
Brandkrav til 
el-kabler
Fra den 1. juli skal kabler være CE-mær-ket med brandklassifikation – lovkravet skal mindske brandfaren i bygninger.

Læs side 9

Byggeriet buldrer 
derudaf 
Med vedtagelsen af den forhøjede belå-ningsgrænse for sommerhuse forventes byggeaktiviteten at stige.

 Læs side 7

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 
  35. årgang – Nr. 4 – 11. maj 2017

Hvem har ansvaret for, om det brandim-prægnerede træ, der bruges i byggeriet, er det rigtige? Trægrossisterne råber nu vagt i gevær.

Læs side 10

AKTUELT NYHEDSMAGASIN

I 2016 var der det største antal klagesager over håndværk-
ere i otte år. Kom tæt på en familie, der har betalt en høj 
pris for dårligt håndværk i et byggeri, hvor alt har sejlet

Læs side 4-6

Fup, fugt & fejl
Teleskoplæssere med svingbar arm

En ny type teleskoplæssere hos GSV giver stor manøvredygtighed uden at ændre opstilling.

Læs side 15

Forvirring om brand-imprægnering af træ

Vi finder  
altid en løsning 
i fællesskab

Long Island Technic A/S

Comp t R

Blue Line compact B

Compact TF

strumenter

Blue Li

Professionel fugtmålingmed GANN Hydromette præcisionsinstrumenter

Long Island Technic A/S · Tlf. 62 56 22 40 · www.longislandtechnic.dk

Beskadigelsesfri opsporing af fugt i beton - murværk med højfrekvens.

Måling af træfugt, fugt i puds-vægge, gipsvægge, isolering.

Måling af luftfugt, rumtemperatur og restfugt. Aut. dugpunktsbereg-ning. Fleksibel sonde 350 mm

Måling af luftfugt, rumtemperatur. Aut. dugpunktsberegning.

Blue Line compact  
Compact TF

Compact RH-T Flex

Blue Line compact B2 

Vil du spare tid og penge på 
faldstamme-
renovring?

KONTAKT OS PÅ 6361 8545 OG HØR MERE OM JERES MULIGHEDER

Din kontakt til håndværkere, 
entreprenører og projekterende

Magasin til 18.000 beslutningstagere

Få dine kunders
opmærksomhedopmærksomhed

Medieplan
20182018

Website – med nyhedsbrev til 25.000 modtagere
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BygTek.dk

Få flere kunder
Bliv medlem af BygTek.dk

   Kontakt

   Salgschef Kim Anker, anker@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 22 
   Mediekonsulent Ralph Olsen, olsen@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 07      Vores digitale univers omfatter 

også Byggeri.dk til private m.v.

Dagligt
nyhedsbrev
til 25.000

modtagere

Bliv medlem af BygTek:
Få jeres pressemeddelelser på BygTek.dk og i nyhedsbrevet.

Links til egen hjemmeside på alle artikler, der omhandler et 
bestemt tema f.eks. facader.  

Få bedre SEO på Google med link på BygTek.dk

Få jeres brochure med på BygTek.dk 

Pris 7.800 kr. i 12 måneder.

Få dine 
presse-
meddelelser,
links og
brochurer 
med på 
BygTek.dk



Vi glæder os til at se dig!
Læs mere om kurserne og se, hvornår du kan komme med, på www.carl-ras.dk/haandvaerkerkurser. 

”Vi vælger kurser 
hos Carl Ras, fordi 
underviserne er 
kompetente og 
fagligt dygtige”

RUKO 
KURSUS

– kom gratis til Ruko 
omlæggerkursus

DORMA 
KURSUS

Alt fra teknikken bag,  
til montering og 

justering. 

STIGE 
KURSUS

udfør SELV 
sagkyndigt eftersyn 

af dine stiger

”På Ruko kurset 
lærte vi at lægge 

cylindre om til 
nye nøgler, så 

vi slipper for at 
skulle ud og køre 

for at få det gjort”

Carl Ras er klar 
med nye kurser til varmemesteren 

Advertorial Annonce Målgruppeålgruppe

Advertorial

Side 1

Kronik: Flere foreninger 
risikerer at gå konkurs 

Læs side 14

Læs side 4

Hvad gør du, når kloak- 
vandet vælter ind?

Læs side 10
Læs side 6

Sådan skræmmer
du mågerne væk

Hvad gør du, når måger og duer bliver for stor en plage? Det ved falkoner Flemming Salomonsen
Læs side 12

ABOLIGMAGASIN
Avisen for 

andelsboligforeninger,ejerboligforeninger og boligselskaberScan koden og læs magasinet på din telefon eller tablet Eller find magasinet på www.bygtek.dk/boligmagasin

Serviceaftale giver 
varme og tryghed 

Undgå at blive snydt 
af din administrator 

AKTUELT NYHEDSMAGASINBygTek Boligmagasin

Vil du gerne have del i de milliarder af
kroner som boligselskaber og boligforenin-
ger bruger på opgaver og materialer
hvert år?

– Så er BygTek Boligmagasin noget for dig.

Magasinet sendes ud på print til beslutningstagere i fl ere end 
4.000 boligselskaber, andelsboligforeninger og ejerboligfor-
eninger i Storkøbenhavn.

Magasinet udkommer også digitalt.

Magasinet er fyldt med inspiration og viden.

Du kan se seneste udgave her - www.BygTek.dk/boligmagasin

I 2018 udkommer magasinet 22. maj og 24. oktober.

Prisen er 12.000 kr. for en hel side (annonce eller advertorial).

Vi hjælper gerne med at skrive din historie (advertorial).
Priser fra 4.000,- kr.

BygTek Boligmagasin

BygTek Boligmagasin udkommer to gange årligt 
i Storkøbenhavn til beslutningstagere:

 2.500 Formænd i andelsboligforeninger 
 800 Formænd i ejerboligforeninger 
 400 Viceværter og beslutningstagere 

 indenfor ejendomsservice
 200 Kontaktpersoner i boligselskaber - f.eks. KAB, 

Lejerbo, Bo-vest, AAB 
 200 Kontaktpersoner i virksomheder med ejen-
  domsadministration - f.eks. Datea, Cej, Lea

Side 10 Annonce
INSPIRATION TIL BOLIG- &
ANDELSBOLIGFORENINGER

Når kloakvandet vælter ind

- Det undrer mig stadig, hvordan det lykkedes 123 Skadesservice at støve
ti mand op så hurtigt på den tid af aftenen, men de var i gang inden for
en time, fortæller servicechef på Cphbusiness

Da servicelederen på Cphbusiness tors-
dag den 14. september klokken 21.30 
gik sin lukkerunde på den videregående 
uddannelsesinstitution, kunne han høre 
vand, men ikke hvorfra det kom. Men 
det var der meget pludseligt, og på in-
gen tid havde det ildelugtende kloak- 
vand nået 20-30 centimeters højde i 
køkkenet og den store kantine, der har 
plads til mere end 100 elever.

Det meste af København og Nørrebro 
havde været hårdt plaget at store regn-
mængder i dagene op til, og pludselig 
kunne kloakkerne ikke klare mere. Og 
i det her tilfælde, har der formentlig 
også været et brud på en kloakledning, 
forklarer service- og indkøbschef på 
Cphbusiness Dennis Schultz.

- Vandet var presset op alle vegne, og 
det lugtede fælt, så der skulle handles 
hurtigt, for vi er jo en uddannelsesin-
stitution, der skal fungere med både 
undervisning og elever. Men både Falck 
og ISS var fuldt optaget af vandskader 
andre steder, så vi faldt over 123 Ska-
desservice, og de var der på en halv 
time. Her tog de lynhurtigt bestik af 
situationen, og indenfor en time fra 
vores opringning var de i gang med 5-6 
vandsugere og ti mand. 

Skybrud rammer om 
søndagen
123 Skadesservice arbejdede igennem 
hele natten til klokken 6 om morgenen, 

hvor de undervejs løbende orienterede 
Dennis Schultz om slagets gang med 
mobilfoto, hvorefter lærerne kunne 

starte op på undervisningen, helt som 
de plejer, dog måtte køkkenet rykkes 
op på 5.sal, da der ikke havde været tid 

til grundig rengøring og desinficering. 
Det skete om lørdagen, og det hele var 
faktisk klar til at blive pakket ned om 
søndagen, der skulle bare lige tages de 
sidste hygiejneprøver, da et nyt vold-
somt skybrud ramte København med 
mere end 25 mm vand på 30 minutter, 
og så var den gal igen.

- Men de håndterede det helt nøg-
ternt, fik samlet deres folk og kørte 
endnu en gang på til mandag morgen. 
De nåede endda også at få lavet en ska-
desrapport til om mandagen, hvor jeg 
havde indkaldt til møde med dem, tøm-
rer, arkitekt, forsikringsselskabet og ad-
ministrationsselskabet for at få klarhed 
over, hvad der nu skulle ske og hvem, 
der gjorde hvad. 

Ekstraordinært godt
Efterfølgende har 123 skadesservice 
muret en barriere op, så vandet ikke kan 
trænge ind igen. Beskadigede gipspla-
der på vægge skal skiftes og træmøbler 
smides ud, hvilket de også sørger for, så 
skolen ikke skal ud og entrere med et 
nyt firma.

- Jeg har prøvet vandskader mange 
andre steder, men denne her gang er 
det gået ekstraordinært godt. 123 Ska-
desservice har håndteret det hele så 
lynhurtigt og professionelt, og det har 
været en stor tryghed, at de undervejs 
løbende gav sig tid til at sende foto-
dokumentation om, hvordan det hele 
udviklede sig. Det undrer mig stadig, 
hvordan det lykkedes dem at støve ti 
mand op så hurtigt på den tid en sen 
torsdag aften, siger Dennis Schultz, der 
nu har fået sat 123 Skadesservice på 
alle fem afdelinger af Cphbusiness’ liste 
over dem, man altid kan ringe til i til-
fælde af problemer. 

- Vandet var presset op alle vegne, og det 
lugtede fælt, så der skulle handles hurtigt, 
for vi er jo en uddannelsesinstitution, der 
skal fungere med både undervisning og ele-
ver, fortæller Dennis Schultz

Vandet kom væltende fra et rum bagerst i køkkenet. Her er der foreløbigt muret op, så vandet 
ikke kommer igen.

Vi er eksperter i:

• Vandskader
• Brandskader
• Affugtning
• Skimmelsvamp 
• Fugtrapporter
• Udlejning af maskiner 

Ring og få et godt tilbud

Kontakt: 
Tlf. 88 626 123 
info@123skadeservice.dk 
www.123skadeservice.dk

Kontakt

Salgschef  Mediekonsulent
Kim Anker  Ralph Olsen
anker@odsgard.dk  olsen@odsgard.dk
tlf. 46 93 66 22 tlf. 46 93 66 07 Odsgard A/S · Stationsparken 25 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk

 Tlf. 43 43 29 00 · Mail: odsgard@odsgard.dk

Ring til os i dag 

– og hør, hvordan du kan bruge magasinet til at ”sparke døren ind” og få del i opgaver
for milliarder hos boligselskaber, boligforeninger og andelsboligforeninger.



Læserundersøgelse

Få flere kunder med BygTek
Få kontakt til beslutningstagerne 
70% af de besøgende i BygTeks univers deltager alene eller 
sammen med andre i virksomhedens beslutninger om køb 
af byggematerialer, værktøj mv.

Høj troværdighed
98% syntes, at BygTek er et troværdig eller meget 
troværdig medie.

Super respons på din markedsføring
46% af beslutningstagerne har kontaktet en virksom- 
hed på baggrund af en annonce eller omtale på 
BygTek.dk eller i avisen BygTek.

Avisen bliver læst
57 procent bruger over 11 minutter på at læse en enkelt 
udgave. 24 procent bruger mellem 6 og 10 minutter.

Få dine link og brochure med på BygTek.dk 
33% af brugerne vil gerne linke sig fra BygTek.dk til dine 
produkter og løsninger på din hjemmeside. 
29% vil gerne åbne brochurer på BygTek.dk

Beslutter alene/sammen med andre           Ikke beslutningstager Ved ikke

Vil du have flere kunder, så ring til BygTek på 43 43 29 00

Data:  Indsamlet i foråret 2016 via online spørgeskema på SurveyMonkey. Alle 390 deltagere er fra BygTeks univers, der består af avisen BygT ek, dagligt nyhedsbrev og BygTek.dk 

Hjemmesiden Nyhedsbrevet

 Avisen

Positive forventninger til øget inves -
ringer af byggematerialer, værktøj m v. 

30% forventer de næste 2 år at investere 
    mere end de seneste 2 år.

60% forventer samme investeringsniveau. 

10% forventer en lavere investering.

Trepartsaftale åbner 
for flere lærepladser
Dansk Byggeri håber, at Trepartsaftalen 
vil få flere unge til at vælge erhvervs-
uddannelserne.

Læs side 5

Tyve går uden om 
mærket værktøj
Hver eneste dag får 14 håndværkere 
tømt deres arbejdsbil for dyrt værktøj, 
og tallet er kraftigt stigende, men det er 
der råd for. For mærker du dit værktøj, 
finder tyvene andre jagtmarker.

Læs side 4

Krav om kloakseparering behøver ikke længere koste bolig-
ejere dyrt, for VAM A/S bruger en helt ny dansk udviklet 
metode, der kan halvere både udgift og arbejdstid – helt 
uden at grave i haven Læs side 8-9

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 34. årgang – Nr. 7 –  31. august 2016

Find nærmeste forhandler på www.svalk.dk

CT1 ERSTATTER ADSKILLIGE
PRODUKTER MED EN ENKELT TUBE

10 teams dyster 
om København
Københavns Kommune sendte i juni 
sine nye strategiske partnerskaber i 
udbud og nu er ti byggeteams udvalgt 
til at afgive tilbud.

Læs side 6

Forkert afstivning 
skyld i tagkollaps
Da endnu et tag faldt sammen på et 
supermarked skyldtes det problemer 
med afstivning af spærene, konkluderer 
rapport fra SBi.

Læs side 14

Ny kloakmetode 
kan redde boligejerne

Z-STÅL
Centervej 2 . 6000 Kolding

Telefon: 75 517 517

NYH
ED!

Patenteret

 
 

afstande på 20-120 mm mellem murværk og søjle. 

Forhandles gennem tømmerhandlere  
og byggemarkeder. 

www.z-staal.dk

Diget 10 | 8620 Kjellerup | Tlf.: 86 88 41 55 | info@danboring.dk 

• Pilot- og sneglerørsboring

• Optisk styring

• Præcisionsboringer,  

gravitationsledninger

Pilot- og stålrør 

• 

• Direkte trækning af PE-rør

• Direkte trækning af klik-rør

NYHED

I dimensionerne Ø200-Ø900 mm

Byggefolk hopper ikke 
fra stillads til stillads
Dansk Arbejdsgiverforenings løntal 
viser ifølge BAT-kartellet, at der ikke er 
grund til nervøsitet for overophedning i 
byggeriet.

Læs side 7

Erhvervsskoler vil 
overtage 10. klasser
Alt for mange elever er ikke fagligt 
parate til at klare en erhvervsuddan-
nelse, når de forlader folkeskolen. 
Erhvervs skolerne vil målrette 10. klasse 
til en erhvervsuddannelse.

Læs side 6

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 35. årgang – Nr. 6 – 28. august 2017

Celleglas mod 
brandsmitte på taget
Tagterrasser er det nye sort i erhvervs- 
og privat-byggeri – en opbygning med 
Foamglas har både betydning for brand-
risikoen, tætheden og effektiviteten i 
byggeriet.

Læs side 8

Ukrudtsbekæmper 
med kloge øjne
Unikt kamerasystem i ny ukrudtsbe-
kæmper genkender de enkelte ukrudts-
planter og dræber dem individuelt med 
varmt vand.

Læs side 18

Det populære håndværkerfradrag ser ud til at blive reddet 
endnu en gang, da Liberal Alliance trods modstand ikke vil 
splitte regeringen. Men form, størrelse og indhold er endnu 
uafklaret

Læs side 4

Flertal 
for fradrag

Vi finder  
altid en løsning 
i fællesskab

Arbejdstelt
Presenninger
Overdækninger
Håndværkertelt

halgruppen.dk Leje eller køb Kontakt salg70 70 75 95

Alle priser er ekskl. Moms.

Quick-Up telte fra kr. 1.999,-

5x7 m presenning kr. 1.250,-

P E R S O N A L E
HJÆLP

Undgå bøde fra Arbejdstilsynet
 

Du kan risikere et påbud fra Arbejdstilsynet 
og du bliver sparket ud afdit forsikringsselskab, 

hvis du mangler den lovpligtige APV, 
ArbejdsPladsVurdering.

Vi laver din lovpligtige APV  
for kun 2.500 kroner*

Ring til Camilla på

46 93 66 13
*Gælder virksomheder med op til 20 ansatte



Send en 
SMS til 
6.000 
håndværkere
Med BygTek Mobil kan du sende en SMS til 6.000 professionelle 
håndværkere. Du kan præsentere nye produkter, afholde konkurrencer 
eller få håndværkerne til at downloade din app eller besøge din hjemmeside 
– kun fantasien sætter grænser. 

■ Mødeaftaler/-booking

■ Konkurrencer

■ Videopræsentation af produkter

■ Lanceringer af nye produkter 

■ Link til hjemmeside og link til app

■ Påvirkning op til messer

Referencer: Stark, Cembrit, Rockwool, Optimera, Rationel Vinduer, Nets, EDB Gruppen, ITW-Byg, Gyproc, 
                    Bosch, FOG, Moelven, Bauhaus, Nissan m.fl.

  BygTek Mobil kan eksempelvis bruges til:

  Vi hjælper gerne med idé og tekst.

   Salgschef Kim Anker, anker@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 22 

BygTek Mobil

Odsgard A/S · Stationsparken 25 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
                      Tlf. 43 43 29 00 · Mail: odsgard@odsgard.dk



Udgivelser og temaer 2018

Fokus på biler 

Motorjournalisten 
Jørli Petersen 
sætter i hvert 
nummer af BygTek 
fokus på biler 
til byggebranchen, 
der også er fast 
tema på BygTek.dk

Deadline 14. februar

•  BYGGERI’18, Fredericia, 13.-16. marts
•  Beton
•  Brand og Sikkerhed
•  Grønne Tage og Facader

Deadline 16. marts

•  EnergiRenovering (Isolering, Solceller, Klima m.v.)
•  Facader
•  Nedrivning og PCB

Deadline 13. april

•  Døre og Vinduer
•  Entreprenørmateriel
•  Building Green (Aarhus)
•  Kloak og Afvanding
•  Tag

Deadline 1. juni

•  EnergiRenovering (Isolering, Solceller, Klima m.v.)
•  Facader
•  Nedrivning og PCB

Deadline 15. august

•  Døre og Vinduer
•  Entreprenørmateriel
•  Kloak og Afvanding
•  Stilladser, Stiger, Lifte og Kraner
•  Tag

Deadline 10. september

•  Grønne Tage og Facader
•  Halbyggeri og Porte
•  Indvendigt Byggeri (Gulve, Lofter, Trapper m.v.)

NR. 8 – 26. SEPTEMBER UGE 39

NR. 7 – 30. AUGUST UGE 35

NR. 6 – 20. JUNI UGE 25

NR. 4 – 30. APRIL UGE 18

NR. 3 – 5. APRIL UGE 14

NR. 2 – 5. MARTS UGE 10

NR. 1 – 22. JANUAR UGE 4

Deadline 30. oktober

•  Entreprenørmateriel
•  Kloak og Afvanding
•  Nedrivning og PCB
•  Stilladser, Stiger, Lifte og Kraner
•  Tag

NR. 10 – 14. NOVEMBER UGE 46

Deadline 8. oktober

•  Brand og Sikkerhed
•  Døre og Vinduer
•  Facader
•  Vinterbyggeri
•  Tillæg: Boligmagasin med Fremtidens Andelsbolig 

NR. 9 – 24. OKTOBER UGE 43

Deadline 7. maj

•  Arbejdstøj
•  Beton
•  Brand og Sikkerhed
•  Stilladser, Stiger, Lifte og Kraner
•  Tillæg: Boligmagasin for Andels- og Ejerboliger

NR. 5 – 22. MAJ UGE 21

Deadline 8. januar

•  Kloakmessen 2018
•  Entreprenørmateriel
•  Kloak og Afvanding
•  Årets Byggeri 2017 – tillæg med vinderprojekterne

HVER GANG

Deadline 21. november

•  Arbejdstøj
•  EnergiRenovering (Isolering, Solceller, Klima m.v.)
•  Indvendigt Byggeri (Gulve, Lofter, Trapper m.v.)
•  Vinterbyggeri

NR. 11 – 6. DECEMBER UGE 49

Kontakt
Salgschef  Mediekonsulent
Kim Anker  Ralph Olsen
anker@odsgard.dk  olsen@odsgard.dk
tlf. 46 93 66 22 tlf. 46 93 66 07



Annonceinformation 2018

B

Odsgard A/S · Stationsparken 25 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
                      Tlf. 43 43 29 00 · Mail: odsgard@odsgard.dk

Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.

Annoncer leveres som en trykklar CMYK-separeret pdf-fil til e-mail 
annoncer@odsgard.dk.
Anbefalet farveprofil: ISOnewspaper26v4
Anbefalet opløsning: 200 dpi (79 pixels pr. cm)
Papir: 49 g.  – Bladformat: Tabloid

BygTek påtager sig intet ansvar for fejl i fremsendt elektronisk 
annoncemateriale, for ikke rettidigt indleveret materiale, ligesom 
strejker og anden force majeure ikke medfører erstatningsansvar 
for BygTek.

Materialegodtgørelse: 5 % godtgørelse for information/sikkerheds-
stillelse/100 % færdigt materiale på ordre fra reklame/medie-
bureau godkendt af BygTek. Der ydes ingen godtgørelse på indstik.

BygTek forbeholder sig ret til ændringer.

Generel information

3 - 4 indrykninger ......................................................................  ÷15 %
5 - 7 indrykninger ......................................................................  ÷20 %
8 eller flere indrykninger ..........................................................  ÷25 %

Tværgående rabat! Rabatten gives ved indrykning af annoncer  
i et eller flere af forlagets magasiner: BygTek, Mester & Svend, 
Puff, Byggeri m.fl. 
 Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og indryk-
kes inden for 12 måneder.

Rabatter i et eller flere medier

Placeringstillæg: Side 3: +10 %, side 5: +5 %.

Placeringstillæg

Indstik

Formater og priser i 4 farver

1/1 side 26.900,-
Bredde x højde:

256 x 370 mm

B
AAA

BB

1/2 side 18.200,-
Bredde x højde:

A: 124 x 356 mm 
B: 256 x 176 mm

B D

C

B
A

DD

1/4 side 9.400,-
Bredde x højde:

A:   58 x 356 mm
B: 124 x 176 mm
C: 190 x 116 mm 
D: 256 x   86 mm

BA BB

1/8 side 6.400,-
Bredde x højde:

A:   58 x 176 mm
B: 124 x   86 mm

1/16 side 3.900,-
Bredde x højde:

C:   58 x 86 mm

Forside og bagside
A: Forside-spot 9.400,-
B: 82 x H: 75 mm

B: Klistermærke
på forsiden Ring for pris
Få din annonce på forsiden som klister-
mærke. Lige til at tage af.

C: 1/1 bagside 26.900,-
B: 256 x H: 370 mm

D: 1/2 bagside 18.200,-
B: 256 x H: 176 mm

Et indstik sikrer jeres budskab stor opmærksomhed og efterlader et 
positivt indtryk hos læserne.

Det er nemt, enkelt og billigere end en Direct Mail.  

Pris fra kr. 2,64 pr. stk. Indhent venligst pris.

Kan distribueres selektivt på målgruppe og geografi.

A

D
C

Pris i DKK

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

B

Få din historie med i BygTek
Advertorial Ring for pris
1/1 venstreside

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter siden.

Med en advertorial kan du bringe nyheder om jeres produkter og 
løsninger. 

Vi hjælper dig gerne med at skrive din advertorial, så du får det helt 
rigtige budskab ud til læserne. Priser fra 4.000,- kr.

C
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Isola as
Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, Tlf.: 70208052, www.isola-platon.dk

TPF (Tagpap foreningen)
EPD Miljø Godkendt, som lav klimabelastningSINTEF Teknisk Godkendt
Norsk- Europæisk standard NS-EN 13707Anvendt på mere end 20 millioner m2 tage

”Mestertekk kursus, gav os en viden i anvendelsen af Mestertekk”

Tørre og sunde huse

Isola Mestertekk SBS - Et lags tagdækning
Tømrermesterens foretrukne tagpap!Udviklet til det nordiske marked

”Jeg har udvidet min forretningmed Isola Mestertekk. Det givermig mulighed for nyearbejdsopgaver”
Tømrermester
Jens Saugmandsgaard

”Vi har fået en meget nemmere oghurtigere proces i forbindelse medListedækning når vi anvender IsolaMestertekk, samtidig kan vi nu selvudføre hele byggeprocessen”
Søren Justesen Aps
Justesen Tømrer & Snedker

Efterisolering under tag kan give fugt
Med nye diffusionsåbne undertage oply-ser leverandøren ofte, at der kan isoleres helt op til undersiden at undertaget. Men det kan skabe problemer med fugt, hvis den eksisterende dampspærre på spærrernes underside er gennemhullet og utæt. Tilmed vil man som tømrer ofte slet ikke opdage, hvis opgaven går ud på at efterisolere og lægge nye tagplader på, lyder det fra byggerådgiver Henrik Danborg:
- Jeg har selv oplevet det et par gange og fået opringninger fra tømrere, der ikke forstår, at der pludselig trænger vand ned i boligen. Problemet er, at hvis dampspærren ikke er tæt, kan der dannes fugtophobninger i konstruktionen, og især i frostvejr kan denne fugt fryse til og smelte næste morgen, når solen står på. Dette kan give indsivende vand i boli-

gen, selvom det ikke har regnet, fortæller byggerådgiveren og ejer af Danborg Byggerådgivning.
Ifølge Henrik Danborg skal man være særlig opmærksom i huse fra 1960 til 1970, hvor der ofte er brugt alu-kraft som dampspærre. Her er folien typisk limet til et papir- eller paplag. Alu-kraften bliver nemt revet over og kan i det hele taget ikke tåle så meget. Dette gør, at den tit kan være i stykker og gennemhullet af søm fra montering af loftlister. - Det bedste, man kan gøre, er enten at lægge en polyethylenfolie med en tykkel-se på 0,2 mm, som skal tapes i samlinger og mod hver side af spærrerne, eller sørge for, at der er en ventilationsspalte mellem isoleringen og undertaget på 5-7 cm.
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Flade falstagsten i flere farver

En stor del af dagens nybyggeri er med muret gesims, hvilket vil sige, at man er låst i forhold til dækbredde – spe-cielt ved tegl. Sammen med firmaet Brik+Brik præsenterer Jacobi Walther Teglværket den nye flade falstagsten J11v, der udover en bred liggeflade er fleksibel i lægteafstanden, helt op til 32 mm., og ligeledes er den fleksibel i dækbredde på op til seks mm. Med de få millimeter dækbredde kan man på blot 20 rækker tagsten opnå 12 cm svarende til en halv sten.  
På Jacobi Walther Teglværkets eget laboratorium testes tagstenen for hver produktion. Der testes for brudstyrke, 

vandoptagning, formstabilitet og ensar-tethed i farver, til den nye J11vr er føjer flere nuancer.
Ud over standardfarverne Naturrød, engoberet Gammelrød, engoberet Gam-melsort og Mørkebrun er der også i den Ædelengoberede del kommet nye farver som Ædelbordeaux, Ædelsort, Ædelkob-ber, Ædelbrun, Ædelgrøn og Ædelrød. Som noget helt nyt er nu også i glasere-de overflader i Bordeauxrød, Lavagrå, Kastaniebrun, Vulkansort og Spacegrå samt to Silkeglaserede overflader, Silke-glaseret Bordeauxrød og Lavagrå.
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Byggeorganisationernes egen garantiordning.
Favorable priser - administrativ enkel løsning.

Brug BFG til AB-92 garantistillelse og din bank til driftskreditter.
Vi hjælper med at sørge for nedskrivning og ophør af garantierne.

Læs mere på
www.BFGgaranti.dk
Byggefagenes Fælles Garantiselskab s.m.b.a.Islands Brygge 26 - Postboks 1990 - 2300 København S

Tlf. 33 93 46 60 - www.BFGgaranti.dk - bfg@hvr.dk

Nu kommer AT,  før du har lavet kaffeNu er det slut med at feje og rydde op, før Arbejdstilsynet kommer forbi. For beskæftigelsesministeren giver tilsynet lov til at komme uanmeldt for at tjekke arbejdsmiljøet, som det ser ud til dagligt
Som noget nyt kan Arbejdstilsynet komme uanmeldt og vil fremover tjekke arbejds-miljøet på hele byggepladsen – og ikke som hidtil kun den enkelte virksomhed.

Af Johannes H. Nørgård

Mens antallet af alvorlige arbejdsulyk-ker generelt er faldende, er det ikke lykkedes at knække kurven i byggebran-chen. Her kommer mere end dobbelt så mange alvorligt til skade i forhold til andre brancher. Samtidig viser tal, at mange ansatte i byggeriet overbelastes fysisk.
Derfor iværksætter beskæftigelsesmi-nister Troels Lund Poulsen nu et forsøg med en ny tilsynsmetode. Metoden vil betyde, at Arbejdstilsynet i højere grad vil komme på uanmeldt besøg på bygge-

pladser, hvor det farlige arbejde udføres. Samtidig vil der være øget fokus på forebyggelse.
- Alt for mange ansatte i byggeriet kom-mer alvorligt til skade eller bliver slidt ned af dårlige arbejdsforhold – og det er helt uacceptabelt. Situationen kalder på politisk handling, og derfor iværk-sætter vi nu en ny tilsynsmetode, hvor Arbejdstilsynet rykker uanmeldt ud til byggepladser i hele landet, siger beskæf-tigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Alle på byggepladsen tjekkes
Som noget nyt kommer kontrollen frem-over til at tjekke arbejdsmiljøet på hele byggepladsen – og ikke som hidtil kun den enkelte virksomhed. Ministeren slår dog samtidig fast, at kontrollen ikke kommer til at stå alene.
- Hvis vi for alvor skal vende udviklin-gen, er det også afgørende, at der kommer 

øget fokus på forebyggelse af ulykker og nedslidning. Fremover skal det være sådan, at Arbejdstilsynet skal afholde et dialogmøde med virksomheden, hvis der konstateres alvorlige arbejdsmiljø-problemer – og hver eneste gang, det er relevant, skal Arbejdstilsynet følge op over for byggeledelsen eller bygherren.

Byggeriets parter bakker opDen nye tilsynsmetode har været drøf-tet i arbejdsmiljøforligskredsen og med Dansk Byggeri og BAT-kartellet, som bakker op om forsøget. Direktør i Dansk Byggeri, Peter Stenholm fremhæver især, at bygherren fremover vil blive draget langt mere til ansvar:- I Dansk Byggeri har vi arbejdet mål-rettet for at knække ulykkeskurven. Derfor har vi også arbejdet for at sikre, at alle i byggeriet skal påtage sig sit ansvar efter arbejdsmiljøloven, og i den forbindelse er det særligt vigtigt, at Arbejdstilsynet fører tilsyn med alle i byggeriets værdikæde. Vi hilser derfor velkomment, at Arbejds-tilsynet nu indfører tilsyn med bygherres ansvar efter arbejdsmiljøloven. Og for-mand for byggefagene i BAT-kartellet, Kim Lind Larsen, siger:
- Det er sund fornuft at lade Arbejdstil-synets kontrol starte ude på byggepladsen og samtidig gøre tilsynet uanmeldt. Det giver også god mening, at Arbejdstilsynet i samme ombæring ser på alle væsentli-ge problemer på byggepladsen, uanset om der er tale om risiko for ulykker, nedslidning eller farlig kemi. De nye 

•  Den nye tilsynsmetode indebærer, at Arbejdstilsynet i højere grad vil komme uanmeldt ude på byg-gepladserne på baggrund af den viden, som Arbejdstilsynet har fra bl.a. byggepladsanmeldelser, kla-ger eller alvorlige ulykker.

•  I modsætning til tidligere, hvor Arbejdstilsynet har set på den enkelte virksomhed, skal de nu afdække arbejdsmiljøproblemer på hele byggepladsen. Det vil sige, at der både vil være fokus på de ram-mer, der er sat af byggeledelsen og bygherrer, og på arbejdsmiljøpro-blemer i den enkelte virksomhed.
•  Endelig skal Arbejdstilsynet være markant mere i dialog med virk-somhederne, byggeledelsen og bygherren om planlægning og samarbejde for at forebygge ulyk-ker og nedslidning. 

•  Der igangsættes herudover et arbejde med at øge vidensdelingen om arbejdsulykker og nedslidning i branchen, og kommunikationen herom skal styrkes, så det bliver nemmere for virksomhederne at arbejde med forebyggelse.

Fakta

Bam-bus 
opruster
I forlængelse af overenskomstforhand-lingerne i foråret, hvor bevillingen til Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-bus) blev øget med 20 %, har bestyrelsen besluttet at udvide ordningen med to konsulenter. 
De to konsulenter skal varetage opga-ver i Nordjylland og i Hovedstaden, hvor der igennem de seneste år har været en stor efterspørgsel på vejledning fra de nuværende konsulenter. Det betyder, at Bam-bus fra 2018 vil have 10 kørende konsulenter til besøg og kontakt med byggepladser og virksomheder.Desuden skal der ske en styrkelse af formidling i Bam-bus, sådan at de gode erfaringer, som konsulenterne indsam-ler, kommer ud til en bredere kreds af virksomheder, medarbejdere samt orga-nisationerne bag Bam-bus. Det betyder, at der kommer en relancering af dette nyhedsbrev, hvor det dels vil komme hyppigere og dels med flere eksempler på gode arbejdsmiljøløsninger.
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dialogmøder er en ekstra service fra Arbejdstilsynet.
Forsøget med tilsynsmetoden går i gang den 1. november 2017 og fort-sætter frem til 30. april 2018. Herefter vil tilsynsmetoden blive evalueret, så der kan tages stilling til, om den skal videreføres.

 
johannes@odsgard.dkSocial dumping i stor stil på villavejeneArbejdstilsynet har gennemført en aktion efter social dumping mod 

byggerier på de danske villaveje. Det førte til afsløring af seks illegale 
personer samt 37 strakspåbud på kun 39 besøg

Arbejdstilsynet gennemførte den sidste uge i august en aktion mod byggeri-er, der foregår på de danske villaveje. Resultatet af aktionen viser, at hver-ken arbejdsmiljøet eller den lovpligtige anmeldelse i Registret for Udenlandske Tjenesteydelser (RUT) bliver priorite-ret, når udenlandske håndværkere byg-ger for private.

51 overtrædelser  på 39 besøg
51 gange gav Arbejdstilsynet reaktioner til virksomheder, der arbejder for private 

bygherrer, fordi arbejdet ikke var sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt tilrette-lagt. På aktionen blev der også fundet 19 tilfælde, hvor udenlandske virksom-heder enten havde lavet en mangelfuld anmeldelse eller slet ikke havde anmeldt sig til RUT.
- Aktionens resultater viser, at mange private bygherrer ikke kender reglerne for arbejdsmiljø, og at de i nogle tilfælde bruger håndværkere, der ikke overhol-der arbejdsmiljøreglerne. På aktionen så vi ofte eksempler på, at udenlandske virksomheder ikke var anmeldt i RUT, som de ellers har pligt til. I alt var der 19 RUT-overtrædelser på 39 gennem-førte besøg, siger Brian Brink Larsen, der er tilsynschef for social dumping i Arbejdstilsynet.

På aktionen fandt man også seks per-soner, der opholdt sig illegalt i landet. De seks personer blev anmeldt til politiet.

SF-ordfører rystet
Det har rystet SF’s politiske ordfører Karsten Hønge, der nu har bedt justits-ministeren oplyse hvor mange private boligejere, der har fået bøde for ikke at have kontrolleret udenlandske hånd-værkeres RUT-registrering. Samt oplyse hvor store bøderne har været.

- Nu har vi diskuteret social dumping, og hvordan østeuropæiske firmaer skal håndteres, i årevis, men alligevel viser det sig, at det står galt til på hver anden arbejdsplads ude på villavejene, siger han.
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Det er ikke alt på villavejene, der tåler dagens lys, afslørede Arbejdstilsynets akti-on. (Modelfoto)
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Danske heavy duty  støvsugere og luftrensere  udviklet til byggebranchen

Pålidelige kvalitetsløsninger  til et bedre arbejdsmiljø

RONDA®
Vacuums for life

www.broendum.comNærmeste forhandler anvises på tlf. 86 82 43 66

www broe d

Murere efteruddanner sig til succes
Når man som håndværker jagter flere kunder og opgaver, er det sund fornuft at investere i opkvalificering

Sådan lyder det fra både Kolt-Hasselager Murerforretning og Murerfirmaet Top-kær. Begge har de senere år prioriteret skolebænken for at kunne opkvalificere sig i bl.a. radonsikring via kursusforløb i partnerskabsordningen FlisePartneren.- Selv om det går rigtigt godt med bygge-riet i Østjylland, er der kamp om kunderne, så det er vigtigt at skille sig positivt ud og tilbyde noget, som ikke alle kan, fortæller Per Bjerre, Murerfirmaet Topkær.- Radonsikring er et godt eksempel, for det er bestemt ikke noget, som den gennemsnitlige murermester bare lige bør kaste sig ud i. Det kræver viden og know-how, hvis det skal laves rigtigt, og samtidig er der mange løsningsmuligheder, som du skal kunne guide boligejeren rundt i. Med den store opmærksomhed, der er omkring radon i dag, kommer du hurtigt ud på dybt vand, hvis du ikke har styr på tingene. 

Stærk på special-opgaverHos Kolt-Hasselager Murerforretning er det ikke kun firmaets certificering inden for radonsikring, der det seneste år har bidraget til den voksende kundestrøm. Firmaet er også blandt de få i landet, der kan afmontere fliser og klinker og gen-anvende dem, så f.eks. vandskadede kæl-derrum eller entréer kan udbedres uden at ændre på den oprindelige byggestil. 

- Vi har en del forsikringssager, hvor kunderne gerne vil beholde fliser, som er udgået af produktion og derfor ikke bare kan erstattes af nye. Her er det en fordel, at vi kan afmontere fliserne sikkert, uden at de går i stykker, fortæller Morten Jensen og fortsætter:  
- Vi har løbende opkvalificeret os i alt fra gulvspartling til storformatfliser for at kunne garantere over for kunderne, at vi arbejder med de nyeste og mest effektive løsninger. Min anbefaling er helt klart at gribe de mange muligheder, der er for at efteruddanne sig og opnå de kompetencer, som gør, at man kan byde ind på de spe-cialiserede opgaver, lyder hans råd.  
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Med løbende efteruddannelse kan man holde sig fremme i konkurrencen om kun-derne.

Satser på beton-projektering i 5DSpæncom har sat sig ambitiøse mål for projekteringen – 50 % af alle elementtyper skal projekteres i 5D ved udgangen af 2018
Spæncom har sat fart på den digitale projektering. Man er netop overgået til 3D projektering og sigter mod 5D pro-jektering med udgangen af 2018. Netop nu samarbejder Spæncom med NCC om det andet af to boligbyg-gerier ved navn ’HavneBryggen’ på 

Islands Brygge i København. For kon-struktionstekniker Patrick Culleton, som har været ansat hos Spæncom i 20 år, er selve opgaven med at projektere vægge til de nye boligbyggerier ikke ny, men det er arbejdet med 3D-mo-dellering. 

- Jeg var skeptisk over for effektiviteten af 3D, men efter bare to måneder var jeg overbevist og kunne tydeligt se fordelene, fortæller Patrick Culleton, som især frem-hæver fejleliminering og bedre sammen-byggelighed som de primære styrker ved at anvende 3D-projektering i Tekla sam-menlignet med 2D CAD-projektering.

Videre til 5D
Patrick Culleton anser overgangen til 3D-modellering som den mest markante 

udvikling inden for byggebranchen i hans tid. Men Spæncom tager skridtet videre med en målsætning om at udbyg-ge 3D-modellerne med information om tid og økonomi, så der i stedet bliver tale om 5D-modeller.    
- Vi besluttede i år, at vi gerne ville sætte fart på udviklingen, da det helt tydeligt er den vej, det går i branchen. Indtil videre har vi udvalgt en række projekter, hvor kunderne også er indstillet på at arbejde digitalt, siger adm. direktør Torben Bloch Nielsen, der ser 5D-projektering som langt mere end blot et internt arbejdsred-skab for Spæncom. 

Det er kommunikationTorben Bloch Nielsen er ikke i tvivl om, at samarbejde er nøglen til succes i forhold til digital konvertering, og det gælder ikke kun internt i Spæncom men i hele byggebranchen:  
- De nye digitale modeller skal ses som kommunikationsmodeller, som medfører færre misforståelser og muli-ge grænseflader mellem de involvere-de parter. Hvis vi skal lykkes med at ændre vores arbejdsmetode, så er det helt afgørende, at vi bliver involveret i projekterne tidligere. Det er simpelt-hen ikke noget, vi kan løfte alene, og derfor håber vi selvfølgelig, at endnu flere af vores kunder og samarbejds-partnere vil være åbne over for de nye muligheder. 

Torben Bloch Nielsen fortæller, at Spæncom har nedsat en projektgrup-pe med særligt fokus på at afprøve og udvikle 5D-projekter. Derudover uddanner virksomheden løbende medar-bejdere i at anvende de nye programmer og modeller. 
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Odsgard A/S udgiver erhvervsfagbladene Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Lager & Transport – Logistikmagasinet,

PackMarkedet og IT-Reload samt håndbogen Branchevejviser for Trælast & Byggemarkeder, BTB. 

På nettet står vi bag UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, MesterGuiden.dk, BygJob.dk, PackM.dk, LTL.dk og IT-Reload.dk

Senest kontrollerede oplag: 18.018 eksemplarer
Periode: 1/7-2016 til 30/6-2017

BygTek – oplagsfordeling i 2018 Antal %

Entreprenører 4.961 28

Tømrer- og snedkermestre 4.482 25

Murermestre 1.892 10

 Arkitekt- og ingeniørfirmaer 1.841 10

El- og VVS installatører, større virksomheder 1.236 7

Kloakmestre 723 4

Tagdækkere, isoleringsfirmaer og energikonsulenter 461 3

Trælast, byggecentre og engroshandel 518 3

Malermestre, større virksomheder 516 3

Gulvlæggere, glarmestre og andre håndværksfirmaer 562 3

Leverandører, organisationer og enkeltpersoner 439 2

Tekniske forvaltninger, tekniske skoler
og offentlige myndigheder 219 1

Boligforeninger 168 1

I alt 18.018            100,0

BygTek er med til at sætte dagsordenen i byggeriet.

BygTek giver læserne relevant og værdifuld information, som skaber merværdi 
i form af viden, der øger læsernes muligheder for at agere i markedet. Vi giver 
læserne overblik over nye samarbejdskonstellationer, implementering af nye 
arbejdsmetoder og dermed mulighed for øget omsætning.

BygTek er en relationsskabende platform for vidensdeling på tværs af faggrup-
perne i byggeriet.

BygTek skriver til beslutningstagerne i målgruppen – uden politiske eller organi-
satoriske bindinger.

Din kontakt til byggebranchen

Redaktion: 
redaktion@odsgard.dk

Annoncesalg:
Salgschef Kim Anker, anker@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 22 
Mediekonsulent Ralph Olsen, olsen@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 07

BygTek sendes med beslutningstagerens navn trykt på avisen (eller folien)


