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Your contact to the 
building industry in Denmark

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

Compa 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 

KONTAKT OS PÅ 6361 8545 OG HØR MERE OM 

Newspaper for 18.000 desicionsmakers

geger ovooo
hhar be
vorr altalt

PÅ 63

Website and Newsletter with 25.000 subscribers



Issue dates and features  2018

Deadline 8 January

• Trade fair: Kloakmessen 2018
• Contractor’s equipment
• Sewer and drainage
• AWARD: Buildings of the year 2017 in Denmark

Deadline 14 February
• Trade fair: BYGGERI’18, Fredericia, 13.-16. marts
• Concrete
• Fire and sequrity
• Green roofs and facades

Deadline 16 March

• Energy renovation (Insulation, doors, windows etc.)
• Facades
• Demolition and PCB

Deadline 13 April
• Doors and windows
• Contractor’s equipment
• Trade fair: Building Green (Aarhus)
• Sewer and drainage
• Roofing

Deadline 7 May

• Work clothing
• Concrete
• Fire and sequrity
• Scaffolding, lifts, ladders and cranes
• Extra: Newspaper for Housing associations 
  and Housing Coorperatives

Deadline 1 June

• Energy renovation (Insulation, Solar cells, windows etc.)
• Facades
• Demolition and PCB

Deadline 15 August
• Doors and windows
• Contractor’s equipment
• Sewer and drainage
• Scaffolding, lifts, ladders and cranes
• Roofing

NO. 7 – 30 AUGUST WEEK 35

NO. 6 – 20 JUNE WEEK 25

NO. 5 – 22 MAY WEEK 21

NO. 4 – 30 APRIL WEEK 18

NO. 3 – 5 APRIL WEEK 14

NO. 2 – 5 MARCH WEEK 10

NO. 1 – 22 JANUARY WEEK 4

Deadline 8 October
• Fire and sequrity
• Doors and windows
• Facades
• Winter building
• Extra: Newspaper for Housing associations 
  and Housing Coorperatives

NO. 9 – 24 OCTOBER WEEK 43

Deadline 10 September

• Green roofs and facades
• Hall construction and industrial doors
• Indoor buildingmaterials (Flooring, Ceilings, Stairs etc.)

NO. 8 – 26 SEPTEMBER WEEK 39

Deadline 30 October

• Contractor’s equipment
• Sewer and drainage
• Demolition and PCB
• Scaffolding, lifts, ladders and cranes
• Roofing

NR. 10 – 14 NOVEMBER WEEK 46

Focus on cars
Motor journalist 
Jørli Petersen puts 
into every number 
of BygTek focus on 
cars for the con-
struction industry.

EVERY TIME

Deadline 21 November

• Work clothing
• Energy renovation (Insulation, doors, windows etc.)
• Indoor buildingmaterials (Flooring, Ceilings, Stairs etc.)
• Winter building

NR. 11 – 6 DECEMBER WEEK 49

Media advisors: 
Sales Manager Media advisor
Kim Anker  Ralph Olsen
anker@odsgard.dk  olsen@odsgard.dk
tel. +45 46 93 66 22 tel. +45 46 93 66 07



Ad information  2018

Odsgard A/S · Stationsparken 25 · DK-2600 Glostrup · www.odsgard.dk
                     Tel. +45 43 43 29 00 · Mail: odsgard@odsgard.dk

All prices are exclusive VAT and possible artwork.

Ads must be delivered as a hi-res CMYK-separated PDF-file by 
e-mail to ads@odsgard.dk.
Recommented colour profile: ISOnewspaper26v4
Recommented resolution: 200 dpi (79 pixel per cm)
Paper: 49 g 
Magazine size: Tabloid (w: 280 mm, h: 395 mm)

'BygTek' undertakes no responsibility for errors in the submitted 
electronic ad material, for material handed in too late, as well as 
strikes and other kinds of force majeure cannot lead to 'BygTek' 
being liable in any damages.

A 5% reimbursement is granted for information/guarantees/com-
pletely ready material provided by approved advertising/media 
agencies. Inserts are exempt from reimbursement. 

General information

3 - 4 placements .......................................................................  ÷15 %
5 - 7 placements .......................................................................  ÷20 %
8 or more placements ...............................................................  ÷25 %

Cross media discount! We can offer a discount, when adverti-
sing in one or more of our magazines: Mester & Svend, BygTek, 
Byggeri, Puff ect.

Ads must be ordered at the same time and published within 12 
months. 

Discount

Placement surcharge: Page 3: +10 %, page 5: +5 %.

Colour and placement surcharge

Inserts

Sizes and prices in 4 colours
1/1 page 3,620 EUR
Width x height:

256 x 370 mm

B
AAA

BB

1/2 page 2,450 EUR
Width x height:

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

1/4 page 1,265 EUR 
Width x height:

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

1/8 page
 860 EUR
 

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

Cover advertising  
A: Front page-spot 1,265 EUR
W: 82 x H: 75 mm

B: Sticker on the frontpage
Call for price
W: 256 x H: 176 mm

C: 1/1 back page 3,620 EUR
W: 256 x H: 370 mm

D: 1/2 back page 2,450 EUR
W: 82 x H: 75 mm

1/16 page 
 525 EUR

Width x height:

C: 58 x 86 mm

An insert is an effective Direct Mail, ensuring your message great 
attention and leaves a positive impression on the readers. 

Please ask for special quotation.

Price

Ad material: mail to ads@odsgard.dk

BB D

C

B
A

DD

CA BBB

Get an advertorial in BygTek
Advertorial Call for price
1/1 left page

- Please send text and photos.
We do the layout.

With an advertorial you can bring information on your products and 
solutions.

Our journalists can help with writing, so you get the right message 
across. Prices from 535 euro.

A

D
C

B



Latest controlled net distribution according to Danish Media Audit of Circulations: 
18,018 copies. Period: 1/7-2016 to 30/6-2017 

BygTek  2018

BYGTEK  – Circulation 2018 – Address Number %

Contractors 4,961 228

Carpenters and joinery Business 4,482 25

Master builders 1,892 10

Architects and constructial engineers 1,841 10

Electrical Contractors, Plumming and
heating installers 1,236 7

Sewer Contractors 723 4

Roofers, insulation firms and energy consultants 461 3

Building Centers and Hardware Stores 518 3

Master painters, large firms 516 3

Floorfitters, glaziers 562 2

Suppliers for the building trade and organizations 439 3 

Technical administration, technical schools and 
public authorities 219 1

Housing associations 168 1

Total 18,018           100.0

BYGTEK participates in setting the agenda for construction work.

BYGTEK provides its readership with to the point and valuable information to 
obtain surplus value in the knowledge to create new possibilities to act in the 
market. BYGTEK gives a broader view on new cooperation constellations, imple-
mentation and new work methods and with it possibilities to increased turnover.

BYGTEK is a platform for new relations and sharing of knowledge across occupa-
tional groups.

BYGTEK writes about, for and to decision-makers in the targetgroup – with no 
political or organizing bonds.

Head on and build…

Editorial: 
redaktion@odsgard.dk

Media advisors: 
Sales Manager Kim Anker, anker@odsgard.dk, tel. +45 46 93 66 22
Media Adviser Ralph Olsen, olsen@odsgard.dk, tel. +45 46 93 66 07

BYGTEK is sent with decision-makers name printed on the magazine (or on the foil)

Odsgard Media publish the trade journals Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, IT-Reload, 

Lager & Transport – Logistikmagasinet and PackMarkedet and the handbook 'Branchevejviser for Trælast & Byggemarkeder, BTB. 

On the web we stand behind UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, MesterGuiden.dk, BygJob.dk, PackM.dk, LTL.dk and IT-Reload.dk

Nr. 6 – 28. august 2017

Side 11

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.

-jhn

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.

 
-kj

Nr. 7 – 25. september 2017

Side 7

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.

-jhn

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.

 
-jhn/db

Det er ikke alt på villavejene, der tåler dagens lys, afslørede Arbejdstilsynets akti-on. (Modelfoto)

Nr. 5 – 6. juni 2017
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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 bro 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.  

-mir

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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