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Din kontakt til tømrer- og 
snedkersvende samt deres mestre

Lej et skelet og skån kroppen

Avisen for tømrer- og snedkersvende – og deres mestre 

 26. årgang – Nr. 2 – 23. april 2019

Såkaldte Exo-skeletter er ved at finde vej til byggeriet, og snart bliver 

det muligt at leje de teknologiske hjælpemidler, som aflaster arme, ben 

og ryg ved eksempelvis skruearbejde over hovedet og tunge løft
Læs side 4

Nyt om BæredygtighedBliv klogere på bæredygtigt byggeri og materialer. Læs 

tillægget som du finder inden i Mester & Svend.
 

Tillæg

Tema om værktøjværktøjsfronten er der nyt fra Makita, Bosch og Fes-

ol. Vi tager også et kig på et nyt registreringssystem.
Læs side 22-25 Mere end 51.500 besøgte DM i Skills, især unge folke-

skoleelever, der har fået et langt mere positivt syn 

på mulighederne ved at tage en erhvervsuddannelse.
Læs side 10-13

Skills åbner øjne og lukker fordomme

 26. årgaa

Avisen for tømrer- og snedkersvende – og deres mestre

 26. årgang – Nr. 5 – 17. oktober 2019

artrt bblilivev r 
b n 

arrmeme, , ben øøftft
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Droneinspektion er let at gå til

Den mellemstore tømrervirksomhed BMT-Byg fra Kastrup er godt i gang 
med at føje droneinspektion til firmaprofilen

Af Louise S. Strøbech

I efteråret 2018 brugte ejer og tømrer-
mester i BMT-Byg, Christian Svendsen, 
to dage på at tilegne sig et Dronebevis 
1A, der gør det muligt og lovligt for ham 
at inspicere ejendomme, tage, tagren-
der, facader m.v. ved hjælp af firmaets 
drone. Han købte kursus og drone fra 
samme udbyder og betalte 18.000 kr. Så 
var han flyvende.

- Vi valgte at købe en drone, fordi vi 
synes, det giver god mening at tilbyde kun-
derne besigtigelse af primært tage. De kan 
hurtigt få både billeder og video af tagets 
tilstand, og vi kan give et prisoverslag med 
det samme eller lave et tilbud afhængigt 
af omfanget, fortæller Christian Svendsen, 
der som ny droneoperatør har ca. to drone-
opgaver om måneden, foreløbigt primært 
for eksisterende kunder.

Det kan især betale sig at flyve med 
droner over tage eller ved facader, der 
ikke er lettilgængelige, med mindre man 
er villig til at leje en lift eller ligefrem 
sætte et stillads op.

- Det giver bl.a. god mening ved ældre 
ejendomme inde i byen, hvor man f.eks. 
ved, der er en utæthed, men ikke ved 
præcist hvor. Jeg kan filme og tage bil-
leder af hele taget på et par timer. Som 
faguddannet tømrer ved jeg, hvad jeg 
skal kigge efter, og jeg kan zoome ind 
på det, der er vigtigt. Hvis man skal leje 
en lift koster det hurtigt 7000-10.000 kr. 
plus mandetimer pr. dag, mens det kan 
koste over 100.000 kr. at sætte et stillads 
op omkring en bygning. Så det giver god 
mening at bruge droner til først at skabe 
overblik over opgavens omfang, så man 
f.eks. ikke skal sætte stillads op på hele 
bygningen, siger Christian Svendsen, der 

ejer virksomheden sammen med sned-
kermester Martin Rasmussen. Sammen 
beskæftiger de 24 ansatte.

I gang på få minutter
Denne tirsdag i maj er han hyret af en 
fast kunde til at filme et tag på et stør-
re lejlighedskompleks på Frederiksberg. 
Ejendomsadministrationen ved, taget er 
utæt et sted, vil gerne vide præcist hvor, 
og vil desuden gerne se, hvordan byg-
ningens tag ellers ser ud. 

Christian Svendsen ankommer til 
adressen, lyner den lille taske op, hvor 
både drone og fjernbetjening ligger, 
klikker rotorbladene på dronen, starter 
fjernbetjeningen op og flyver forsigtigt 
dronen op over taget på bygningen på den 
anden side af vejen. Det er kun få minutter 
siden, han har parkeret bilen.

- Jeg har taget en kollega med, som 
har afspærring med, fordi vi kan risikere 
at flyve over offentlig vej, og for at han 
kan holde evt. nysgerrige folk væk fra 
fortovet. Han kan også svare på spørgs-
mål, hvis der kommer nogen. Så skal jeg 
ikke også koncentrere mig om det, siger 
Christian Svendsen.

Fandt flere skader
Der kommer ingen forbi med spørgsmål 
denne dag, og det blev ikke nødvendigt 
at spærre af, så Christian Svendsen har 
ro og fred til at tjekke taget for skader. 
Det tager ham 45 koncentrerede minut-
ter, så er dronen tilbage i tasken i bilens 
bagagerum.

- Kunden vidste, at der var mindst én 
utæthed, men det viste sig, at der var en 
hel del skader, som jeg har zoomet ind på. 
Så nu skal jeg hjem og lave en rapport, 
hvor jeg kommer med min vurdering 
af opgaven, jeg vedlægger billeder og 
video, og så er det op til kunden, hvad de 
vil gøre ved det, og hvem der skal have 
opgaven, siger Christian Svendsen, der 
afhængigt af tidsforbruget tager 2000-
3000 kr. for en droneinspektion. 

- Prismæssigt ligger jeg nok lidt lavt, 
for jeg er helt ny og skal prøve at gøre det 
spiseligt for kunderne her i starten, slut-
ter tømrermesteren, der forventer flere 
interessante flyveture over hovedstadens 
tage med drone nummer 12967.

louise@odsgard.dk

Når man bruger dronen erhvervsmæssigt 
skal den have sit eget registreringsnum-
mer, som skal meldes til Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen. Det er også lovpligtigt med 
en ansvarsforsikring, hvis dronen ved et 
uheld skulle falde ned i hovedet på folk.

Christian Svendsen har investeret i dronen af mærket Mavic2 Zoom, primært fordi den har 
et rigtig godt kamera, og fordi den er lille og let at have med sig.

Antennerne på fjernbetjeningen kan foldes ind og rotorbladene på selve dronen kan let 
afmonteres og foldes sammen, så hele udstyret kan være i en lille skuldertaske.
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Dronebevis
For at kunne flyve erhvervsmæssigt 

med droner i bymæssige områder 

skal man erhverve sig et dronebevis. 

Kurset til Dronebevis 1A, der tager 

2-3 dage afhængigt af kursusudby-

der, giver ret til flyvning med droner 

op til en vægt på 1,5 kg. Der findes 

mange udbydere af undervisning i 

teori og praktisk droneflyvning i hele 

landet.

Inden kursets start skal man kunne 

dokumentere, at man har gennemført 

mindst 15 flyvninger, der til sammen 

giver mindst 5 timers flyvetid udenfor 

bymæssige områder. 

Der er en del forberedelse både 

inden og under kurset, og man skal 

derfor afsætte tid både op til og 

under uddannelsen for at kunne bestå 

prøverne. 

Efter afsluttet kursus modtager 

man et dronebevis, så man kan udfø-

re erhvervsmæssige flyvninger også 

inden for bymæssige områder.

Det er Trafik-, Bolig- og Byggesty-

relsen, der udsteder dronebeviserne.

Kilder: dronebevis.dk og Integra 
Aerial Services & Aviation Academy

Fakta

Dronen og Christian Svendsen har spottet 
et stort hul i rygningen. I sin efterfølgende 
rapport dokumenterer Christian Svendsen 
ikke færre end 11 større eller mindre ska-
der som revner og huller i rygning, revner 
i tagsten og inddækning og skader på 
taghætter. Kunden kendte i forvejen til én 
af skaderne.

Christian Svendsen har ved hjælp af dro-
nen observeret et generelt sundhedspro-
blem ved samtlige skorstene på bygningen 
på Frederiksberg. Det dokumenterer han i 
sin rapport til kunden med en serie billeder 
af revnede skorstenspiber.

ZPRO Coating
Stærk overflade 
til udendørs brug

Outdoor

Korrosionsbeskyttelsesniveau:

ZPRO coating er udviklet som et prisvenligt alternativ til rustfrit stål. De fleste ved godt at man bør anvende A4 rustfrie 

metalbeslag når de monteres udendørs og kommer i direkte kontakt med regn. Prisen på rustfrit stål er dog så høj at 

mange vælger at se bort fra dette og anvender almindeligt galvaniseret stål i udendørs uoverdækkede samlinger. 

Med beslag udført i ZPRO materiale tilbyder Simpson Strong-Tie nu en mellemting mellem standard galvaniseret stål og 

rustfrit stål, men som prismæssigt ligger betydeligt under de rustfrie beslag.

+45 8781 7400    strongtie.dk 

DANMARK
PRODUCERET I

af Simpson Strong-Tie®

Få jeres kunders
opmærksomhed
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Rigtigt meget tømmer rundt omkring, fortrins vis i tagkonstruktioner, men også andet tømmer, får besøg af de træned-brydende insekter. Inde i vores bygninger er det borebiller af forskellig art; husbukke, parketbiller mm., vi får besøg af, mens det i udendørs træ oftest er fx den røde blomsterbuk man støder på.
Fælles for disse irriterende gæster er at de kræver at træværket er blevet opfugtet til over 15% træfugt, men med klimaæn-dringerne, hvor højere temperaturer samt kraftigere nedbør bliver hyppigere, så øges risikoen.

Protox Insekt har gennem mange år været et foretrukket middel til forebyggelse 

og bekæmpelse af insekter i træværk i bygninger. Som alle andre biocidprodukter skal også Protox Insekt med mellemrum have fornyet sin godkendelse som træ-beskyttelsesmiddel, i det der i Biocid-forordningen hedder PT8.
Det har taget myndighederne næsten 3 år at tage en beslutning, men nu fore-ligger den, og det positive er, at Protox Insekt stadig er godkendt til at forebygge og bekæmpe angreb af trænedbrydende insekter – både borebiller og husbukke – i træværk inde i bygningerne. 

Protox Insekt har også stadig den kendte mærkning – der er altså ingen ændringer omkring arbejdsmiljøet ved 

anvendelse af produktet.
Men når nu myndighederne har brugt 3 år på at overveje en fornyet godkendel-se, så må der da være nogle ændringer.

Det er der også – MST har (ordret) fore-taget denne vurdering: “Miljøstyrelsen vurderer, at angreb af træødelæggende biller generelt set ikke er et alvorligt problem i DK, og at privatpersoner på en mere sikker måde kan klare sig med alternativer til kemisk bekæmpelse.” Denne vurdering må alene stå for Miljøstyrelsens regning!
Protox Insekt vil derfor fremover kun være reserveret til professionelt brug.

Fabriksvej 19 · 6000 KoldingTlf +45 75 50 40 22 · info@protox.dkwww.protox.dk

Trænedbrydende insekter
– hvad gør jeg her?

Parcelhuse skal have udskiftet tag

De seneste tre år er der i gennemsnit blevet påbegyndt ca. 21.500 nye boliger herhjemme, og selv om det er det høje-ste niveau siden midten af 00’erne, så er det intet at regne mod det boom, der gjorde sig gældende i årene fra 1960-1979. Alene i 1972 blev der påbegyndt næsten 64.000 nye boliger, og i alt blev der i perioden opført flere end 800.000 boliger i Danmark – heraf ca. 200.000 almene boliger. 

Til sammenligning blev der i 2016, som er det foreløbig travleste år i det aktuelle byggeboom, påbegyndt knap 28.000 boliger. Altså et godt stykke under halvdelen af niveauet i 1972. Baggrun-den for det historiske byggeboom var en kombination af udpræget boligmangel, økonomisk fremgang og ikke mindst en industrialisering af byggeriet, hvor traditionelt håndværk blev erstattet af præfabrikerede elementer, der hurtigt 

og effektivt kunne monteres på bygge-pladsen. 
Nybyggeriet koncentrerede sig i for-stæderne, og danskerne flyttede i tusind-vis væk fra byernes tætpakkede baggårde for i stedet at nyde livet i mere natur-skønne omgivelser med luft og plads til udfoldelser. I den henseende var driv-kraften for byggeboomet i 1960’erne og 1970’erne den modsatte af drivkraften i det aktuelle boom, hvor det først og 

fremmest er urbanisering, der skaber boligbehovet. 

Mulighed for  moderne løsning
Parcelhusene tegnede sig for omkring 450.000 af de nyopførte boliger i peri-oden fra 1960 til 1979, og en stor del af husene blev udstyret med eternittage, som i de seneste år er begyndt at blive udskiftningsmodne.
- Det store generationsskifte på par-celhustagene er i fuld gang, og det er en af årsagerne til, at vi lige nu oplever det højeste aktivitetsniveau i Cembrits histo-rie, siger adm. direktør Morten Rosager Andersen.

Han tilføjer: 
- Vores tagprodukter i fibercement har gennemgået en markant fornyelse siden byggeboomet i 60’erne og 70’erne, og der er i dag rigtig gode muligheder for at renovere taget med en moderne tag-løsning, der samtidig respekterer husets oprindelige arkitektur. Og så er et tag-skifte i øvrigt en oplagt anledning til at efterisolere taget efter nutidig standard og dermed gøre miljøet en tjeneste samt opnå besparelser på varmeregningen fremadrettet.

-los

Hos Cembrit oplever man stor travlhed, fordi mange parcelhuses tage er klar til et generationsskifte.

Nr. 4 – 18. september 2019
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KEMISK ANKER TIL DE MEST KRÆVENDE OPGAVER
▯ ENDNU STÆRKERE, ENDNU FLERE DIMENSIONER▯ VANDFYLDTE OG DIAMANTBOREDE HULLER▯ BRANDGODKENDT: 120 min/gevindstang — 240 min/armeringsjern▯ LET AT TRYKKE UD, OGSÅ I KOLDT VEJR▯ OPTIMAL UDNYTTELSE AF INDHOLD — MINDRE SPILDSe mere på www.itwbyg.dk

Når det gamle skal væk
Festool er lige kommet ud med ny kraftfuld akku-vinkelsliber, der klarer skærearbejdet på byggepladsen som en leg

Omdrejningstallet på AGC 18 kan regule-res trinløst fra 4500 til 8500 omdrejninger pr. minut, så hastigheden kan tilpasses materialet.

Skal du af med noget gammel befæsti-gelse, af med et gelænder eller slet og ret slibe i mindre omfang, så er Festool ude med et nyt medlem i 18 volt-fami-lien: Akku-vinkelsliberen AGC 18 med en hastighed fra 4500-8500 o/min., hvor 

der både er tænkt på ergonomi og tids-besparelse i arbejdet:
- Med den nye AGC 18 tilbyder vi et batteridrevet muskelbundt, der sætter nye standarder, både hvad angår robusthed og den fremragende ergonomi. Den nye 

akku-vinkelsliber er lige velegnet til tømrere, snedkere og malere, for med den kan man udføre skærearbejder og mindre slibearbejder kabelfrit på byggepladsen, siger José Kunze, faglært tømrer og anvendelsesspecialist hos Festool. 

Behold bare skiven påMen der er også tænkt i, at man ikke skal bruge unødvendig tid. Vinkelslibe-ren er nemlig designet så den passer i 

Systaineren med monteret slibeværktøj og batteri. Desuden gør den låsbare spindel og lynspændemøtrikken, at man kan skifte skive hurtigt og uden brug af værktøj i en håndevending. Også på ergonomien er AGC 18 forbed-ret. Tænd-og-sluk-kontakten er placeret perfekt til skærearbejde – hele maskinen er perfekt afbalanceret. Hertil kommer, at EC-TEC-motoren kører roligt og kun bevirker lave vibrationer. Det er opnået ved at koble motor og hus fra hinanden. Motoren sidder i øvrigt i et komplet luk-ket hus, som beskytter EC-motoren mod indtrængende støv. Også den intelligente styringselektronik sidder i et støbt hus for at forhindre støv i at trænge ind. AGC 18 vejer 2,7 kg inklusiv batteri.

Deadline 17. februar

•  Messe: Byggeri’20, Fredericia
•  Biler

Deadline 25. marts

•  Energirenovering (døre, vinduer, isolering m.v.) 
•  Terrasser
•  Arbejdsbeklædning, sikkerhedssko, arbejdsmiljø 
•  Værktøj 
•  Biler

Deadline 7. maj

•  Tag og facader 
•  Porte
•  Arbejdsbeklædning, sikkerhedssko, arbejdsmiljø 
•  Værktøj 
•  Biler 
Tillæg: Nyt om Bæredygtighed

Deadline 24. august

•  Befæstigelse (let, svær og kemisk) og beslag 
•  Messe: Carl Ras, Brøndby 
•  Arbejdsbeklædning, sikkerhedssko, arbejdsmiljø 
•  Værktøj 
•  Biler

NR. 4 – 11. SEPTEMBER UGE 37

NR. 3 – 29. MAJ UGE 22

NR. 1 – 3. MARTS UGE 10

NR. 2 – 16. APRIL UGE 16

Deadline 5. oktober

•  Energirenovering (døre, vinduer, isolering m.v.) 
•  Arbejdsbeklædning, sikkerhedssko, arbejdsmiljø 
•  Værktøj 
•  Biler 
Tillæg: Nyt om Bæredygtighed

NR. 5 – 22. OKTOBER UGE 43

Deadline 2. november

•  Indendørs renovering (gulv, loft, væg, trapper)
•  Arbejdsbeklædning, sikkerhedssko, arbejdsmiljø 
•  Værktøj 
•  Biler

NR. 6 – 19. NOVEMBER UGE 47

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

Fokus på biler
Motorjournalisten Jørli 
Petersen sætter i hvert 
nummer af Mester & 
Svend fokus på biler 
til byggebranchen.
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*Prisen er baseret på 160,33 arbejdstimer pr. md. (160,33 arb. timer x 9,04 kr./time) - 1.449 kr./md.

Krav om kaskoforsikring og betinget af endelig kreditgodkendelse af FCA Capital Danmark. Bruger indestår for restværdien, og priserne er inkl. lev. omk. og ekskl. moms, forsikring, grøn ejerafgift,

brændstof, dæk, serviceaftale og evt. ekstraudstyr. Forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl. Tilbuddet er enkeltstående og kan ikke kombineres med øvrige tilbud. Tilbuddet gælder,

så længe lager haves eller til den 31. maj 2018.

          -             Brændstoføkonomi ved blandet kørsel 13,9-21,3 km/l. CO
2
-udledning 169-123 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.

DOBLÓ PROFESSIONAL+ ERHVERVSLEASING
VÆLG NU MELLEM BENZIN ELLER DIESEL UDEN AT GÅ NED PÅ UDSTYR

AIRCONDITION, PARKERINGSSENSOR BAG, FARTPILOT OG MEGET MERE...

D A

F I A T P R O F E S S I O N A L . D K

LEASING FRA

9,04 KR
/ARB. TIME*

EKSKL. MOMS

PROFESSIONAL+ ERHVERVSLEASING

Månedlig ydelse

Førstegangsydelse

Løbetid

Km i perioden

Restværdi efter 60 mdr.

Doblò L2 1.4 T-JET 120 hk benzin

1.449 kr.

25.000 kr.

60 mdr.

75.000

36.550 kr.

Doblò L2 1.3 MJT 95 hk diesel

1.499 kr.

Grønne Ford
Ford dominerer den store varevognsudstilling 
i Birmingham med et par spændende nyheder, 
hvoraf den ene allerede kan købes i Danmark

Af Jørli Petersen

England er Fords europæiske hjem-
mebane, synes man tilsyneladende hos 
Ford i England, og det er da også her 
Transit bliver formet og udviklet. Så 
det er ikke overraskende, at den store 
varevognsudstilling i Birmingham er 
domineret af Ford, som viser et par 
spændende nyheder, hvoraf den ene 

allerede kan købes i Danmark, mens den 
næste nyhed må vente til næste år.

Hovedattraktionen hos Ford er Ford 
Transit Custom PHEV, som på dansk er 
en Transit med plug-in hybrid teknik. Vi 
har tidligere været efter Ford for at være 
alt for langt bagud i kapløbet om fremti-
dens type varebil til transport i byerne, 
og Transit PHEV er et godt eksempel på 
Fords mangler.

Transit med plug-in findes kun i 20 
forsøgsbiler, de blev indsat til almindelig 
transport i efteråret 2017, de 20 biler skal 
køre et år i London, og herefter vil man 
såkaldt ’vurdere resultatet’.

Imens har konkurrenterne fået et meget 
stort forspring, men de få grønne fjer, man 
kan finde hos Ford, bliver luftet så kraf-
tigt, at man forledes til at tro, at Ford er 
helt fremme i førerfeltet. Men en forsøgs-
plug-in med en rækkevidde på 50 km på 
en opladning tilsat en 1-liters 3-cylindret 
benzinmotor er langt fra målet.

Til gengæld er der bid i Fords afdeling 
for biler med åbent lad. Fords lækre 
Ranger kommer nu i version Wildtrack 
X. Det er en bil med masser af stil og 
luksus, og den herlige 3,2 motor med 
6-trins automatgear gør bilen til en ren 

fornøjelse med både læder og power. Den 
nye Wildtrack X, der sælges i farverne blå 
med sorte indslag, kan allerede købes hos 
den danske Ford forhandler.

Det kniber lidt mere med Birminghams 
nyhed nummer tre, en fabriksproduceret 
Fiesta Van. En gennemført fornuftig 
varebil med de blændede sideruder, der 
tidligere var så almindelig til små varebi-
ler, kommer til Danmark til næste forår. 
Når bøgen springer ud i 2019 kan man 
køre de sart-grønne bøgegrene hjem i en 
helt ny Fiesta Van, som slet og ret er en 
helt traditionel Fiesta, der er bygget som 
rigtig varebil bag de to forsæder. Ford 
oplyser i Birmingham, at nyttelasten i 
Fiesta Van er 500 kg, og det er ganske 
flot for en varebil i den størrelse.

20 biler kører rundt i London for at undersøge, om Ford er på rette vej med fremtidens 
plug-in hybridsystemet. Ford ligner et bilmærke, der halter et godt stykke efter en længere 
række konkurrenter.

Blå og sort er kendingsfarverne på Fords nye Ranger Wildtrack X. Masser af læder og luksus 
med Fords lækre 3,2 maskine gemt i næsen.
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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

Mester & Svend påtager sig intet ansvar for fejl i fremsendt elek-
tronisk annoncemateriale, for ikke rettidigt indleveret materiale, 
ligesom strejker og anden force majeure ikke medfører erstatnings-
ansvar for Mester & Svend.

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

Mester & Svend 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 i et eller 
flere af forlagets magasiner: Mester & Svend, Puff, Byggeri, 
BygTek, 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 29.500,-
Bredde x højde:

256 x 370 mm

Et indstik er en effektiv markedsføring, der 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. 2,05 pr. stk. Indhent venligst pris.

Kan distribueres selektivt på målgruppe og geografi.

B
AAA

BB

1/2 side 20.800,-
Bredde x højde:

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

CA

B

A CC

1/4 side 10.900,-
Bredde x højde:

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

CA BBB

1/8 side 6.900,-
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

Forsidespot 9.400,-
Bredde x højde:

A: 82 x 75 mm

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

1/1 bagside 34.500,-
Bredde x højde:

C: 256 x 370 mm

Pris i DKK

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

A

1/2 bagside 20.800,-
Bredde x højde:

D: 256 x 176 mmD

B

C

Få ’Sponsoreret indhold’ med 
i Mester & Svend

A: 1/1 side 20.800,-
Venstreside

B: 1/2 side 10.900,-
Venstreside. Kan stables

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter siden.

AAA
BB

Med ’sponsoreret indhold’ kan du bringe nyheder om jeres produkter 
og løsninger. Vi hjælper gerne med at skrive, så I får det helt rigtige 
budskab ud til læserne. Priser fra 4.000,- kr.

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

A
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Online markedsføring

Mester & Svend arbejder sammen med BygTek om at 
skabe det bedste online-univers for byggebranchen

Markedsføring 
i nyhedsbrev til 

25.000 modtagere

Markedsføring på BygTek.dk – bliv medlem
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-optimering på Google med link på BygTek.dk

Få jeres brochure/white paper på BygTek.dk

Pris: 7.800 kr. i 12 måneder.

Aftalen kan også gælde markedsføring på Byggeri.dk

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

Vores digitale univers omfatter bl.a. også Byggeri.dk, der 
besøges af private med planer om boligforbedringer og 
UgensErhverv.dk

300.000 besøgende om året 

75 procent er beslutningstagere: 
•  Entreprenører 
•  Håndværksvirksomheder 
•  Arkitekter og ingeniører 
•  Trælaster og byggemarkeder 
•  Bygherrer 
•  Boligforeninger



Send en 
SMS til 
5.000 
håndværkere
Med BygTek Mobil kan I sende en SMS til 5.000 professionelle 
håndværkere. I kan præsentere nye produkter, afholde konkurrencer 
eller få håndværkerne til at downloade jeres app eller besøge jeres hjemmeside 
– kun fantasien sætter grænser. 

■ Mødebooking og leads

■ Konkurrencer

■ Videopræsentation af produkter

■ Lanceringer af nye produkter 

■ Link til hjemmeside og link til app

■ Påvirkning op til messer og events

Referencer: STARK, Cembrit, Rockwool, Optimera, Rationel Vinduer, Nets, EDB Gruppen, ITW-Byg, Gyproc, 
                    Bosch, FOG, Moelven, Bauhaus, Nissan, Swedoor, Bluebeam 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 · odsgard@odsgard.dk



Mester & Svend 2020

Odsgard A/S udgiver erhvervsfagbladene Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Lager & Transport – Logistikmagasinet og PackMarkedet 

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

Mester & Svend – forventet oplagsfordeling i 2020  Antal

Tømrer-/snedkersvende, privatadresser  11.458

Tømrer- og snedkerfirmaer  5.623

Entreprenører med tømrer-/snedkerarbejde  1.658

Organisationer, skoler, leverandørfirmaer m.fl.  472

Bygningskonstruktører/byggeteknikere, ingeniører  461

Andre håndværkere (herunder gulvlæggere)  445

I alt      20.117

Mester & Svend er en unik, målrettet avis for tømrer- og snedkersvende samt deres mestre.

Avisen sendes til mesteren på kontoret og til svenden på hans privatadresse. Så er både 
mester og svend klædt godt på til at træffe beslutninger til gavn for virksomheden og 
kunderne.

De tider er nemlig for længst forbi, hvor mester alene bestemte materialevalg og indkøb af 
værktøj og andet grej. Disse vigtige beslutninger træffes i dag ofte i tæt samarbejde mellem 
mester og svend. Og med leverandøren på sidelinjen.

Redaktionen på Mester & Svend skriver artikler, der både øger den faglige viden om mate-
rialer og produkter – og inspirerer og baner vejen for nye samarbejdsformer og udførelses-
metoder.

Som leverandør og annoncør har du derfor en helt unik mulighed for at ramme beslutnings-
tagerne i tømrer- og snedkerbranchen og få både mester og svend i tale i samme avis.

Redaktion: 
redaktion@odsgard.dk

Unik og 
målrettet avis

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

Mester & Svend sendes med beslutningstagerens navn trykt på avisen (eller folien)

T
På 
too
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Specialisten for fastgørelsesteknik

At bygge terrasse har aldrig været lettere!Underkonstruktioner og fastgørelsessystemer

• Selvnivellerende op til 8 % hældning• UV-stabilitet
• Lang holdbarhed
• Trinløst indstillelig højde på 55 til 102 mm• Akustiske dæmpningsegenskaber

• I modsætning til træunderkonstruktioner,  er profi len formstabil og lige
• Der forekommer ikke klimarelaterede følger, som fx revner eller at materialet giver sig, som naturligt forekommer ved træ• Profi lens specielle form forhindrer, at skruerne rives af• Giver mulighed for både skjult og synlig montering

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 HagenTel. 0049 (0) 2331 62 45-0 • Fax 0049 (0) 2331 62 45-200 E-Mail: info@eurotec.team • www.eurotec.team FF TOOL • Lundeborgvej 14 • 9220 Aalborg ØstTel. +45 98 58 11 00 • E-Mail: tool@fftool.dk • www.fftool.dk

Justerbare fødder

EVO aluminium-systemprofiler

Profi-Line

SL PRO

ECO-Line

Ny stør-relse

FF TOOL

Entreprenør frifundet i MgO-sag

Ny voldgiftssag om de skandaleramte MgO-plader frikender entreprenøren 
for brug af pladerne, fordi han fulgte byggetidens viden i 2014Voldgiftsnævnet for bygge- & anlægs-virksomhed har i en kendelse af 30. april frifundet entreprenøren for brugen af MgO-plader på et byggeri i Aalborg. Det er en kendelse, der når frem til det stik modsatte af tidligere kendelse, hvilket begrundes i, at dette her byggeri er fore-gået i tiden efter, at et BYG-ERFA-blad havde anført, at MgO-pladerne kunne anvendes som vindspærre uden at tage forbehold for dårlige egenskaber, der-iblandt risikoen for opsugning af fugt.- Med afgørelsen har vi nu fået vold-giftsretten ord for, at entreprenørens brug af MgO-plader i sommeren 2014, nemlig efter et omdiskuteret Byg-ERFA blad fra 

december 2013, var i overensstemmelse med byggetidens viden. Det vil sige, at entreprenøren konkret var ansvarsfri ved valg af MgO-pladerne. Præmisserne fra en anden MgO-prøvesag tydede på dette resultat, men det er godt at få bekræftet, siger afdelingschef i Dansk Byggeri, Louise Dahl Krath Jensen.

Lettelse i Dansk ByggeriDansk Byggeri er lettet over udfaldet af en ny voldgiftssag om de omdiskuterede MgO-plader, der blev brugt i byggeriet særligt i årene 2010-2015. En kendelse, der slår fast, at materialet i sommeren 

2014 blev anset som forsvarligt og for-nuftigt at bruge. Men der vil formentligt komme flere voldgiftssager om pladerne i den kommende tid, før alle konkrete aspekter i den omfattende sag er afkla-ret.

Fokus på nye materialerIfølge Dansk Byggeri står den samlede bygge- og anlægsbranche nu over for en fælles opgave med at sikre innovation og udvikling af nye metoder og materia-ler, til gavn for alle parter.- MgO-sagen er ulykkelig for alle par-ter. Den har blandt andet betydet, at sam-

arbejdet på flere af landets byggepladser er gjort besværligt, fordi alle frygter at komme med nye forslag eller komme til at godkende forslag om at bruge nye materialer eller kendte materialer på nye måder. Det vil vi som brancheorgani-sation arbejde målrettet for at afhjælpe, og vi er allerede i dialog med flere rele-vante samarbejdspartnere om det, siger afdelingschef Louise Dahl Krath Jensen, Dansk Byggeri.
For at undgå sager som MgO-sagen i fremtiden har Dansk Byggeri blandt andet sammen med en kreds af byggeriets parter etableret det Stående Byggepa-nel. Panelet mødes regelmæssigt for at udveksle viden og erfaringer om proble-matiske materialer eller konstruktioner, så man kan forebygge, at der opstår lignende sager.

-jhn

MgO-skandalens 
omfang
Byggeskadefondens kortlægning pri-mo 2016 viser, at der siden 2010 i alt er opsat ca. 275.000 m2 MgO-vind-spærreplader i 82 almene bebyggel-ser med ca. 11.500 boliger. Bebyg-gelserne omfatter såvel nybyggerier som renoveringer.
Det er fondens vurdering, at plader-ne i de allerfleste tilfælde skal udskif-tes, og den samlede omkostning til udskiftning og følgearbejder skønnes til i alt ca. 950 mio. kr.

Fakta

Et kig på skaderne, der fulgte i kølvandet på de fugtsugende vindspærreplader.Foto: Bunch Bygningsfysik

- Med afgørelsen har vi nu fået voldgifts-retten ord for, at entreprenørens brug af MgO-plader i sommeren 2014 var i over-ensstemmelse med byggetidens viden, fortæller afdelingschef i Dansk Byggeri, Louise Dahl Krat Jensen. Foto: Ricky John Molly

Skær gipsplader til 
på den kvarte tid

Avisen for tømrer- og snedkersvende – og deres mestre 
 26. årgang – Nr. 3 – 27. maj 2019

Tømrermester Peter Hartvigsen har udviklet en tilskæringsrobot, 
som foruden at frigøre hænder, reducerer støv, støj og akavede 
arbejdsstillinger også klarer arbejdet millimeterpræcist og op til 
tre gange så hurtigt

Læs side 34

Træbyggeri alle har råd til
Med byggeri af op mod 500 boliger i træ er Boligselska-
bet Sjælland i gang med den største satsning på træbyg-
geri herhjemme.  

Læs side 6

Droneinspektion er let at gå tilDen mellemstore tømrervirksomhed BMT-Byg fra 
Kastrup er godt i gang med at føje droneinspektion til 
firmaprofilen.
 

Læs side 4
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Stort tema om tag og facade
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Hvilken tagstenstype er du?Vi er alle forskellige, men med udvalget fra Jacobi Walther, er du sikker på at få den model og farve, der passer dig.

Jacobi Tegl A/S 
Oddesundvej 37, 1. Tv
6715 Esbjerg N. www.jacobi-tagtegl.dk

Byggeriet har brug for at udvikle mere robuste facader, der kan modstå det 
omskiftelige danske vejr. En vindspærreplade kan være løsningen
Nutidens byggekrav og det nordiske klima stiller store krav til byggema-terialer. Det gælder ikke mindst, når materialerne skal anvendes til uden-dørs facadeløsninger, hvor de døgnet rundt udsættes for skiftende vind- og vejrforhold.
Dansk Byggeri har slået fast, at den samlede bygge- og anlægsbranche står 

der kan give ro i sindet, er efterspurgte, siger Jens Norddal.

Gennemtestet i al slags vejrFor at imødekomme behovet for mere sikre facadeløsninger lancerer James Hardie Denmark nu en helt ny vind-spærreplade på det danske marked: HardieWind breaker. Produktet er bereg-net til udvendig montering af facade. Den er diffusionsåben og beskytter samtidig underkonstruktionen mod vind, vand og fugt.
- HardieWindbreaker er igennem de seneste år blevet gennemtestet i det fug-tige, newzealandske klima. Her er den blevet brugt til både private og offentlige bebyggelser, hvor der bl.a. er høje krav til brandsikkerhed, klimabeskyttelse og vindlast. Alle projekterende aktører kan derfor sikkert benytte produktet. Det kan nemlig modstå selv det mest foranderlige vejr uanset hvilken bygningstype, der er tale om, forklarer Jens Norddal.Vindspærrepladen er lavet af fiberce-ment, og det er en vigtig del af forklarin-gen bag dens robusthed:- Fibercement er produceret af naturli-ge råstoffer: Bl.a. træfibre, cement, sand og vand. Produktet indeholder ingen farlige stoffer eller salte, der kan gå i forbindelse med eller på anden måde korrodere tilstødende bygnings- eller konstruktionsdele. Fibercementen gør derfor vindpladen modstandsdygtig over for både regn og kraftig blæst. Den er et robust kvalitetsmateriale, der holder langt ind i fremtiden, siger Jens Norddal. HardieWindbreaker opfylder de gæl-dende brandkrav til facader. Samtidig har den bestået en lang række tests, der sikrer, at den lever op til nutidens byggekrav, både ved nybyggeri og renoveringsopgaver.

-kj

Vindspærrepladen HardieWindbreaker blev lanceret på det danske marked i maj.

Pladen kan modstå selv det mest foran-derlige vejr uanset bygningstype.

over for en fælles opgave med at udvik-le nye metoder og materialer til facade-løsninger. Opråbet kommer i kølvandet af sagen om de omdiskuterede og fugt-sugende MgO-vindspærreplader, der af Byggeskadefonden er blevet erklæret uegnede som vindspærrer.Jens Norddal er dansk markedsdirektør i Danmark for James Hardie, som pro-

Robust vindplade 
i fibercement

ducerer fibercement, og han er enig med Dansk Byggeri:
- Der har aldrig været flere facadere-noveringer i Danmark end nu. Derfor er det afgørende at give byggebranchen mulighed for at projektere med en gen-nemtestet vindspærreplade. Én, der ikke suger fugt fra det danske vejr. Vi har lyttet til markedet, og særligt systemløsninger, 


