN
41% større risiko
for indbrud i efteråret

DNA

PROTECTED

Kampagnetilbud
-Spar op til 79% på
unik sikringspakke

Stor vækst i tyverier fra varebiler
Tyveri fra varebiler og byggepladser koster hvert år
mange penge. Problemet er voldsomt stigende, og risikoen
for indbrud er særlig høj i efteråret. Alene de seneste to år
er tyverier fra varebiler steget 81%. Et nyt initiativ fra Dansk
Byggeri og Byggeriets forsikringsservice skal gøre livet
sværere for tyvene.

Kampagnetilbud fra Dansk Byggeri
Dansk Byggeri sætter ny kampagne i søen, der
skal sætte en stopper for indbrud i varebiler og
på byggepladser
Som medlem af Dansk Byggeri har du mulighed for at
benytte dig af dette specialtilbud på den unikke
sikringspakke inkl. GPS-udstyr og DNA-mærkning.
Det er nemt - et telefonopkald og så klarer vi resten.

Vil du vide mere?

Årlig kampagnepris pr. bil
1. års pris

Kampagne
rabat

Løbende år

Kampagne
rabat

Listepris

7.667 kr.

Medlemmer af
Dansk Byggeri

6.767 kr.

12%

4.068 kr.

13%

Kunder i
Byggeriets
forsikringsservice

4.495 kr.

41%

999 kr.

79%

Alle priser er
ekskl. moms.

4

Selvrisiko
0kr.

4.668 kr.

Se www.stoptyven.info eller kontakt
yourCompany på telefon 26 39 76 76

Lars Storr-Hansen,
adm. direktør
i Dansk Byggeri,
foto Ricky John Molloy

leder

Et fælles ansvar

okus på klima og bæredygtighed i Danmark er steget markant, det så vi senest ved
Folketingsvalget i juni, hvor klimadagsordenen overskyggede alt andet. Globale trusler
som klimaforandringer, udtømmelse af naturressourcer og forurening stiller nye krav til
fremtidens vækst - også i bygge- og anlægsbranchen. Vi må ikke bare bruge blindt af
naturens ressourcer, og vi er nødt til at leve og producere mere bæredygtigt til gavn for fremtidens generationer. Det stiller krav til os alle – som virksomhedsejere og som forbrugere.
FN's medlemslande har forpligtet sig til at følge 17 verdensmål, som skal sikre en mere bæredygtig
udvikling i fremtiden. Alle skal bidrage på tværs af brancher. Mange virksomheder i vores branche
er da også allerede optaget af at bygge og tænke bæredygtigt. Det giver i sig selv mening, men
også forretningsmæssigt er det en klog vej at gå, fordi der inden for bæredygtighedsfeltet ligger
mange interessante forretningsmuligheder for netop vores branche.
I Dansk Byggeri vil vi gøre vores til, at endnu flere medlemsvirksomheder kommer med på den
vogn. Vi vil gå forrest for en cirkulær og bæredygtig bygge- og anlægsbranche, hvor energiforbruget i bygninger reduceres markant, og hvor byggeaffald anvendes i nye funktioner.
Vores branche er en naturlig del af løsningen, og vi skal være et forbillede, som Danmark kan
bruge som eksempel til efterlevelse i resten af verden. Vi skal som branche bidrage til den
bæredygtige udvikling, fordi vi har et medansvar for, at måden vi lever og producerer på i dag
ikke skal få negativ betydning for vores børn og børnebørn.

"Vores branche er
en naturlig del af
løsningen, og vi skal
være et forbillede, som
Danmark kan bruge
som eksempel til
efterlevelse i resten
af verden."

Vi kan gøre meget under de nuværende rammer, men vi kan gøre endnu mere, hvis vi sammen

- Lars Storr-Hansen

kort sigt. Men til gengæld er der udsigt til, at det tjener sig hjem på langt sigt, og spørgsmålet er,

med politikerne får skabt endnu bedre rammer for en bæredygtig udvikling. Dog er det vigtigt, at
samfundet ikke sættes i stå, mens politikerne regner på økonomien bag de bæredygtige løsninger. Vi er nødt til at udvikle og handle samtidig.
I Dansk Byggeri har vi lavet en bæredygtighedspolitik med 19 konkrete forslag, som skal styrke
den bæredygtige udvikling. Forslagene er fremlagt på Christiansborg og i takt med, at forslagene
bliver realiseret, skal vi – ude i virksomhederne – fortsætte med at finde nye udviklingsmuligheder, der gør vores branche endnu mere bæredygtig. Det kræver måske større investeringer på
om vi har råd til at lade være.
Det tror jeg ikke, vi har.
I Dansk Byggeri ser vi frem til at være en aktiv medspiller, når den bæredygtige udvikling skal
realiseres. Og vi er klar til at arbejde sammen med det politiske Danmark om at skabe de forandringer, der skal til. 2

www.danskbyggeri.dk
5

Bæredygtige traditioner
fra en svunden tid
På Læsø tækker de tage med tang. Det har de gjort i mere end 300 år.
Den lokale tækkemand Henning Johansen er en af ildsjælene, der
holder det gamle håndværk og traditionen i hævd
Tekst og foto Michael H. Nielsen, mhn@danskbyggeri.dk

Dele af tangtaget på Læsø Museumsgård er mere end 350 år gammelt
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Et af Læsøs karakteristiske tanghuse, der netop er blevet restaureret med stort engagement fra lokale ildsjæle og hjælpsom fondsstøtte

an kalder det
tængning, når den
rensede og tørrede
ålegræs flettes ind
i tagkonstruktionen i det, der
ender med at blive en metertyk
tagkonstruktion med et særligt gråt look prydet med vilde
blomster og vækster.
Materialet er tang af typen
ålegræs. Det høstes på Bogø
og Møn, da ålegræsbestanden
stort set er forsvundet i farvandene omkring Læsø for små 100
år siden på grund af et svampeangreb.
- Ålegræsset høstes fra
strandbredden om efteråret ved
kraftig vind og oprørt hav, når
det flyder i land. Lokale landmænd høster ålegræsset, mens
det er helt grønt og frisk. Så
lægges det til tørre på markerne, hvor det vendes og renses,
før det presses i store baller,
som vi ser det med halmballer,
forklarer Henning Johansen.
Herefter fragtes ålegræsset
til Læsø, hvor det opbevares i
den lokale "tangbank" til det
skal i brug. Når tængningen går
i gang, er det nogle helt særlige
metoder, som tages i brug.
- Nu om dage bruger vi maskiner til at vride tangen sammen i såkaldte vaskere, der flet-

BLIV KLOGERE PÅ
LÆSØS TANGTAGE
2 Restaurering af
tangtagene på Læsø
blev påbegyndt i
2005 med støtte fra
A. P. Møller Fonden,
AugustinusFonden,
Realdania og med
midler fra Kulturstyrelsen. De
samlede fondsdonationer er i øjeblikket
på knap 50 mio. kr.
Projektet løber foreløbigt frem til 2020
og koordineres og
ledes af Læsø kommune i samarbejde
med Kulturstyrelsen
og fondene.
2 Den 13. oktober 2019
er det Tanghusenes
Dag. På Læsø
Museums hjemmeside finder du datoer
for guidede ture om
Læsøs tangtage og
åbent hus arrangementer.
www.laesoe-museum.dk

Ålegræsset vrides sammen i såkaldte vaskere, der flettes ind i de nederste tre
lægter på taget. Her dannes en vold, hvorpå der oplægges et tykt lag ålegræs
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tes ind i de nederste tre lægter
på taget, hvorved der dannes en
vold omkring hele huset. Oven
på volden lægger vi den tørrede
ålegræs i metertykke lag, som
så trædes sammen og med tiden
bliver til en fast konstruktion,
siger Henning Johansen.
Han fortæller også, at ålegræs på grund af sit saltindhold
er imprægneret, så det holder
meget længe, og at det af samme årsag ikke kan brænde.

En stærk fortælling
Tanghusene på Læsø og hele engagementet med at bevare den
særlige bygningskultur er i dag
blevet en vigtig del af fortællingen om Læsø. Dette til trods
for, at det gamle håndværk med
årene nærmest har været gået
i glemmebogen i takt med, at
ålegræsset er forsvundet fra
farvandene omkring Læsø. Takket være Henning Johansens
engagement er håndværket og
teknikken dog genoplivet.
Nu har både Læsø Kommune og læsøboerne fokus på
at formidle historien om tangtagene, og de igangværende
renoveringsprojekter indgår
som en del af turistformid-

Tækkemand Henning Johansen har genopfrisket den gamle håndværkstradition at tænge med tørret ålegræs.
Her sammen med datteren Kirsten Lynge, der er fulgt i sin fars fodspor

lingen. Tangtagene er sammen med saltsydning blevet
en del af Læsøs varemærke.
Historiefortællingen benyttes
professionelt til at skabe op-

mærksomhed om øen højt oppe
i Kattegat. Og som Henning Johansen minder om:
- Samtidig er det historien
om anvendelsen af naturens

egne materialer, om bæredygtigt byggeri og cirkulær økonomi længe før det var et kendt
begreb. 2

www.tangtag.dk

ÅLEGRÆS SOM BÆREDYGTIGT BYGGEMATERIALE
Æblet falder ikke langt fra stammen, er der et
gammelt mundhæld, der siger. Og det kan man
med rette sige, når det gælder tækkemand Henning Johansens datter Kirsten Lynge. Hun har
med samme engagement som sin far kastet sig ud
i ålegræssets mange muligheder og naturgivne
egenskaber.

Kirsten Lynge med et par prøver på isoleringsmåtter
lavet af ålegræs
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Sammen med en studiekammerat fra ingeniørstudiet Bæredygtigt Design har hun etableret virksomheden Zostera, der laver bæredygtig isolering
af ålegræs. Blandt andet laver de akustik- og isoleringsmåtter samt mønninger til stråtag. Begge
dele er Cradle to Cradle certificerede.
www.zostera.dk

VI ER PENSION FOR
SELVSTÆNDIGE
• En skræddersyet pensionsaftale til dig
som virksomhedsejer og til din ægtefælle
eller samlever.
• Særlige attraktive vilkår, der også
kan tilbydes virksomhedens ledende
medarbejder(e).
• Specialuddannede PFS-rådgivere i
hele landet.

Individuel pensionsopsparing
Tab af Erhvervsevne fra 113.400 til 1.500.000 kr.
Kritisk Sygdom fra 150.000 til 450.000 kr.
Gruppeliv fra 300.000 til 1.500.000 kr.
Ægtefællesum på 50.000 eller 100.000 kr.
Udvidet sundhedssikring – også til dine børn
Samlet pakke FRA 1.350 kr. pr. måned efter skat

Kontakt os og slut dig til selvstændige med 33.000 pensionsog forsikringsordninger samt 24 mia. kr. i samlet formue.
Ring på telefon 33 93 86 00 eller besøg os på www.pfs.dk
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Simpel løsning
giver mere genbrug
på byggepladsen
Ofte ryger træ fra midlertidige konstruktioner
blot direkte på forbrændingen efter brug.
Også selv om det faktisk godt kan bruges igen.
Enemærke & Petersen er med i et nyt
genanvendelsesprojekt, som genbruger
træ fra virksomhedens byggepladser
Af Mette Skovgaard Petersen, msp@danskbyggeri.dk, foto Enemærke & Petersen

Enemærke & Petersen samler genbrugstræ på byggepladsen i Køge. Når beholderen er fuld, bestiller pladsmanden afhentning af træet via en app på
telefonen. Når trælasthandlen Stark den efterfølgende gang afleverer materialer på pladsen, tager de den fyldte beholder med til genbrug
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PROJEKT GENTRÆ

Gentræ-projektet er udviklet af ingeniørvirksomheden Golder,
affaldssorteringsvirksomheden Solum og byggevarekæden
Stark. Projektet er støttet af Realdania. Enemærke & Petersen
afprøver sammen med fire andre entreprenørvirksomheder
projektets genbrugsmodel.
Projekt Gentræ er et af tre vindende hold i innovationskonkurrencen Circular Construction Challenge, som Realdania står
bag. Visionen bag Circular Construction Challenge er i fremtiden at gøre affald til en åbenlys ressource for byggeriet.
www.circularconstructionchallenge.org

å Enemærke & Petersens byggeplads i
Køge håndterer medarbejderne brædder
og lægter fra fx forskalling og
gelænder på stillads på en helt
anden måde, end de tidligere
har gjort.
- Vores pladsmand Bjarne
sorterer genbrugstræet og lægger det op i en beholder, hvorefter han går ind i en app på sin
telefon og bestiller afhentning
af træet. Når trælasthandlen
Stark så næste gang afleverer
materialer hos os, tager de den
fyldte beholder med til genbrug, fortæller projektleder hos
Enemærke & Petersen David
Flach-Jensen.
Den nye arbejdsgang sker,
fordi Enemærke & Petersen har
sagt ja til at være med i et genanvendelsesprojekt på tværs af
virksomheder, som skal sikre,
at brugt træ fra byggepladser
indgår i et cirkulært system og
sendes til genbrug i stedet for
at blive kasseret.

Tidsforbruget er afgørende
- Den nemme transport med
Stark er vigtig, ellers ville det
ikke fungere. Her giver samarbejdet på tværs af virksomheder virkelig mening. Hvis vi
skulle bruge yderligere tid og
koordinering på selv at sende
træet til genbrug, så ville det
virke uoverskueligt i en travl

hverdag. Løsningen her påvirker ikke min hverdag og kræver
ikke meget ekstra af Bjarne,
siger David Flach-Jensen.
Han understreger, at det er
vigtigt, at både byggeledelsen
og håndværkernes tidsforbrug
tænkes nøje igennem, når der
udvikles genanvendelsesprojekter til byggepladser, så man

"Hvis vi skal
have rigtig gang
i genbruget på
pladserne, så har
vi brug for helt
enkle løsninger
som Gentræprojektet."
David Flach-Jensen,
projektleder hos Enemærke
& Petersen

ikke ender med en løsning, der
er for tidskrævende.
- Hvis vi skal have rigtig
gang i genbruget på pladserne,
så har vi brug for helt enkle løsninger som Gentræ-projektet
her, siger han.

Af med dårlig
genbrugssamvittighed
Enemærke & Petersen har valgt
at indgå i projektet, fordi virksomheden gerne vil være med
til at præge byggebranchen i en
mere bæredygtig retning.
- Her på byggepladsen har
vi ofte snakket om alt det, vi
smider ud, og som ikke genbruges. Men det er svært selv at
organisere genbruget og fx tage
materialerne med over på næste byggeplads, da der på den
plads jo sikkert ikke vil være
brug for de samme materialer.
Vi har brug for effektive løsninger og systemer, siger David
Flach-Jensen. 2

www.eogp.dk

11

Hos HJ Huse er der plads
til drømme og visioner
Virksomheden HJ Huse A/S har i forbindelse med et visionsskifte
indledt en ny kurs med fokus på bæredygtighed. Dansk Byggeri har
været en tur i Slagelse for at se nærmere på virksomhedens arbejde
med at genanvende byggematerialer
Tekst og foto Andreas Hovmand, aho@danskbyggeri.dk

Hos HJ Huse arbejder man med en gammel japansk måde at forsegle træ på ved afbrænding
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"Nogle gange er drømme,
ønsker og visioner om noget
bedre end det, man kender,
et rigtig godt sted at starte."
- Kim Bøhmert, udviklingschef hos HJ Huse A/S

enanvendelse betyder meget hos HJ
Huse A/S. Her står
udviklingschef Kim
Bøhmert for videnindsamlingen
i det daglige, så virksomheden
hele tiden kan være på forkant,
når det kommer til deres bæredygtighedsindsats.
Det har udmøntet sig i flere
konkrete projekter, hvor især

genanvendelse af byggematerialer er kommet i fokus. Et
af projekterne handler om at
udvinde en isoleringsform af
træspåner og svampe.
- Vi tager spånerne fra de
afhøvlede bjælker, vi genanvender, og så porer vi dem med
svampe. Når svampen så at sige
har spist biomassen, så bliver
det til et fast ikke brændbart

materiale, som kan bruges som
isolering, fortæller Kim Bøhmert, inden han entusiastisk
fortæller videre om et andet
projekt med imprægnering af
træ:
- Vi arbejder med en gammel japansk måde at forsegle
træet på ved afbrænding. Vi
tager gammelt, allerede brugt
træ, som høvles til, og så får det
en tur henover med en flammekaster, hvorefter det bliver
behandlet med vandglas, som
er et tætningsmiddel. Så står
det så flot. Derefter skal det
aldrig behandles med maling
eller noget som helst.

Samme principper som LEGO

HJ Huse arbejder med at udvinde en ny form for isolering gennem en
blanding af træspåner og svampe

Netop nu er Kim Bøhmert og
resten af HJ Huse ved at spore
sig ind på, hvad de tror, kan
blive det mest kommercielt bæredygtige. I den sammenhæng
arbejder de i øjeblikket med at
opføre et såkaldt massivt træhus, som opføres efter samme
principper, som man kender fra
LEGO:
- Ideen er – som man også
kender det fra Sverige – at man
har en tre-fire forskellige størrelser af træmoduler. Det kan
for eksempel være bjælker, eller
det kan være sammenpres-

sede brædder, som man presser
sammen til firkantede klodser ligesom LEGO. De her forskellige
moduler kan man så bygge op
i forbandt, hvor de overlapper
hinanden, fortæller han.

Drømme bærer længere
Alle de forskellige projekter,
som HJ Huse har gang i, er udviklingschefen overbevist om
kan blive endnu mere udbredt
i bygge- og anlægsbranchen.
Det kræver ifølge ham dog en
grundlæggende ændring, nemlig at omverdenen tror lidt mere
på bygge- og anlægsbranchen.
- Det er ikke alt, der starter
med en brændende platform
eller en problemformulering.
Nogle gange er drømme, ønsker
og visioner om noget bedre end
det, man kender, et rigtig godt
sted at starte. Jeg kunne godt
tænke mig, at vi implementerer
noget, der går på, at 80 % nogle gange er godt nok. Det skal
være drømmen og visionen, vi
skal forfølge frem for en problematisering. I den sammenhæng savner jeg nogle gange
en lidt større respekt og tiltro
til bygge- og anlægsbranchen,
som langt fra altid er gammeldags, siger Kim Bøhmert. 2

www.hjhuse.dk
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En ny fortælling
om bygge- og anlægsbranchen
Hos Spæncom er holdningen, at en mere ligelig kønsfordeling forbedrer både arbejdsmiljø og
bundlinje. Fremover skal der ansættes flere kvinder i virksomheden, og så skal hele branchen i
gang med at skabe et mere mangfoldigt image
Af Mette Skovgaard Petersen, msp@danskbyggeri.dk, foto Spæncom, Ricky John Molloy og Mette Keinicke

- Jeg tror på, at det vil gøre en stor forskel at få spredt budskabet overalt i samfundet om, at der i byggeriet er masser af jobs, som kvinder kan bestride.
Mange kvinder holder sig væk fra branchen på grund af fordomme, siger Susanne Sørensen (midten), der arbejder på Spæncoms fabrik i Kolding
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DANSK BYGGERI SAMLER DE GODE FORTÆLLINGER
En af anbefalingerne fra Byggeriets Kvinderåd
er at få skabt en ny fortælling om bygge- og
anlægsbranchen. Det handler om at udvide
branchen og udfordre det stereotype billede af
håndværkere. Dansk Byggeri rejser derfor nu
rundt og samler input til en bog med fortællingen om en mere mangfoldig branche. Bogen har
allerede været på erhvervsskoler og hos virksomheder mange steder i landet.
Den fortsætter rundt i landet til lærlinge, mestre, svende, politikere, undervisere, elever og andre med en holdning til bygge- og anlægsbranchen. Når
alle input er skrevet ind i bogen, bliver de samlet af Dansk Byggeri og 3F, som
sørger for at få input og idéer ført ud i livet og få spredt de gode budskaber.

vinderne udgør kun 1,4
procent af medarbejderstyrken i produktionen hos Spæncom,
og det tal skal sættes i vejret.
- Antallet af kvinder her i
virksomheden skal mindst fordobles. Vi skal afspejle samfundet, og selv om der er langt til
målet med et mere ligeligt mix
i vores arbejdsstyrke, så skal vi
i gang. Alle undersøgelser viser,
at en mere jævnbyrdig fordeling
af kvinder og mænd giver et
væsentligt bedre arbejdsmiljø,
hvilket igen forbedrer bundlinjen, siger adm. direktør i Spæncom Stine Egsgaard.
Ifølge hende styrker det
mulighederne for innovation,
når begge køns kompetencer og
perspektiver er i spil.
- Og så vil det selvfølgelig
også bidrage til at løse udfordringen med mangel på
arbejdskraft, hvis flere kvinder
søger mod bygge- og anlægsbranchen, siger Stine Egsgaard.
Der er således langt mellem
kvinderne på Spæncoms fabrik i
Kolding. Men de er der, og en af
dem er Susanne Sørensen, som
er ansat i tømrerafdelingen.
Hun har en forklaring på de få
kvinder:

- Det er hårdt fysisk arbejde.
Det, tror jeg, afholder mange
kvinder fra at søge. Men kvinderne overser bare, at vi har mange hjælpemidler, der for eksempel klarer de tunge løft for os.

Ny fortælling
Kun ni procent af de ansatte
i bygge- og anlægsbranchen
er kvinder. Dansk Byggeri har
derfor nedsat Byggeriets Kvinderåd, som Stine Egsgaard er en
del af. Sidste år kom rådet med
en række anbefalinger til, hvordan bygge- og anlægsbranchen
kan tiltrække og fastholde flere
kvinder.
- Først og fremmest skal vi
skabe en ny fortælling om, at
branchen også er for kvinder,
så den får et mere mangfoldigt
image, der opløser stereotypen
om, at en håndværker er en
mand.

Håndværksfag i skolen
Ifølge Stine Egsgaard er det
også vigtigt, at folkeskolerne
indfører obligatoriske håndværksfag, så ikke mindst pigerne bliver opmærksomme
på, at faguddannelser er gode
og spændende alternativer til
gymnasiet:

- Her skal Spæncom og resten af branchen bidrage ved
at adoptere skoleklasser og
invitere dem ud på virksomhederne, så de unge får øjnene
op for jobmulighederne i vores
branche. Vi er nødt til at tage
et opgør med stereotyperne om
mandejobs og kvindejobs allerede fra børnene er små. Derfor

skal SFO-pædagogerne hjælpe
med at fortælle børnene, at
faguddannelser i bygge- og
anlægssektoren er en mulighed
for både piger og drenge. Ungerne skal lære, at piger også
sagtens kan arbejde i fx betonelementbranchen. 2

www.spaencom.dk

"Vi er nødt til at tage et
opgør med stereotyperne om
mandejobs og kvindejobs
allerede fra børnene er små.
SFO-pædagogerne skal
hjælpe med at fortælle
børnene, at faguddannelser i bygge- og
anlægssektoren er en
mulighed for både
piger og drenge."
- Adm. direktør i Spæncom Stine
Egsgaard
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Det betaler sig at sikre bil og
byggeplads mod tyveri
Ubudne gæster på rov efter værktøj og byggematerialer er et udbredt problem i bygge- og
anlægsbranchen. Heldigvis kan man sikre sig mod tyveri, og for Martin Egeskov A/S har det
betydet, at virksomheden efter et tyveri i en varebil i foråret har fået mange af tyvekosterne retur
Af Sarah Stendorf Meier, ssm@danskbyggeri.dk, foto Andreas Hovmand

et er især i varebilerne, at tyvene går
på rov efter elværktøj,
støvsugere og andre
maskiner. Dansk Byggeris undersøgelse viser, at 44 procent
af virksomhederne i bygge- og
anlægsbranchen er mødt op til
en rippet bil bare inden for det
seneste år. Byggepladsen er
også et udsat mål – her har 41
procent af virksomhederne i undersøgelsen haft besøg af tyve.
Én af de virksomheder,
der tæller med i den kedelige
statistik, er snedker- og tømrerfirmaet Martin Egeskov A/S,
der i foråret fik stjålet elværktøj
og håndværktøj for omkring
25.000 kroner fra en af virksomhedens varebiler.
- Den håndværker, der
skulle bruge bilen, kunne ikke
arbejde uden værktøj. Og hele
dagen gik med registrering, anmeldelse af det stjålne værktøj
og omrokering af arbejdsopgaver. Hver gang der er indbrud,
går der en dag eller to, hvor
bilen ryger ud af produktionen.
Og så er der selvfølgelig kunder,
vi bliver nødt til at aflyse, siger
projektleder hos Martin Egeskov
A/S Sigfred Egeskov.

heden én af sine biler til
tyverisikrings-ordningen "STOP
TYVEN", som Dansk Byggeri,
Byggeriets Forsikringsservice og
sikkerhedsrådgivningsfirmaet
yourCompany har oprettet for
at komme de mange tyverier i
branchen til livs.
Derfor var værktøjet i bilen
DNA-mærket, og noget af det

var udstyret med en GPS, der
efter tyveriet kunne spores til
gerningsmandens adresse. Kort
tid efter fik tyven derfor besøg
af politiet og en medarbejder
fra sikkerhedsrådgivningsfirmaet yourCompany, der kunne
hente det stjålne elværktøj.
- Vi har virkelig været plaget af tyveri gennem mange

år, men vi har hidtil stået fuldstændig magtesløse. Det er
første gang, at vi har fået noget
af det stjålne værktøj tilbage.
Så nu har vi valgt at sikre alle
vores biler gennem ordningen,
siger Sigfred Egeskov.

Tyvene besøger både små og
store virksomheder

Heldigvis var værktøjet
mærket og med GPS

"Vi har været plaget af tyveri gennem
mange år, men hidtil har vi stået fuldstændig
magtesløse. Det er første gang, vi har fået
noget af det stjålne værktøj tilbage. Så nu
har vi valgt at sikre alle vores biler."

Dansk Byggeris undersøgelse
viser, at det især er store bygge- og anlægsvirksomheder,
der er udsat for tyveri. Syv ud
af ti virksomheder med mere
end ti ansatte har haft indbrud
inden for det seneste år. Men
også mange små- og mellemstore virksomheder får besøg af
ubudne gæster.
- Martin Egeskov A/S er et
godt eksempel på, at det er en
god idé at få sikret værktøj og
andre værdier. Det gælder både
for store og små virksomheder.
Hvis værktøjet fx er DNA-mærket, er der langt større sandsynlighed for at få de stjålne varer
igen, og mærket værktøj er mindre attraktivt for både tyve og
hælere, siger Michael H. Nielsen.
Lige nu er 112 varebiler fordelt på 13 virksomheder tyverisikret gennem ordningen
"STOP TYVEN", der får udviklingsstøtte fra en fond under
Østifterne. 2

Sidste år tilmeldte virksom-

- Sigfred Egeskov fra Martin Egeskov A/S

www.stop-tyven.info
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Håndter narko
på byggepladsen
Hvad gør du, hvis du har mistanke om, at en ansat har et stofmisbrug?
Som arbejdsgiver er det din pligt at sikre, at de ansatte kan udføre
deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Dansk
Byggeri har lavet en vejledning, der hjælper dig med at håndtere
eventuelle problemer med narkotika blandt ansatte
Af Mette Skovgaard Petersen, msp@danskbyggeri.dk, foto Colorbox

et er arbejdsgiverens
pligt at sikre, at de
ansatte kan udføre
deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt
fuldt forsvarligt. I Arbejdsmiljøloven hedder det, at arbejdsgiver skal være opmærksom på
personer med såkaldt legemlige
eller åndelige mangler eller lidelser, der kan indebære øget
fare for ulykker eller sygdom
ved visse arbejder (§41 stk. 2).
De ansatte må med andre ord
ikke være påvirket af narko.
Men hvad gør du, hvis du
rent faktisk har mistanke om
et narkomisbrug hos en ansat?
Som arbejdsgiver kan du føle
dig usikker på, hvordan du skal
tale med den ansatte om et
muligt misbrug samtidig med,
at arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Derfor har
Dansk Byggeri lavet vejledningen "Narkotika på byggepladsen".
Vejledningen handler om,
hvordan virksomheder i byggeog anlægsbranchen kan håndtere og kontrollere narkotika
på byggepladsen. I vejledningen kan du læse, hvornår og

Narkotika på byggepladsen

FÅ HJÆLP VED MISBRUG

Vejledning i håndtering af narkotika i bygge- og
anlægsbranchen

Hvis din virksomhed er dækket af PensionDanmarks
Sundhedsordning, kan du få misbrugsvejledning ved
at kontakte Falck Healtcare på 70 10 08 06. Dig og din
ansatte bliver informeret om:
2 Regler
2 Rettigheder
2T
 elefonnumre og adresser til offentlige
behandlingssteder
2P
 sykologsamtaler til den ansatte.
Hvis du har spørgsmål om, hvordan PensionDanmarks
Sundhedsordning kan hjælpe dig og den ansatte, er
du velkommen til at kontakte PensionDanmark på
70 12 13 30. Du er altid velkommen til at kontakte
Dansk Byggeris Arbejdsmiljøafdeling på 72 16 00 00.

hvordan du må kontrollere for
narko på arbejdspladsen. Det
afhænger blandt andet af, om
kontrollen er generel, eller om
det er mistanke til en specifik
medarbejder. Kontrol for narko
sætter desuden særlige krav til

databeskyttelse.
I vejledningen kan du også
læse om:
2 Forskellige typer narkotika
2 T ypiske adfærdsændringer
2G
 ode råd til en samtale med
den ansatte om misbrug.

Vejledningen kan downloades fra Dansk Byggeris hjemmeside. 2

www.danskbyggeri.dk/
arbejdsmiljø
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Regionale generalforsamlinger
Fredag den 1. november 2019 kl. 11.00
på Hotel Hvide Hus i Aalborg

Fredag den 25. oktober 2019 kl. 11.30
på Hotel Scandic City i Aarhus

NORDJYLLAND

ØSTJYLLAND

Arrangementet starter med repræsentantskabsmøde i Uddannelsesfonden.
Efter frokost og valgmøder i Træ- og
Murersektionen er der generalforsamling med oplæg fra Dansk Byggeris
formand Claus Bering og adm. direktør
i Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen.
Dagens ledsagerarrangement har overskriften "Kunst, Kaffe og Kage" og går
til Kunsten Museum of Modern Art i
Aalborg. Om eftermiddagen er der
foredrag med smagsprøver for både
deltagere og ledsagere ved Nordisk
Brænderi i Hjortdal om succesfuld produktion af gin. Dagen slutter med middag på 15. sal med udsigt over Aalborg.

Arrangementet starter med repræsentantskabsmøde i Uddannelsesfonden. Efter
frokost og valgmøder er der generalforsamling med oplæg fra Dansk Byggeris
formand Claus Bering og underdirektør i
Dansk Byggeri Louise Pihl. Herefter er der
foredrag ved USA-analytiker Mads Fuglede
under titlen "Ved en skillevej - USA under
Trump". Om aftenen er der festmiddag
med musik og underholdning.

Nordjylland

Midt- og Vestjylland

Østjylland

Fredag den 1. november 2019 kl. 12.00 på Hotel Eyde i Herning

MIDT- OG VESTJYLLAND
Arrangementet starter med frokost og efterfølgende generalforsamling med oplæg fra blandt andre direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen. Herefter er der valgmøder. Dagens
ledsagerarrangement handler om kreativitet og blomster.
Inden middagen er der foredrag for deltagere og ledsagere
med B.S. Christiansen under overskriften "Fundamentet for
det gode liv – hvad skal der til for vi når dertil?". Dagen slutter
med middag, hvorefter bandet California spiller op til dans.

Sydjylland

Fredag den 4. oktober 2019 kl. 15.00 på
Hotel Alsik i Sønderborg

SYDJYLLAND
Arrangementet starter med repræsentantskabsmøde i Uddannelsesfonden. Herefter er der valgmøder og generalforsamling med oplæg fra Dansk
Byggeris næstformand Christian Dahl Pedersen og
direktør i Dansk Byggeri Peter Stenholm. Om
aftenen er der festmiddag med underholdning.
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Fyn

2019

Dansk Byggeris 9 regioner holder i løbet af efteråret de årlige generalforsamlinger,
og alle medlemmer af Dansk Byggeri er velkomne. Her får du en oversigt med
program for de enkelte generalforsamlinger. Alle personmedlemmer modtager en
invitation til arrangementet i deres region

Torsdag den 7. november 2019 kl. 12.00 på KolleKolle i Værløse

HOVEDSTADEN OG NORDSJÆLLAND
Dansk Byggeri Nordsjælland og Dansk Byggeri Hovedstaden holder arrangementet sammen. Efter frokost og generalforsamlinger i de to regioner er der årsmøde
med temaet "Kvinder i byggeriet". Årsmødet starter med historien om "Den nye
fortælling" samt film og quiz og fortsætter med interview med fire Boss Ladies og
direktør i Boss Ladies Nina Groes, som giver tips til at få flere kvinder ind i byggevirksomhederne. Dagens ordstyrer er journalist på Politiken Jacob Fuglsang.

Fredag den 1. november 2019 kl. 16.30 på Hotel Comwell i Sorø

SJÆLLAND & LOLLAND-FALSTER
Borgmester Gert Jørgensen (K) byder velkommen til Sorø og fortæller
hvad kommunen gør for at være erhvervsvenlig. Derefter deler Erhvervshus Sjælland ud af sine erfaringer med at hjælpe konkrete virksomheder
i bygge- og anlægsbranchen i forhold til blandt andet vækst og indtjening. Ledsagerarrangementet har i år titlen "Gift ved første blik – hvad
kan man lære om parforholdet?" ved tv-præst Michael Wagner Brautsch.
Efter generalforsamlingen er der festmiddag og levende musik leveret af
Davids Decible.

Nordsjælland
Hovedstaden
Tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 15.15 på Green Solution House i Rønne

Bornholm

Sjælland
og
Lolland-Falster

BORNHOLM
Generalforsamlingen holdes om eftermiddagen og starter med kaffe
og kage og slutter med middag. I løbet af eftermiddagen er der nyt
fra Dansk Byggeris næstformand Christian Dahl Pedersen og erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri Torben Liborius. Der sluttes af med et
spændende indlæg fra Bygeffekt om højere produktivitet, kvalitet og
bedre arbejdsmiljø via gode og effektive samarbejdsprocesser i virksomhederne.

Onsdag den 9. oktober 2019 kl. 16.30 på Remisen, Letbanegarage & Administration, ved Nyt OUH

FYN
Den spanske hovedentreprenør på Nyt OUH fortæller om visionerne og udfordringerne ved dette
anderledes byggeri, der domineres af stålkonstruktioner. Også et par danske underleverandører
får ordet, inden der om muligt vil være rundvisning på projektet. Efterfølgende er der generalforsamling samt oplæg ved næstformand i Dansk Byggeri Christian Dahl Pedersen og direktør i
Dansk Byggeri Michael H. Nielsen. Efter generalforsamlingen er der middag med mulighed for
netværk og en snak om, hvad der rører sig i den fynske bygge- og anlægsbranche.
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Billund er danmarksmester
i god erhvervsservice
Jyderne er suveræne til at give virksomhederne den service og de rammer,
der skal til for at få dem til at blomstre. I Dansk Byggeris årlige analyse af
erhvervsvenligheden i landets 98 kommuner er top ti totalt domineret af
jyske kommuner. Med Billund i toppen skarpt forfulgt af Thisted, Holstebro
og Skive kommuner
Af Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, foto Billund kommune

KOMMUNERNES PLACERING I 2019

1-14

15-28

29-42

57-70

71-84

85-98

Kilde: Dansk Byggeri
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43-56

illund er en mønsterkommune at drive
virksomhed i. Her
lytter man til de ønsker og ideer, virksomhederne
har. Der bliver holdt igen med
afgifter for erhvervslivet og
sagsbehandlingen af byggesager er gratis. Alt sammen noget,
som andre kommuner bør lære
af, siger adm. direktør i Dansk
Byggeri Lars Storr-Hansen.
Dansk Byggeris analyse viser, at kommunerne samlet set
er blevet mere erhvervsvenlige,
og det uanset om borgmesteren
1-14
43-56
71-84
og flertallet
i kommunalbestyrelsen
er rødt eller
15-28
57-70blåt. 85-98
- Politikerne strøer om sig
med 29-42
løfter om mere velfærd.
Skal der være råd til det og
samtidig også til klimainvesteringer, så kræver det velfungerende virksomheder, der kan
klare sig i konkurrencen, vokse
og skabe arbejdspladser. Og her
er kommunerne helt centrale.
En effektiv og hurtig sagsbehandling, rimelige skatter og
afgifter og en gennemskuelig
og veltilrettelagt udbudspolitik
er blot få eksempler på en god
kommunal erhvervspolitik, der

Billund Kommune fik en flot plakette
med titlen som Danmarks mest
erhvervsvenlige kommune 2019

skaber arbejdspladser og skatteindtægter, siger Lars StorrHansen.

København overrasker
Fredensborg Kommune er
årets højdespringer, men Københavns Kommune er en af
de kommuner, der overrasker
mest. Med et stort hop frem
på listen og en placering som
nummer 52 opnår København
den bedste placering i de otte
år, Dansk Byggeri har lavet
erhvervsvenlighedsanalysen.

Titlen som Danmarks mest erhvervsvenlige kommune blev fejret på behørig vis på torvet i Billund. Borgmester Ib Kristensen (V) skar for og serverede lagkage for
store og små. Også en børnehave lagde vejen forbi

Billund kommune inviterede alle byens borgere på morgenmad i anledning af, at kommunen løb med titlen som Danmarks mest erhvervsvenlige kommune 2019

Og kommunen er ikke kommet
sovende til fremgangen.
- København har fået langt
flere langtidsledige og nye ledige i arbejde, de kommunale
udbud er sat i system, og det
er blevet gratis at få behandlet
en byggetilladelse. Initiativer,
der slår igennem på placeringen, siger adm. direktør i Dansk
Byggeri Lars Storr-Hansen.

Hovedstadskommuner
skuffer
Til gengæld er Aarhus Kommune, der tidligere har ligget i
den bedste halvdel, røget ned
ad ranglisten til en 74. plads.
Og geografisk er det især kommuner i hovedstadsområdet og
Nordjylland, der fylder godt op
i bunden, dog med markante
undtagelser som Thisted på en

anden plads og Ballerup som en
af årets højdespringere.
- Det er trist at se, at kommunerne omkring København
ikke gør mere for at skabe
optimale vilkår for deres virksomheder. På grund af den
demografiske udvikling etablerer mange virksomheder sig i
omegnskommunerne. Men det
er uholdbart, hvis det bliver en

sovepude for især vestegnskommunerne. De burde tage på
besøg i de midt- og vestjyske
kommuner og få inspiration til,
hvordan man skaber de bedste
rammer for det lokale erhvervsliv, siger Lars Storr-Hansen. 2

www.danskbyggeri.dk/
erhvervsvenlighed
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Foto Ricky John Molloy

kort & godt

Pris hædrer indsatser for at tiltrække
flere kvinder til bygge- og anlægsbranchen

Arkils elevpris blev uddelt i april i forbindelse med DM i Skills. Prisen blev uddelt af nuværende
statsminister Mette Frederiksen og gik til murerelev Freja Lee Pedersen fra TECH College i Aalborg

. Kun ni procent af de ansatte i bygge- og anlægsbranchen er kvinder. Arkil har i foråret 2019 indstiftet Arkils Hæderspris
med det formål at skabe fokus på kvinder i bygge- og
anlægsbranchen – og ikke mindst på den opgave,
branchen har i forhold til at
få højnet andelen af kvinder i faget.
Arkils Hæderspris består
reelt af to priser, som begge
har til formål at hædre personer, som gør en særlig indsats for at tiltrække kvinder
til bygge- og anlægsbranchen. Begge priser uddeles
en gang årligt.

Elevprisen uddeles til en
elev på en af Byggeriets Uddannelser. Her opfordres alle
byggeriets erhvervsskoler til
at indstille en elev, der enten
har gjort en særlig indsats for
kvinder i branchen eller er et
forbillede som håndværker,
eksempelvis ved at være særligt initiativtig, innovativ eller
god til at samarbejde.
Indsatsprisen uddeles i efteråret til personer eller organisationer, som fortjener en
særlig anerkendelse for deres
indsats for at tiltrække flere kvinder til bygge- og anlægsbranchen. Indsatsprisen
uddeles i år på messen Building Green i København den

31. oktober 2019.
Med begge priser følger ud
over hæderen 25.000 kroner.
Alle, både private og organisationer, kan indstille kandidater til prisen.
Priskomitéen består af både unge og erfarne kvindelige
forbilleder, som vil udvælge
modtagere og uddele priserne.
Priskomitéens medlemmer er
maler Helle Johannesen, direktør for GROES og Foreningen Divérs Nina Groes, direktør
for LIFE-læringscentret Christine Antorini og adm. direktør for Molio Christina Hvid.
Formandsskabet varetages
af Arkil-familien. 2
www.arkil.dk/hæderspris

FÅ 10.000 KR. TIL AT STYRKE VIRKSOMHEDENS MENTALE SUNDHED
Velliv Foreningen vil gerne
hjælpe danske arbejdspladser med at sætte fokus på
mental og psykisk sundhed.
Derfor giver de muligheden
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for, at 500 danske virksomheder med ansatte kan søge
om op til 10.000 kr. Pengene
er øremærket til at lave et
arrangement, der sætter

fokus på mental sundhed.
Frist for ansøgning er den 1.
september 2019.
Se krav og find inspiration
på: www.vellivforeningen.

FLERE GRØNNE
HÅNDVÆRKERE
Over 4.000 håndværkere
har efteruddannet sig, så
de kan hjælpe boligejerne
bedst muligt med grønne
investeringer. Knap halvdelen af alle boligejere
spørger en håndværker
om råd, inden de beslutter sig for, om de skal
udskifte taget før vinduerne, eller om det er
nødvendigt med ny
isolering eller ej. I en
spørgeundersøgelse
udført af YouGov for
Dansk Byggeri svarer
41 procent af boligejerne,
at de spørger en håndværker til råds om energirenovering. 11 procent går
direkte efter en håndværker, der er uddannet
energivejleder. - Netop
på grund af den større
opmærksomhed på grønne løsninger, der sparer
el, vand og varme, er der
også flere håndværkere,
som gerne vil være i front
ved at kunne vejlede
boligejerne om, hvilke
løsninger der passer bedst
til deres hus. Der bliver
i snit uddannet 500 nye
energivejledere hvert år,
så der kommer hele tiden
flere til, siger Camilla
Damsø Pedersen.
www.danskbyggeri.dk/
energianalyse

WEBINAR FOR DINE
ANSATTE OM DEN NYE
FERIELOV
Kender dine ansatte
reglerne i den nye ferielov, som træder i kraft
den 1. september 2020? På
Dansk Byggeris webinar
torsdag den 29. august
kl. 14-15 kan dine ansatte
blive klogere på de
væsentligste regler i
den nye ferielov.
Foto Next

kort & godt

Nyt projekt hjalp Herlev-virksomhed i
gang med at ansætte lærlinge

- Jeg synes, det er vigtigt at uddanne fremtidens arbejdskraft, men jeg forventer også noget af
mine lærlinge. Jeg har dem ikke kun, fordi jeg er et godt menneske, siger tømrermester Morten
Liisberg

. Projektet Restart gør det
lettere for virksomheder
i hovedstadsområdet at
komme i gang med at ansætte lærlinge.
Bygge- og anlægsbranchens virksomheder er med
til at uddanne fremtidens
arbejdskraft, når de tager
lærlinge ind i virksomheden.
Og det ansvar er der mange
virksomheder, der påtager
sig – også hos tømrer- og
snedkermester Morten Liisberg i Herlev.
Men flere skal bidrage,
hvis der også i de kommende
år skal være hænder nok til
at løse opgaverne. Og ifølge
Morten Liisberg er der flere
gode grunde til at få lærlinge
ind i virksomheden:
- Jeg synes, det er vigtigt
at uddanne fremtidens arbejdskraft, men jeg forventer også noget produktion
fra lærlingene, og at vi kan
tjene nogle penge på dem.
Jeg har dem ikke kun, fordi jeg er et godt menneske.

Kunder er positive
- Lærlingene er gode ambassadører, der ofte anbefaler virksomheden til andre, og her for nylig ansatte jeg en medarbejder,
der havde fået anbefalet
virksomheden af en tidligere lærling, siger Morten
Liisberg og fortsætter:
- Mange kunder ser det
også som en fordel, at vi tager et socialt ansvar ved at
tage lærlinge.
Ifølge Morten Liisberg
kan det ofte være en god
idé at tage voksenlærlinge.
Især for mindre virksomheder, da voksenlærlingene er
ældre og derfor mere selvkørende.
- Min erfaring er, at folk
der går i voksenlære ofte har
taget et meget bevidst valg.
De er modne og målrettede,
og ofte har de kørekort, hvilket giver en større fleksibilitet, siger han.

Nyt projekt gør det
nemmere

heder, der som Morten Liisberg har lærlinge ansat,
men et nyt tværorganisatorisk samarbejde gør det
nu lettere for virksomheder at komme i gang.
Restart hedder samarbejdet, som omfatter erhvervsskolerne NEXT, TEC, Esnord
samt Københavns Erhvervsakademi (KEA) og Erhvervshus Hovedstaden.
Med Restart får virksomheder et gratis 360 graders
eftersyn, som har til hensigt
at finde ud af, om det vil være godt for virksomheden at
tage en lærling eller måske
opkvalificere de nuværende
medarbejdere.
I eftersynet ser man på
virksomhedens svagheder
og styrker i forhold til uddannelse, og for at gøre det
så let som muligt, er der kun
tilknyttet én kontaktperson
fra Restart.
Vil du vide mere, kan du
kontakte NEXT på telefon 27
89 84 34. 2
www.projektrestart.dk

På webinaret vil Dansk
Byggeris advokat Helene
Bjerg Kofod fortælle om
de væsentligste regler i
den nye ferielov, der
træder i kraft den 1. september 2020. Hun fortæller blandt andet om:
2 Samtidighedsferie
2 Overgangsordningen
2 Indefrysningen af
feriemidler.
Dine ansatte deltager fra
egen pc og har mulighed
for at stille spørgsmål
undervejs i webinaret.
Dansk Byggeri har tidligere holdt et webinar
om den nye ferielov den
30. januar 2019, hvor
målgruppen var virksomhedsejere. På Dansk
Byggeris hjemmeside
har du mulighed for at
se eller gense dette
webinar og alle andre
webinarer. På hjemmesiden finder du også
svar på hyppigt stillede
spørgsmål om den nye
ferielov. Har du spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte Dansk Byggeris Arbejdsgiversekretariat
på tlf. 72 16 00 00.

Det er ikke alle virksom-
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Alufacadesektionens Inspirationsdage 2019

FLERE UNGE TAGER
EN VIDEREGÅENDE
UDDANNELSE INDEN
FOR BYGGERI
På blot fem år er antallet
af unge, der starter på
en videregående uddannelse inden for byggeriog anlæg, steget med 14
procent.

. Sammen med aktører fra
byggebranchen slår Alufacadesektionen dørene op
for en spændende formiddag med vidensdeling om
fremtidens nyskabende alufacadekonstruktioner. Det
sker torsdag den 19. september 2019 på PARK 13 i Århus og
den 24. september i DAC i København fra kl. 8.30-12.30.
En bred vifte af specialister vil præsentere den nyeste viden inden for innovative
alufacader og gøre deltagerne klogere på de udfordringer og muligheder, der opstår,
når design, proces og funktionalitet skal imødekomme

kundens behov. Udsnit fra
dagens program:
2 Innovative og komplekse
facadeløsninger Hvad
er nøglen til arkitektonisk og funktionelt succesfulde facader? v/Mikkel K. Kragh professor og
sektionsleder på SDU Civil
and Architectural Engineering, Institut for Teknologi og Innovation, og
tidligere facadespecialist
hos Arup Facade Engineering i London og Italien.
2 Projektering af facader hvem gør hvad? Hvordan
undgås misforståelser og
hvordan opnås et godt

samarbejde mellem rådgiver og facadeentreprenører? v/Rasmus Ingomar
Petersen, COWI og repræsentant fra HS Hansen.
2 Fascinerende facader fra
den virkelige verden v/Rene Nedergaard, associate
partner og senior projekt
arkitekt, Schmidt Hammer Lassen Architects.
Dagen slutter med let frokost og networking. Deltagelse er gratis, men tilmelding er
nødvendig – senest den 9. og
13. september 2019. Se hele
programmet og tilmeld dig på
Dansk Byggeris hjemmeside. 2

- Uddannelsen som byggekoordinator har i år det
største antal studerende
nogensinde. Der er i høj
grad brug for netop dem,
der kan koordinere og
optimere processerne på
en byggeplads, og derfor
er det fantastisk, at flere
unge kan se sig selv i den
rolle i fremtiden, siger
direktør i Dansk Byggeri,
Michael H. Nielsen.

Halv pris, hvis du kører 20 km længere med affaldet
. Når en håndværker skal af
med murstenene fra et byggeri, er det ikke nødvendigvis
en økonomisk fordel at køre til
den nærmeste genbrugsplads.
Der er meget store forskelle
på takster og gebyrer, viser en
opgørelse fra Dansk Byggeri.
Dansk Byggeri har beregnet nogle eksempler på gebyrer i nabokommuner, der viser en stor forskel på typen af
gebyr og pris. Nogle kommuner
har udelukkende betaling pr.
gang, andre udelukkende abonnement, og i andre kommuner
har virksomhederne mulighed
for at vælge mellem abonnement eller at betale pr. gang.
- Det er helt fair, at kommunerne opkræver gebyrer, når
virksomhederne skal af med de-
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res affald. Men gebyrerne bør
afspejle de reelle omkostninger,
og det er svært at gennemskue
med så forskellig praksis i de
enkelte kommuner.
I 47 kommuner skal virksomhederne betale hver gang,
de benytter genbrugspladsen.
Og der er store forskelle på gebyret. I Jammerbugt Kommune
koster det fx 312 kr. for en bil
op til 3.500 kg at aflevere erhvervsaffald på Pandrup genbrugsplads. Men hvis håndværkeren kører bare 20 km op ad
omfartsvej 55 til Løkken genbrugsplads i Hjørring Kommune, er prisen 167 kr. Altså næsten halv pris.

Vidt forskellige ordninger
Syv kommuner har udeluk-

kende abonnement. Og her
er det dyrt for virksomheder,
som sjældent besøger genbrugspladsen, men billigt hvis
man er hyppig gæst. Varde
Kommune tager fx 1.284 kr.
for 30 dages adgang for virksomheder med op til én
ansat. Prisen på abonnementet stiger i takt med antallet af ansatte. Hvis en håndværksvirksomhed i stedet
skal af med affaldet i Silkeborg, så koster abonnementet 2.998 kr. årligt for den
første bil og herefter 1.449 kr.
pr. bil, uanset antal besøg.
Syv kommuner har betaling pr.
gang efter vægt. Affaldet bliver
vejet, når håndværkeren kommer til genbrugspladsen i Nyborg Kommune. Her koster det

0,26 kroner pr. kg, hvis man fx
afleverer beton eller parkaffald.
44 af landets kommuner
har en kombination, hvor man
enten betaler abonnement eller et gebyr pr. gang. Hos hovedparten er gebyret et fast beløb pr. gang. Det gælder for alle
kommuner i Hovedstadsområdet. Her svinger prisen mellem 100 kr. eksklusiv moms per
besøg for en personbil, 150 kr.
for en kassebil og 250 kr. for en
ladvogn. I Herlev Kommune koster et årsabonnement fx 9.800
kr. for en kassebil. Uden abonnement koster hvert besøg for
samme type vogn 150 kr. 2
www.danskbyggeri.dk/erhvervsvenlighed

Vil du vise bygge- og
anlægsbranchen frem?
Har du lyst til at give en hånd med i forhold til at få flere unge ind i
bygge- og anlægsbranchen? Dansk Byggeri mangler virksomheder i
Virksomhedsbanken, og vi vil gerne have dig med
Af Mette Skovgaard Petersen, msp@danskbyggeri.dk, illustration Jørgen Stamp, foto Ricky John Molloy

ormålet med virksomhedsbanken er, at virksomheder
i bygge- og anlægsbranchen fx kan få en skoleklasse på besøg på byggepladsen
eller holde oplæg om deres håndværk for elever i folkeskolen. Og din
virksomhed kan være med. Der er
nemlig mange folkeskoler, der gerne
vil vise eleverne, hvordan bygge- og
anlægsbranchen ser ud, og hvor
mange spændende job man kan få
med et svendebrev i lommen.
Dansk Byggeri hjælper dig med
at komme i gang, og du bestemmer selv, hvordan samarbejdet skal
foregå, og hvor meget tid du bruger.
Når du er med i Virksomhedsbanken, får du samtidig mulighed

MELD DIG TIL VIRKSOMHEDSBANKEN
Ring til konsulent i
Dansk Byggeri
Synnøve Klitgaard på
telefon 72 16 01 27
eller send en mail til
syk@danskbyggeri.dk
Du kan også besøge
hjemmesiden
www.danskbyggeri.dk/
virksomhedsbank hvis
du vil vide mere.

for også at blive vist på Dansk
Arbejdsgiverforenings side www.
aabenvirksomhed.dk og Naturvidenskabernes Hus’ www.tektanken.dk, som når bredt ud til folkeskolerne og giver din virksomhed
synlighed i din kommune og de
omkringliggende kommuner.

Ring til Dansk Byggeri
Selvom Dansk Byggeri gerne ville
ringe alle medlemsvirksomheder
op og invitere dem personligt til at
deltage i virksomhedsbanken, er
det desværre ikke muligt i praksis.
Derfor håber vi, at I vil ringe ind til
os, hvis I har lyst til at være med
til at give folkeskoleelever syn for
sagen. 2
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Boligejerne vil
have håndværkere
med Byg Garanti
Netop nu kører Dansk Byggeris kampagne for Byg Garanti i de
landsdækkende medier. Du kan med fordel bruge Byg Garanti i
din egen markedsføring – det giver flere kunder og flere opgaver.
Her får du et par råd til, hvordan du aktivt kan bruge Byg Garanti
i din markedsføring
Af Mette Skovgaard Petersen, msp@danskbyggeri.dk

ansk Byggeris reklamekampagne for
Byg Garanti fortæller
boligejerne, hvorfor
det er vigtigt at vælge en håndværker, der er omfattet af Byg
Garanti. Kampagnens budskab
er, at man skal vælge en hånd-

værker, man bliver glad for.
Reklameannoncerne kan ses
på busser og plakater rundt om
i bybilledet, og reklamefilmen
kan ses på digitale skærme i
bus/tog og online på web-tv og
Youtube. Der vil også køre annoncer på eb.dk og bt.dk samt

radiospots i lokalradioer over
hele landet.
Du kan med fordel reklamere med, at du er dækket af
Byg Garanti, mens kampagnen
kører – det forstærker budskabet og giver dig mulighed for at
få flere kunder og opgaver.

På www.byggaranti.dk
finder du vedtægterne for Byg
Garanti samt inspiration til,
hvordan du kan og må markedsføre din virksomhed med
Byg Garanti. 2

NU OP TIL

150.000 kr.
inkl. moms

Målrettede bannerreklamer kan ses på internettet

VÆLG EN HÅNDVÆRKER
DU BLIVER GLAD FOR

Reklamefilmen kan ses på digitale
skærme i bus/tog og online på
web-tv og Youtube

VÆLG EN HÅNDVÆRKER MED
Ring nu på telefon 90 56 56 04 og støt med 100 kr. Mange tak.

www.fmkb.dk

Byg Garanti dækker synlige fejl og mangler i 3 år og skjulte fejl og mangler i 10 år. Dækningen og omfanget er begrænset og reguleret i Byg Garantis vedtægter. Læs mere på byggaranti.dk

Reklameannoncerne kan ses på busser og
plakater i bybilledet landet over
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Radio-spots kører i lokalradio landet over

80 % AF DE ADSPURGTE BOLIGEJERE FORETRÆKKER EN
HÅNDVÆRKER MED BYG GARANTI
Målinger foretaget af
YouGov for Dansk
Byggeri viser, at 80
% af boligejerne, der
kender Byg Garanti,
foretrækker håndværkere, som er
dækket af Byg Garanti.
Det er med andre ord
en fordel for dig at
bruge Byg Garantis logo
i markedsføringen af
din virksomhed.

Hvis du skulle hyre en håndværker, ville du så foretrække en
håndværker med Byg Garanti?

Ja
80 %

DEL BYG GARANTIS REKLAMEFILM PÅ FACEBOOK
I forbindelse med kampagnen poster vi billeder og
videoer på Facebook, som du nemt kan dele, hvis
du har en
Facebookprofil for dig
selv eller din
virksomhed.

Nej
4%
Ved ikke
17 %

Måling blandt 1013 boligejere. YouGov,
september 2018

SÆLGENDE LOGO DER KAN PLACERES OVERALT
De vigtigste steder at vise, at din virksomheds arbejde er dækket af Byg Garanti, er
på virksomhedens biler, på hjemmesiden
og i både print- og onlineannoncer. Andre
gode placeringer kan være brevpapir, arbejdstøj, stilladser og skilte. Som medlem
af Dansk Byggeri kan du downloade Byg

Garantis logoer i forskellige farver til hjemmesider, annoncer, brevpapir, visitkort,
byggepladsskilte og meget mere fra
www.danskbyggeridesign.dk
På www.danskbyggeri.dk kan du hente
klistermærker, kalender, omslag til tilbud
samt strygemærker til arbejdstøjet.
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BYG GARANTI DÆKKER FEJL OG
MANGLER – OP TIL 150.000 KR.

FEM GODE RÅD TIL ET
GODT BYGGEPROJEKT

Skulle du mod forventning blive utilfreds med det arbejde, du har fået udført,
bliver du glad for at have valgt en håndværker med Byg Garanti. Så er du
nemlig dækket mod fejl og mangler op til 150.000 kr. inkl. moms.

1

Skriv ned, hvad du vil have lavet, hvordan og hvornår. Jo mere konkret du gør
din opgave, jo lettere er det for håndværkeren at lave en tidsplan, der holder

Byg Garanti er gratis og følger automatisk med, når du vælger en håndværker,
som er dækket af garantien.

2

Skriv ned, hvornår eventuelle rater skal betales, og hvad de enkelte beløb skal
være – inkl. moms

3

Bliv enig med din håndværker om, hvad du forventer i forhold til oprydning,
bortkørsel af affald, mødeaftaler og så videre. Det er en god ide for begge
parter at skrive aftalerne ind i tilbuddet

4

Gennemgå arbejdet sammen med din håndværker, når opgaven er færdig.
Her kan I også tale om det bedst mulige vedligehold

5

Vælg en håndværker med Byg Garanti. Byg Garanti dækker op til 150.000 kr.
inkl. moms i tilfælde af fejl og mangler.

Alle tvister indbringes for Byggeriets Ankenævn,
som består af en dommer, to repræsentanter
fra Forbrugerrådet TÆNK og Parcelhusejernes
Landsforening samt to repræsentanter fra
Dansk Byggeri. Dette sikrer en langt hurtigere
og billigere afgørelse, end hvis der anlægges
et civilt søgsmål.

VILKÅR FOR BYG GARANTI
2

Dækker synlige fejl og mangler i 3 år

2

Dækker skjulte fejl og mangler i 10 år

2

Byg Garanti dækker op til 150.000 kr. inkl. moms

2

Byg Garanti er gratis for forbrugerne

DÆKKER SYNLIGE
FEJL OG MANGLER I 3 ÅR
DÆKKER SKJULTE
FEJL OG MANGLER I 10 ÅR
BYG GARANTI ER GRATIS
FOR FORBRUGERNE

2

Dækker arbejde udført for private kunder på deres private bolig

2

Byg Garanti dækker ikke arbejde, som udgør en del af et nybyggeri med
en samlet entreprisesum på over 1.000.000 kr. inkl. moms.

Læs mere om garantivilkårene, herunder betingelser om reklamations og forældelsesfrister, maksimering af
garantien, at garantien er betinget af en afgørelse ved Byggeriets Ankenævn, dom, voldgiftafgørelse eller
sagkyndig vurdering, samt at følgeskader ikke er dækket i ‘Vedtæger for Byg Garanti’ på www.byggaranti.dk

BRUG BYGGERIETS SERVICEKONCEPT
Byggeriets Servicekoncept er et aftaleværktøj, der hjælper dig og din håndværker
med at undgå misforståelser og til at få det bedste resultat. Byggeriets Service
koncept er udviklet af Dansk Byggeri i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK.
Du kan læse og hente Byggeriets Servicekoncept på byggaranti.dk/servicekoncept

Nørre Voldgade 106 2 1358 København K 2
Telefon 72 16 00 00  www.danskbyggeri.dk
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Skærtorsdag. Danmarks besættelse 1940
Langfredag

Påskedag
2. påskedag

16

17

18

19 arbejdsdage

F 1
L 2
S 3
M 4
T 5
O 6
T 7
F 8
L 9
S 10
M 11
T 12
O 13
T 14
F 15
L 16
S 17
M 18
T 19
O 20
T 21
F 22
L 23
S 24
M 25
T 26
O 27
T 28
F 29
L 30
S 31

Juni

19
Danmarks befrielse 1945

Store bededag

20

21

Kristi himmelfartsdag

22

M 1
T 2
O 3
T 4
F 5
L 6
S 7
M 8
T 9
O 10
T 11
F 12
L 13
S 14
M 15
T 16
O 17
T 18
F 19
L 20
S 21
M 22
T 23
O 24
T 25
F 26
L 27
S 28
M 29
T 30

2. pinsedag

23

Grundlovsdag

24

Valdemarsdag

25

Hvis du endnu ikke
har streamers med
Byg Garanti-logo på
dine biler, kan du
bestille dem på
www.danskbyggeri.dk

Længste dag

26
Sankthansdag

27

Pinsedag
19 arbejdsdage

21 arbejdsdage

BYG GARANTI FORBRUGERFOLDER
På www.danskbyggeri.dk kan du printe en folder i pdfformat, der fortæller dine kunder om fordelene ved at vælge
en håndværker, der er medlem af Dansk Byggeri og dermed
omfattet af Byg Garanti. Lige til at vedlægge dine tilbud.
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VIDEN

Et lærerigt samarbejde
58 lærlinge fra bygge- og anlægsbranchen har på et tre uger
langt workshopforløb fået mulighed for at dykke ned i de klassiske
teknikker, der sjældent er tid til at arbejde med i det daglige
Af Palle Demant, redaktion@danskbyggeri.dk, foto Next Uddannelse København

tømrer-, 15 bygningssnedker-,
9 murer- og 18
bygningsstruktørlærlinge har på et workshopforløb i foråret arbejdet
tæt sammen med arkitekter og
arkitektstuderende om at opføre deres idéer.
Workshopforløbet var et

pilotprojekt for en ny type
undervisning inden for håndværksfagene, og formålet har
været at træne og udvikle lærlingenes kreativitet, kritiske
tænkning, kommunikation og
ikke mindst samarbejdskompetencer. Forløbet var arrangeret
af Videnscenter for Håndværk
– Design & Arkitektur og blev

udført i samarbejde med Next
Uddannelse København.
Praktisk har man fx arbejdet med at vække interessen
for klassiske samlinger hos
lærlingene, men vel og mærke
klassiske samlinger lavet med
nye teknologier og med fokus
på bæredygtighed. Bygningssnedkerlærlingene har således

HÅ

DES
ARK

arbejdet med klassiske samlinger uden søm, skruer og beslag.
Samlingerne blev i stedet specialdesignet i 3D programmer
på computer og fræset ud på
CNC maskiner.

Et lærerigt samarbejde
Mødet med arkikterne og de arkitektstuderende har været en

På workshopforløbet har lærlingene blandt andet arbejdet med klassiske samlinger udført med nye teknologier og med fokus på bæredygtighed

28

VIDENSCENTER FOR HÅNDVÆRK
– DESIGN & ARKITEKTUR

VIDENSCENTER FOR

H Å N D VÆ R K
DESIGN &
ARKITEKTUR

Videnscenter for Håndværk – Design & Arkitektur er et af
10 nationale videnscentre, der er etableret med støtte fra
Undervisningsministeriet for at udvikle erhvervsuddannelserne. Målet er blandt andet at skabe innovation i håndværksuddannelserne, øge respekten og opmærksomheden
i offentligheden omkring det at tage en håndværkuddannelse samt styrke tilgangen til erhvervsuddannelserne.
www.videncenterportalen.dk

lærerig proces for eleverne fra
bygge- og anlægsbranchen.
- Det har været udfordrende, og vi er stødt på problemer
undervejs, som har gjort, at
vi var nødt til at tænke ud af
boksen. Det har været lærerigt,
for vi har haft mulighed for at
sparre med både hinanden, undervisere og arkitekter. Nu har

jeg mere mod på at snakke med
arkitekterne i fremtiden, ude
på byggepladserne, siger tømrerlærling Kushtrim Zumberi fra
Alpha Entreprise i Viby Sjælland.

En unik chance for mester og
lærling
Erfaringerne fra de fire workshops bliver i efteråret præsen-

teret for erhvervsskoler i hele
landet samt Undervisningsministeriet, organisationer og andre aktører inden for erhvervsuddannelsesområdet. Håbet er,
at det særlige undervisningsforløb vil inspirere til lignende
tilbud om innovationsforløb
for elever og lærlinge over hele
landet.

På NEXT i København følges
succesen op med et lignende
tilbud til tømrer-, murer-,
bygningssnedker- og struktørlærlingene i efteråret 2019. Hvis
du ønsker, at din lærling skal
deltage, skal du kontakte Next
Uddannelse København. 2

Formålet med workshopforløbet har som led i en større udviklingsproces inden for erhvervsuddannelserne været at træne og udvikle lærlingenes kreativitet, kritiske
tænkning, kommunikation og ikke mindst samarbejdsevner
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kursus og udvikling

Tre gode
kurser til dig

FÆLLES DETAILPLANLÆGNING AF TID OG
RESSOURCER
Et 2-dages kursus, hvor du lærer at
lave en detaljeret og robust tidsplan. Første undervisningsdag er
den 10. oktober 2019. Den anden
dag aftales med dig og foregår ude
i din virksomhed. Her implementerer vi planlægningsmetoden på din
byggeplads, så du sammen med kolleger og fagentreprenører kan skabe en enkel og visuel tidsplan, som danner
grundlag for et effektivt samarbejde. Kurset er til dig,
der har travlt, og som ønsker en nem og effektiv implementering eller videreudvikling af den fælles detailplanlægning på byggepladsen.
2 Din medlemspris: 11.500 kr. ekskl. moms.

PRODUKTIONS- OG ENTREPRISESTYRING
Grundlaget for at tjene penge på sin entreprise ligger i god forberedelse, planlægning og styring. Dette
kursus den 22–25. oktober 2019 hjælper dig med at
komme på plads på en struktureret måde, når du har
vundet en opgave, og inden du opstarter projektet. Du
lærer at anvende grundlæggende værktøjer til planlægning, opfølgning og rapportering, og du får større
indsigt i værdien af værktøjernes brug i planlægningsfasen. Dermed bliver du bedre til planlægning
og styring af din entreprise, og du sikrer en succesfuld
gennemførelse. Kurset er for medarbejdere, som har
ansvaret for planlægning og styring af entrepriser og
egenproduktion i udførelsesfasen, uanset om man er
leder af en fag-, hoved- eller totalentreprise.
2D
 in medlemspris 13.900 kr. ekskl. moms.

TILSKUD OG INFORMATION
GRUNDKURSUS I LEDELSE 2
Byg videre på dine ledelseskompetencer på dette intensive kursus, hvor vi har særligt fokus på dig og din rolle
og adfærd som leder, og hvordan du skaber bedre resultater gennem dine kolleger og/eller samarbejdspartnere.
I løbet af de tre kursusdage 20–21. november 2019 + 11.
december 2019 får du udbygget din viden og forståelse
for dig selv som person, og du lærer, hvilke styrker og
udfordringer du har i forhold til din rolle og adfærd som
leder. Du får hjælp og sparring til at udarbejde dit personlige ledelsesgrundlag, som vil give dig et bedre og
mere bevidst fundament som leder. Kurset er for ledere
med nogle års ledelseserfaring. Det er en forudsætning, at du ønsker at udvikle dig både
personligt og som leder.
2 Din medlemspris: 12.100 kr. ekskl. moms.
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Læs mere om kurserne og
tilmeld dig på www.dansk
byggeri.dk/kurser-og
-arrangementer
Flere af Dansk Byggeris sektioner yder tilskud til en del af
kursusgebyret, når deres medlemmer deltager på kurser. Det
kan du også tjekke på Dansk
Byggeris hjemmeside. Har du
brug for hjælp eller mere info
er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeri på tlf.
72 16 00 07 eller mail
kursus@danskbyggeri.dk

jura

MgO-sagerne
– hvad er op og ned?
De sidste par år har Voldgiftnævnet for Bygge- og anlægsvirksomhed afgjort en række principielle sager vedrørende MgO-plader.
Men hvad kan man udlede af sagerne, og hvilken betydning har
udfaldet i forhold til andre sager om materialemangler?
Af Mads Severin Holm, mas@danskbyggeri.dk

ort fortalt vedrørte
sagerne overordnet den situation,
at en entreprenør
i forbindelse med et byggeri havde valgt at anvende
MgO-plader som udendørs
vindspærreplade. Pladerne viste sig efterfølgende at
være uegnede til anvendelse
i det danske klima.
Hovedspørgsmålet i voldgiftsagerne var, om entreprenøren kunne pålægges et mangelansvar i denne situation.

Generelle principper
I sagerne kom voldgiftsretten
med en række principielle udtalelser, som også vil kunne
anvendes i andre sager vedrørende materialemangler:
2H
 ar entreprenøren mulighed for selv at vælge
et produkt, og udnyttes denne mulighed, vil
entreprenøren som udgangspunkt have et mangelansvar, hvis det valgte produkt senere viser sig
uegnet. Det gælder, uanset at bygherren ikke har
haft indsigelse mod entreprenørens valg eller ligefrem har godkendt det.
2 E ntreprenøren bærer dog
ikke mangelansvaret, hvis

entreprenøren ved sit valg
af produktet må siges at
have handlet i overensstemmelse med byggetidens viden. For at kunne
påberåbe sig byggetidens
viden skal entreprenøren
bevise:
. at det valgte produkt
generelt er gængs og
anerkendt, og
. at der foreligger en sådan viden om det valgte produkt, at produktet må anses forsvarligt
og fornuftigt til formålet.
2 Om entreprenøren har
handlet i overensstemmelse med byggetidens
viden vurderes ud fra entreprenørens subjektive
forhold på det tidspunkt,
hvor entreprenøren træffer beslutning om anvendelse af produktet. Det er
således beslutningstidspunktet og ikke anvendelses- eller afleveringstidspunktet, der er afgørende.

Hvem har ansvaret?
I MgO-sagerne vurderede voldgiftsretten, at MgOpladerne i 2013 og 2014 formentlig udgjorde næsten
hele markedet for vindspær-

Entreprenørens
oplysningspligt ved brug
af ikke-gennemprøvede
metoder og materialer

replader. Pladerne var derfor
på dette tidspunkt gængse
og anerkendte.
Videre vurderede voldgiftsretten, at der pr. 27. december
2013, hvor der blev udgivet et
BYG-ERFA-blad om vindspærreplader, var gjort sådanne erfaringer med pladerne, at anvendelsen af disse måtte anses som forsvarlig og fornuftig
til formålet.
Voldgiftsrettens vurderinger fører til, at har entreprenøren truffet en beslutning
om anvendelse af MgO-plader
før den 27. december 2013, vil
entreprenøren som udgangs-

$ MgO-sagerne og det nye
AB18-system har bragt
fokus på spørgsmålet om,
hvornår entreprenøren har
oplysningspligt om ikkegennemprøvede metoder
og materialer. Forstå din
oplysningspligt i Dansk
Byggeris folder om emnet.
Du finder folderen på
www.danskbyggeri.dk

punkt bære et mangelansvar,
mens entreprenøren vil være
ansvarsfri, hvis beslutningen
først er truffet efter denne dato.
Entreprenørens ansvarsfrihed kan dog formentlig ikke
strækkes længere end til 2015,
hvor det blev kendt, at MgOplader var uegnede til anvendelse i det danske klima.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til MgOsagerne eller mangelansvaret generelt, er du velkommen til at kontakte Dansk
Byggeris juridiske afdeling
på telefon 72 16 00 00. 2
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LETVÆGTSARBEJDSBUKSER I FLERE FORSKELLIGE FARVER
MASCOTs nye serie af arbejdesbukser er designet til både
mænd og kvinder og er karakteristiske, fordi de er meget
lette. De består af 50% bomuld
og 50% polyester. Bukserne har
for- og baglommer, lårlomme
med telefonlomme og en CORDURA® tommestoklomme. Ar-

Redigeret af Andreas Hovmand, aho@danskbyggeri.dk

bejdsbukserne til kvinder kan
købes i to forskellige pasforme,
DIAMOND- og PEARL-pasform.
www.mascot.dk

STEMMESTYRET SKÆREROBOT
Kobots har lavet en ny skærerobot, Amigo, der med sit særlige softwaresystem er
stemmestyret. Det vil sige, at brugeren gennem et headset kan indtale de ønskede
mål på byggematerialet, hvorefter tilskæringsrobotten på få sekunder skærer materialet. Brugeren har dermed hænderne frie til at montere. Robotten består af en
værktøjs-adapter til forskellige typer vinkelslibere, overfræsere og dyksave og kan
erhverves i forskellige udgaver alt afhængig af den maksimale bredde på den plade,
robotten skal bearbejde – i en 900 serie samt en 1200 serie.
www.kobots.dk

FUGTMEMBRAN MED INDBYGGET
RADONBESKYTTELSE
Når du skal radonbeskytte enhver form
for bygning, er det lettere med den nye
fugtmemebran, Multi-Tæt 2K+, fra Remmers GmbH, som er udstyret med radonbeskyttelse. Fugtmembranen kan påføres
både uden- og indendørs, og når den har
en lagtykkelse på 3 mm kan den klare op
til 3 mm dybe revner uden forstærkningsvæv. Den er radontæt ved 4 mm tykkelse.
www.introflex.dk

LED-LAMPE MED
MAGNETISK KROG
Larson Electronics er
klar med en ny LEDarbejdslampe, WAL-DL60LED-M-NC, som er
udstyret med en magnetisk krog, der gør,
at lampen kan hænge.
Lampen er derudover
stødresistent, hvilket
gør, at lampen kan tåle
at blive tabt.
www.larson
electronics.com

NY LAVVÆGTS BOREHAMMER
Bosch udvider sit 18 V-serie-sortiment med en ny akku-borehammer, CBH 18V-26 D Professional. Den
har en vægt på 2,6 kg og er kompatibel med alle ladere i 18 V-serien. Borehammeren har "KickBack
Control", der afbryder motoren, hvis borehammeren skulle sætte sig fast. En integreret LED-lampe i
borehammeren gør, at du kan arbejde oplyst. Borehammeren har også en SDS plus-adapter som gør,
at du både kan montere rundskaftbor samt bitholdere og derved bore i forskellige materialer.
www.bosch.dk
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Foto Colorbox

kalender
navne

18.09.19 Generalforsamling Dansk Infrastruktur

25.10.19	Dansk Byggeri Østjylland

og Dansk Infrastrukturdag
Bellasky, København
4.10.19	Dansk Byggeri Sydjylland
Hotel Alsik, Sønderborg
8.10.19	Dansk Byggeri Bornholm
Hotel GSH, Rønne
9.10.19	Dansk Byggeri Fyn
Remisen, Odense Letbanegarage
& Administration

Aarhus
1.11.19	Dansk Byggeri Sjælland & Lolland
Falster
Comwell Hotel, Sorø
1.11.19	Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland
Herning
1.11.19	Dansk Byggeri Nordjylland
Hotel Comwell Hvide Hus, Aalborg

7.11.19	Dansk Byggeri Nordsjælland
Kolle Kolle Konferencehotel, Værløse

7.11.19	Dansk Byggeri Hovedstaden
Kolle Kolle Konferencehotel, Værløse

7.11.19	Dansk Betons årsmøde
Marselisborg hotel, Aarhus

15.11.19	
Generalforsamling Vejbygningssektionen
Koldingfjord

MINDEORD FOR TØMRERMESTER VALDEMAR VEJBÆK
Holstebro Tømrermesterforening har alt for
tidligt mistet et af sine medlemmer, tømrermester Valdemar Vejbæk. Han var ejer af
tømrer og bygningssnedkerfirmaet J.P. Povlsen
& Sønner a/s og et meget aktivt og vellidt medlem af lokalforeningen.

Valdemar Vejbæk var en meget dygtig tømrermester i et veldrevet og velrenommeret firma.
Han var vellidt af alle omkring sig og var altid
positiv og hjælpsom. Som mester var han meget optaget af lærlinge og deres uddannelse,
og havde altid tid til en snak.

Valdemar Vejbæk har gennem årene haft mange forskellige poster i Holstebro Tømrermesterforening, hvor han gennem en periode var
formand. Han har altid lagt et stort arbejde i
foreningen og var blandt andet medlem af foreningens aktivitetsudvalg, hvor han var med
til at arrangere ture i både ind- og udland.

Det faglige engagement var stort hos Valdemar
Vejbæk. Han har både været medlem af fagkomiteen for tømrer på UCH, i Træsektionens Regionsudvalg og en del af bestyrelsen for Dansk
Byggeri Midt- og Vestjylland.

Når tømrermesteren holdt fri fra firmaet og
arbejdet i lokalforeningen, rejste han ud i verden med sin kone og sine to døtre. Det sociale
samvær betød meget for ham, og han var rigtig
god til at favne og samle alle.
Valdemar vil blive savnet, og vore tanker går til
Marianne og deres to piger.
Æret være Valdemar Vejbæks minde.
Holstebro Tømrermesterforening, Holstebro
Murermesterforening og Dansk Byggeri Midtog Vestjylland
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HØJERE RABAT PÅ BRÆNDSTOF

Af Jan Hesselberg, jkh@danskbyggeri.dk

Dansk Byggeri har løbende
forhandlinger med sine aftalepartnere om brændstof. Pr.
1. juli er der med CIRCLE K og
Q8 aftalt en forhøjelse af de
eksisterende rabatter på 8 øre
pr. liter benzin og en forhøjelse på 11 øre pr. liter diesel.
Medlemmer, der er tilmeldt
aftalen, vil automatisk få de
højere rabatter. Husk, at der
på de såkaldte "kør videre
produkter" også er en pæn
rabat, ligesom der på bilvask
også er en mærkbar rabat.
Du kan bestille et kort til alle
aftalerne via Dansk Byggeris
hjemmeside døgnet rundt, det
er gratis, ligesom aftalerne
medfører, at der ikke pålægges
gebyrer, hvis man modtager
månedsafregninger pr. mail.
Der findes forskellige korttyper, så man fx kan have et
brændstofkort, hvor der kun
kan købes brændstof og "kør
videre produkter" eller kort,
som kan benyttes til alt, hvad
der sælges på tankstationen.
Circle K har også et brændstofkort, der kan udenfor
Danmark, det hedder Routex
og kan benyttes på 18.000
tankstationer i 29 lande. Kor-

tet kan også benyttes til tilbagebetaling af moms og dieselafgifter ved erhvervsmæssig
kørsel i udlandet. Circle K's
online portal, Card E-services,
giver adgang, kontrol og effektiv håndtering af firmaets
udgifter til brændstof. Du kan
administrere alle kortene i
virksomheden og få tilpassede
rapporter om omkostninger,
frekvens og forbrug, så du får
et samlet overblik. Circle K’s
portal giver fuldstændig og let
adgang til udgifter på brændstof, fordi du:
2 Nemt kan administrere alle
kort
2 Kan blokere og bestille nye
kort
2 Kan tilføje nye brugere og
adgangsniveauer
2 Let søgning efter transaktioner, fakturaer, osv.
2 Kan trække rapporter

Q8 KORT KAN NU OGSÅ BENYTTES PÅ SHELLSTATIONER
Har du et Q8 Erhvervskort,
kan det fremover også bruges
hos Shell over hele landet.
Her er de vigtigste punkter i
Q8 aftalen:
2 Brug erhvervskortet på Q8,
F24 og nu også på samtlige
Shell og Shell Express
stationer
2 Din normale rabat på
brændstof og vask følger
med, men gælder ikke
øvrige varer
2 Du modtager stadig samme
faktura, uanset hvor du
tanker
2 Aftalen gælder kun i
Danmark

App’en hjælper dig med at
finde frem til den nærmeste
Q8, F24, Shell og Shell Express
station og giver adgang til en
masse gode tilbud på snacks,
mad og drikke hver uge, som
du kan indløse i Q8 butikkerne. Læs mere på
www.Q8.dk/app
På Q8’s hjemmeside kan du
se dine fakturaer og kontoudtog, administrere dine Q8
kort, tjekke C02-regnskabet,
holde styr på brugerne, ændre pinkoder og oprette alarmer. Log ind her:
www.Q8.dk/logind

RABATAFTALER MED LØN-BUREAUER
Dansk Byggeri har rabataftaler med Danløn, Proløn
og Visma (Bluegarden). Aftalerne sikrer, at medlemsvirksomhederne slipper for
at indberette lønsum, da det
– hvis du ønsker det – sker
automatisk fra lønbureauet

til Dansk Byggeri. Fordelen
er, at du slipper for at huske
at indberette, og at du altid
modtager en korrekt kontingentfaktura for det forløbne
kvartal. Dansk Byggeri slipper
ligeledes for en del administration.

OVERSIGT OVER DANSK BYGGERIS RABATAFTALER
Du kan se en samlet oversigt over alle Dansk Byggeris rabataftaler på www.danskbyggeri.dk/rabat. Oversigten er
åben for alle, mens de aktuelle rabatsatser i de fleste tilfælde kræver medlems log-in.

Dansk Byggeris indkøbsaftaler giver dels rabat
til det enkelte medlem, dels
et markedsføringsbidrag til
Dansk Byggeri, som informerer
medlemmerne om ordningen
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Find din nye trappe, der passer til
din unikke stil og få professionel
rådgivning og markedets
bedste kvalitet med i købet!

Brug for mere fritid?
[Få hjælp til kalkulation]
Byggeriets Beregnerservice ApS udfører beregningsopgaver
på murer- og tømrerentrepriser til konkurrencedygtige priser.
• På individuelle grundlag, som aftales med dig
• Beregning udføres på Visual Kalkulation
• Leveres på mail som pdf-filer

Charlotte Boye
MURER-BEREGNER

Tlf. 30 58 11 86

Find nærmeste afdeling på www.WOOD-STEP.dk
Jylland, Fyn el. Sjælland
Ring på

86 47 66 66

Michael Poulsen Jesper H. Hansen Rene Jensen

TØMRER-BEREGNER

TØMRER-BEREGNER

Tlf. 24 66 63 98

Tlf. 20 13 65 18

Jordarbejde
Kloakarbejde
Betonarbejde
Murerarbejde

Ole Jakobsen
Tlf. 21 78 05 60
5856 Ryslinge
www.ole-jakobsen.dk ● ole@ole-jakobsen.dk
Beregning udføres i Visual Kalkulation

MEDLEMSTILBUD TIL DIG
FRA DANMARKS STØRSTE
FIRMAPORTALER!

DU ER ÉT TELEFONOPKALD VÆK FRA
FLERE KØBEKLARE KUNDER.

30%
RABAT

Få fuld gevinst af de 1,6 millioner købeklare kunder, der hver uge søger efter virksomheder på
Krak og De Gule Sider. Når kunderne søger efter virksomheder online, handler det om at din
virksomhed tager sig så godt ud som muligt, og ligger højt på resultatlisterne. Lad os hjælpe dig
med at finde de helt rigtige søgeord, så du bliver fundet af kunderne. Du opnår 30% på alle køb
på Krak og De Gule Sider. Ring nu og hør hvordan vi kan hjælpe dig.

88 38 38 00
http://annoncering.eniro.dk
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TØMRER-BEREGNER
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