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Indledningsvis vil jeg gerne takke for en god generalfor-
samling for en måneds tid siden. Og for genvalget som 
formand for Murersektionen i de kommende to år.

De som var til stede ved generalforsamlingen vil vide, 
at særligt ét fokusområde kommer til at fylde en del i 
vores arbejde i tiden fremover. Nemlig bæredygtighed. 

Allerede fra 2023 begynder indfasningen af skærpede 
CO2-krav til byggeriet. Det er krav, som – når de er fuldt 
indfasede i 2030 – vil kræve en lille revolution i bygge-
branchen. Murerbranchen er ingen undtagelse, og det 
gælder alle led, fra anvendte materialer over transport 
og maskinel til spild og affaldshåndtering.

Helt ærligt så står vi over for en kæmpe udfordring som 
branche. Men ikke en udfordring der er umulig at løse. 
For vi kan se, at det i virksomhederne pibler frem med 
små og store grønne initiativer, der hver især trækker 
i en mere bæredygtig retning. Disse initiativer, tiltag, 
ændrede arbejdsgange og gode ideer skal vi have frem i 
lyset og delt blandt hinanden.

Til det formål har Murersektionen hyret et firma, som 
netop har til opgave at hjælpe os med at få alle de 
 lokale grønne initiativer kommunikeret ud og delt. Så 
virksomhederne kan blive inspireret af hinanden til at 

arbejde så klimaneutralt som overhovedet muligt (læs 
mere i vores temaartikel længere inde i magasinet).

For lad mig sige det, som det er: At arbejde mere grønt 
er ikke et spørgsmål, vi som branche kan sige til eller 
fra overfor. Det er en nødvendighed for, at det  murede 
byggeri også spiller en rolle om 5-10 år.

Peter Andersen

Formanden har ordet INDHOLD
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DM i Skills 2022
DM i Skills er tilbage for fuld udblæsning efter
covid19-aflysning sidste år. Den bedste murer og flisemurer 
findes og kåres i Høng ved Kalundborg fra d. 28.–30. april.

DET PRAKTISKE

DM i Skills 2022 finder sted i 
Høng fra den 28.–30. april. 

Konkurrencerne er åbne: 
Torsdag d. 28. april: 10.30 – 19.00
Fredag d. 29. april: 08.00 – 17.00
Lørdag d. 30. april: 08.00 – 14.00

Der er gratis adgang alle dage!

Adresse:
Kultur- og bevægelsesparken 

Rosenvænget 25
4270 Høng.

→ Læs mere på skillsdenmark.dk

HVAD SIGER GRY ASTRUP, 
DM-VINDER OG DELTAGER I HØNG?

Skills-mesterskaberne har med årene 
udviklet sig til noget nær en folkefest 
med titusinder af besøgende. Der er 
næppe nogen anden begivenhed, der 
 kaster så meget positiv opmærksomhed 
af sig på erhvervsuddannelserne gene-
relt og murerfaget specifikt.

Årets konkurrence bliver ingen undta-
gelse. SkillsDenmark og Kalundborg 
 Kommune har lovet, at den får på alle 
tangenter, så vi kan lægge nedlukninger-
ne bag os og genskabe Skills-feberen.

Vi håber du vil lægge vejen forbi Høng 
(tæt på Storebæltsbroen) og være med 
til at fejre vores fag og en samling af de 
dygtigste mureraspiranter i Danmark!

Hvordan har du forberedt dig til 
det kommende DM?
Tre måneder før konkurrencen 
får man opgaven, og så er det 
jo ellers bare om at øve. I den 
periode har der også været et 
par træningsweekender, hvor vi 
er flere der har mødtes. Det er 
sjovere og mere lærerigt at stå 
sammen med andre og øve en 
opgave i stedet for bare at stå 
alene.

Hvad sigter du efter eller 
 drømmer om til DM?
Det er lidt svært at sigte efter 
noget bestemt, eftersom jeg 
ikke ved, hvem jeg møder. Men 
alle der stiller op til en konkur-
rence håber vel at vinde. 

Det kunne også være spæn-
dende at få lov at repræsentere 
Danmark til et internationalt 
Skills-mesterskab, men som 
sagt kan det være, at andre er 
dygtigere end mig i Høng.

...fortsættes
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DM i murerdisciplinen
Mikkel Zacho Pryn
fra Sandholt & Pedersen ApS

DM i flisemurer
Kenny Bech Bruun

fra Axel Poulsen A/S

De vandt i 2020
Seneste store Skills-mesterskab fandt sted 

i 2020 i Bella Center i København. To måneder 
før pandemien skyllede ind over verden.

Dengang så vinderne sådan ud:

DM i Skills – fortsat
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Omkring 100 delegerede – de fleste 
med ledsagere – var mødt op til den 
ordinære generalforsamling i Murer-
sektionen d. 4. marts 2022. 

Forsamlingen pegede  enstemmigt 
på genvalg af formand Peter 
 Andersen samt fire øvrige besty-
relsesmedlemmer på valg: Casper 
 Mølgaard Hansen, Karsten Lange, 
Kim Kanstrup Larsen og Rasmus 
Mortensen.

Dermed kan den samlede bestyrelse 
fortsætte dens målrettede arbejde 
på en lang række områder, herunder 
bl.a. øget søgning mod murerfaget 
blandt de unge, godt arbejdsmiljø, 
teknologisk udvikling af branchen 
og udfordringen med manglende 
arbejdskraft. Samt bæredygtighed, 
som bliver et fokusområde med top-
prioritet i de kommende år.

Nyt samarbejde skal styrke bran-
chens bæredygtighed og omdømme
Som en meget væsentlig faktor i 
 arbejdet med en mere grøn dagsor-
den for murerbranchen, har Murer-
sektionen indgået et samarbejde 
med bæredygtighedskonsulenten 
Henrik Bratbøl og Thomas Bjørnsten 
fra Innovation Lab og Aarhus Univer-
sitet

De to præsenterede deres plan for 
det kommende samarbejde for for-
samlingen. I grove træk handler det 
ikke mindst om at synliggøre alle 
de grønne tiltag, der pibler frem i 
murervirksomhederne. Dels for gen-
sidigt at inspirere virksomhederne 
på kryds og tværs, dels for at skabe 
en mere positiv og rimelig fortælling 
om branchens bæredygtighed blandt 
politikere, kunder og interessenter 
(læs mere i temaartikel på s. 6-8).

Generalforsamling 2022
På årets generalforsamling i Murersektionen blev for-
mand Peter Andersen genvalgt for de kommende to år. 
Her vil især et fokusområde stikke ud: Grøn omstilling 
i murerbranchen.

•  Peter Andersen 
(P. Andersen & Søn Entr. A/S) 
(formand)

•  Søren L. Rasmussen 
(Bo Michelsen A/S) 
(næstformand)

•  Bo Lykke Jacobsen 
(Din Entreprenør Partner A/S)

•  Casper M. Hansen 
(Brdr. Thybo A/S)

•  Christian Dahl Pedersen 
(J. Ole Pedersen A/S)

•  Hans Peter Jensen 
(Lykou ApS)

•  Johnny Røn 
(Erling Jensen A/S)

•  Karsten Lange 
(OPN Entreprise A/S)

•  Kim Kanstrup Larsen 
(VME Simonsen og Wendt  A/S)

•  Rasmus Mortensen 
(HHM A/S)

BESTYRELSESMEDLEMMER
Bestyrelsen for Murersektionen består af:



Hvis man har fulgt blot en smule med i diskussionen 
omkring bæredygtighed i byggebranchen, har man 
næppe kunnet undgå at bemærke, at murerbranchen 
ofte har fået et lidt kedeligt stempel som ikke-bære-
dygtig eller i hvert fald temmelig mørkegrøn.

Dette stempel svarer dårligt overens med virkelighe-
den, og det kan gå hen og koste murerbranchen dyrt. 
Både hvad angår omdømme og i de beregningsmodel-
ler, der fra 2023 afgør, hvilke byggerier, der gives tilla-
delse til.

Ensidig fortælling skal udfordres
Det reagerer Murersektionen nu på. Som formand 
 Peter Andersen udtrykker det: „Byggebrancher og byg-
gemetoder, der fra politisk side får et grønt stempel og 
som af kunderne opfattes som bæredygtige, vil have 

en enorm konkurrencefordel i fremtiden. Derfor skal vi 
have vendt den lidt ensidige og faktisk også urimelige 
fortælling om, at murerbranchen ikke er eller arbejder 
særlig bæredygtigt.“

Og han fortsætter:

„Når jeg kigger rundt blandt vores medlemmer, ser 
jeg virksomheder, som i stigende grad anvender 
 genbrugsmursten, skærer ned på forbruget og i øvrigt 
ofte  arbejder manuelt med et meget lille klimaaftryk. 
Og som laver byggerier, vi kan forvente står i mange, 
mange år. Denne historie skal vi have frem, og det er 
grunden til, at vi nu søsætter et tiltag, som dels skal 
inspirere virksomhederne på kryds og tværs i den 
grønne omstilling, dels skal give et mere sandfærdigt 
 billede af branchen udadtil.“

TEMA
GRØN OMSTILLING

Bæredygtighed 
for fulde sejl
I de kommende år sænkes loftet for 
CO2-udledning i byggeriet markant. Der 
er derfor akut brug for at sætte skub 
på bæredygtigheden i murerbranchen. 
Og få udfordret fortællingen om, at 
 muret byggeri er en ikke-grøn bygge-
form.  Murersektionen er gået sammen 
med dygtige folk for at samle branchen 
 omkring bæredygtighed og vise omver-
denen, at murerbranchen er 100 % med 
i den grønne omstilling.

fortsættes...
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Tovholdere for ’den grønne indsats’ er 
forsker og konsulent Thomas Bjørnsten 
og bæredygtighedskonsulent Henrik 
Bratbøl. Vi har taget en snak med sidst-
nævnte om, hvad det er for en indsats, 
vi vil se i de kommende år.

Henrik Bratbøl, I skal være med til at 
styrke murerbranchen på den grønne 
dagsorden – hvad går det ud på?
Formålet er at få fortalt og vist omver-
denen, at murerbranchen er stærk inden 
for bæredygtighed og allerede nu gør en 
kæmpe indsats på området. 

Ikke kun for at vise udadtil at branchen 
arbejder bæredygtigt, men også fordi 
det styrker forretningen, når kunderne 
kan se, at bæredygtighed er en kerne-
værdi, og at virksomhederne formår 
at rådgive om den mest bæredygtige 
 løsning.

Hvorfor er det overhovedet nødvendigt 
at fortælle omverdenen det? 
Hvad er problemet?
Problemet er, at vi foran os ser en 
 tsunami af lovgivning, der fx kræver 
afrapportering omkring CO2-forbrug og 
stiller krav til byggeriet. Det er virkelig-
heden allerede fra 2023, derfor skal vi 
være på forkant med at samle data og 
viden ind og få delt de gode historier i 
branchen.

Det kan virke som om, murerbran-
chen har fået et lidt sort stempel som 
 forurenende – er det rimeligt?
Mursten er et fantastisk byggemateria-
le, som er ekstremt holdbart, og som vi 
kender fra ikoniske byggerier i alverdens 
byer. Og det er egentlig bare den histo-
rie, vi skal have ud over rampen. Blandt 
andet som en modvægt til at en meget 
aktiv træbranche, som har været  dygtige 

til at fortælle, at træ er bæredygtigt. 
Set i et lidt længere tidsperspektiv har 
 murerbranchen er god sag og en god 
historie.

Hvilke typer tiltag eller initiativer vil  
vi se i de kommende år?
Vi vil samle en masse gode historier 
ind fra murervirksomheder overalt i 
landet, og i samarbejde med Murer-
sektionen får vi kommunikeret disse 
historier med grønne vinkler ud. Får 
lavet en række forskellige og måske 
lidt skæve  initiativer så som en form 
for road show, der når ud til erhvervs-

skoler, messer med  videre. Så folk med 
tiden  forhåbentlig får øjnene op for, at 
 murerbranchen faktisk er langt fremme 
på den grønne dagsorden.

DYNAMISK DUO SKAL SAMLE BRANCHEN 
OMKRING DEN GRØNNE DAGSORDEN
Henrik Bratbøl og Thomas Bjørnsten præsenterede bæredyg-
tighedsindsatsen på generalforsamlingen 4. marts 2022

DEL DIN VIRKSOMHEDS
  GRØNNE HISTORIE 

Kontakt Henrik Bratbøl og del din grønne 
historie, hvor lille den end måtte synes. 

Både til gavn for egen virksomhed
og for branchen som helhed

               
Tlf.: 2612 9002

                      Mail: henrik@tracr.dk 

» Problemet er, at vi foran os
ser en tsunami af lovgivning,
der fx kræver afrapportering

omkring CO2-forbrug og
stiller krav til byggeriet «

Henrik Bratbøl

TEMA
GRØN OMSTILLING
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TRE SPØRGSMÅL 
TIL RÅDGIVEREN

Bag Murersektionen arbejder dygtige rådgivere 
i DI med de mere overordnede politiske og 
 juridiske aspekter ved den grønne omstilling. 
Vi tog fat i en af dem, advokat Torkil Schrøder- 
Hansen, og stillede ham tre spørgsmål, der ofte 
stilles i vores medlemsvirksomheder. 

Torkil Schrøder-Hansen, hvor er det mest oplagt at sætte ind 
for at gøre branchen mere grøn og bæredygtig?
Det største impact ligger i designvalget. Er der tale om renove-
ring, eller er vi ude i nybyg, som alt andet lige vil sætte et større 
CO2-aftryk? Hvilke materialer vælges der? Altså det overordnede 
design af byggeriet.

Men der hvor de fleste virksomheder i Murersektionen har 
 mulighed for at gøre en forskel er i udførelsesfasen. Designet 
er typisk givet på forhånd. Kører dens firmavogne på el? Hvor 
stort spild er der? Og så videre. Her kan virksomhederne gøre 
en  forskel. Derudover kan man arbejde med CO2-regnskaber for 
egen virksomhed.

Hvad skal virksomhederne være særligt opmærk-
somme på i deres grønne omstilling?
Her vil jeg nævne to ting. For det første skal virk-
somhederne være opmærksomme på, at de skal 
overholde markedsføringsloven. Alle vil gerne 
 kalde sig ”grønne”, men der er regler for, hvad du 
må påstå omkring virksomhedens bæredygtighed 
og dens grønne produktionsform. Det er vigtigt at 
markedsføre, hvad man gør, men det må ikke blive 
vildledende. Sig det du gør, og gør det du siger.

For det andet skal virksomhederne tænke i  risiko. 
Hvis en murermester skal opføre en bolig, og i 
 bæredygtighedens navn anvender han genbrugs-
mursten til formålet, hvem har så risikoen. Mure-
ren står på mål for kvaliteten af det udførte byg-
geri i 10 år for forbrugere og 5 år i erhvervsforhold. 
Det kan være fint nok, så længe mureren kan sikre, 
at den pågældende mursten har den lovede hold-
barhed og kvalitet eller hvis bygherren kun vil have 
genbrugte sten. Kort sagt skal virksomhederne 
vide, hvem der bærer risikoen, når de bruger nye 
løsninger og materialer. Her kan medlemsvirksom-
hederne ringe til os og få råd og vejledning.

I murerbranchen hører man ofte, at beregnings-
modellen for bæredygtigt byggeri tilgodeser fx 
træbyggeri – er der noget om snakken, og hvad 
kan DI gøre ved det?
Beregningsmodellen er et led i en politisk aftale, 
og spørgsmålet om hvordan man måler og vejer 
skal konstant genbesøges og udfordres. I  første 
omgang er betragtningsperioden 50 år samt 
 afskaffelsen efter endt brug. Og i takt med at vi 
bliver klogere og får bedre data, så skal modellen 
blive bedre og mere retvisende. Det arbejder vi for 
i DI.

Mange vil sige: Gå en tur i København, og du vil se, 
at murede bygninger stadig står efter 200 år. Ergo 
holder mursten i 200 år. Men fordi de mursten, der 
blev lagt for 200 år siden, stadigvæk er her, så kan 
du ikke bare overføre på nutidens produkter. 
Beregningsmodellen skal være materiale-
neutral, baseret på fakta og med hele 
livscyklus. Det er i samfundets 
interesse – og det arbejder vi 
aktivt på.

»Alle vil gerne kalde sig 
‘grønne', men der er regler 

for, hvad du må påstå 
omkring virksomhedens 

bæredygtighed«

TEMA
GRØN OMSTILLING
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BYGGESAG:
Aabenraa Krematorium
Nybygget krematorium opført 
i teglsten både udvendig og 
 indvendig. 

Udvendig en rød sten, indvendig 
en gul sten – begge fra Petersen 
Tegl A/S og begge med farvespil. 
Der er tale om klinkbrændte sten, 
som gør at de får et udpræget 
 rustikt look.

Udført med antracitgrå fuge 
næsten sort.

Markant udvendig udsmykning i 
murværket i form af krydser –  eller 
kors – for hver halve meter 
på især nord- og østfacaden.  

Skorstenen ligger vandret på de 
to sider – stenene ligger ned – og 
også her er der lavet markant 
 udsmykning i selve murværket.

Indvendig er der lagt naturstens-
fliser med kun 2 mm. fuge

Fotos: ZENI arkitekter.

Øverst
Små kors i murværket

Nederst
Så smuk og detaljerig kan en 
skorsten også være

Side 9 byggeriet

Bygherre:
Aabenraa Sogn

Murerarbejde:
Murermester Peter S. Nielsen ApS

Arkitekt:
ZENI arkitekter

Gule teglvægge indendørs og 
naturstensfliser på gulvet

Stort foto
Søjler, vægge, belæg-
ning, udsmykning 
– i skøn forening

Nederst
Stilrent og enkelt 
– med solpaneler 
på taget



10

KURSUS &
UDDANNELSE

KURSER &
UDDANNELSE

KOMMUNIKATION AF BÆREDYGTIG-
HED – UNDGÅ GREENWASHING
På dette to dages kursus zoomer vi 
ind på, hvordan du kan kommunike-
re om din bæredygtige vision og dine 
produkter på en ansvarlig og troværdig 
måde, så du kan høste de konkurren-
cefordele, der ligger i, at arbejde med 
bæredygtighed og grøn omstilling.

Underviserne tager udgangspunkt i 
 anerkendte kommunikationsprincip-
per og markedsføringsloven: Grønne 
og bæredygtige udtalelser skal kunne 
dokumenteres - og være troværdige.

Kurset kører 17.-18. maj 2022 
i København

→  Læs mere om kurset 
og tilmeld dig her

GRUNDKURSUS I LEDELSE 
FOR BYGGERIET
Dette kursus er for dig, der er ny i 
leder rollen. Du har muligvis flere års 
erfaring i en anden funktion, men det 
er nyt for dig at lede og have perso-
naleansvar. Det bliver du klædt på til i 
løbet af dette ledelseskursus.

Du bliver klogere på dig selv og din 
måde at lede på, og du får en grund-
læggende viden og forståelse for le-
derens funktion i virksomheden, samt 
hvilke opgaver der forventes løst af 
dig som leder.

Kurset kører 13.-15. juni 2022 i Århus 

→  Læs mere om kurset 
og tilmeld dig her 

→ Se alle vores kurser her 

DI Byggeri udbyder som altid en række kurser, 
som kan være relevante for dig og din virksomhed. 
Se et udpluk her.

En lille serie film sætter i de kommen-
de måneder fokus på fordelene ved Byg 
Garanti – for såvel kunder som virk-
somheder.

„For os er det ligesom et varemærke, at 
vi er organiserede og står for et ordent-
ligt stykke arbejde“. 

Sådan beskriver murermester Christian 
Christjansen fra Byens Murerfirma A/S 
en af fordelene ved Byg Garanti i den 
første af en lille serie små film om net-
op Byg Garanti-ordningen.

Mere præcist kan det næsten ikke 
 siges. Byg Garanti er netop et vare-
mærke, som ikke deles ud til hvem 
som helst. Kun de murervirksomheder, 
der er organiserede i DI Byggeri kan få 
kvalitetsstemplet BYG GARANTI. 
For kunderne betyder det sikkerhed og 
tryghed, når de vælger en virksomhed, 
der er en del af Byg Garanti. Ikke ale-
ne kan de på den måde være sikre på, 
at virksomheden har ordnede forhold. 
Kunderne er også dækket ind for op til 
150.000 kr. inkl. moms, hvis der skulle 
være fejl og mangler ved byggeriet.

BYG GARANTI
PROMOVERES MED FILM 

→ Læs mere om Byg Garanti
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Lige siden det stod klart, at Murersektionen skal 
have ny sektionskonsulent - som er den daglige 
leder og tovholder for sektionen - er der blevet arbej-
det målrettet for at finde den rette afløser.

Dette arbejde har båret frugt, og vi er glade for at 
kunne sætte navn og ansigt på vores nye sektions-
konsulent: Kasper Toudahl.

Kasper Toudahl er uddannet murer og har i de sene-
re år været konsulent i DI med fokus på murerområ-
det. Med andre ord har han erfaring fra begge verde-
ner, hvilket også har haft indflydelse på udpegelsen:

„Det er ikke nogen hemmelighed, at Kasper fra start 
af var vores førsteprioritet, da vi stod over for at 
skulle ansætte ny sektionskonsulent. Hans profil og 
blandingen af praktisk erfaring og organisationser-
faring er et stort plus og vil komme Murersektionen 
til gode,“ siger Peter Andersen, formand for Murer-
sektionen.

D. 1. maj tiltræder Kasper  Toudahl 
som ny sektionskonsulent i Murer-
sektionen. Han erstatter Hans Henrik 
Kristensen, som har valgt at søge
nye udfordringer.

Afløser kendt ansigt
Kasper Toudahl afløser Hans 
Henrik Kristensen, som har 
 arbejdet for organisationen hen 
over de sidste 27 år, og som der-
for er et kendt navn og ansigt 
blandt medlemmerne. Det bliver 
da også en afsked med iblandet 
vemod, fortæller Peter  Andersen:

„Hans Henrik har ydet en outstanding indsats for Murersek-
tionen gennem mange år. Så vi skylder ham en kæmpe tak. 
Vi ville gerne fortsat have kunnet trække på hans store erfa-
ring, men sådan er joblivet nu en gang, og jeg vil blot ønske 
ham held og lykke i det nye job!“

Parløb med ny rådgiver
Kasper Toudahl kommer til at køre parløb med en personale-
juridisk rådgiver, som endnu ikke er fundet. Til gengæld er 
stillingen slået op, og vi forventer at have den nye rådgiver 
på plads på denne side af sommerferien.

KLIK for at se 
stillingsopslaget

Ny sektionskonsulent

Murersektionens nye tovholder og 
sektionskonsulent: Kasper Toudahl.
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FILM: Bud #9: Mur rent – og minimer brugen af syre

FILM: Bud #10: Styr på fugten husk fugtspærren

WWW.DE10BUD.DK

1

Planlæg arbejdet
Arbejd med realistiske tidsplaner, der giver 
plads til samspil mellem alle håndværkere. For 
lidt tid er den største kilde til fejl.

Projektet skal være 
tydeligt
Projektet skal være klart og entydigt og 
indeholde alle løsninger, herunder valgte 
materialer, sålbænke, skorstene, placering 
af dilatationsfuger, murværkskonsoller, 
forbandt og sammenbygning med andre dele 
af bygværket.

Gør murværket til en del af 
bygværket
Murværket skal tilpasses bygværkets 
udformning og udtryk. Gennemtænk hvad 
murværket skal kunne modstå. Tænk dit 
bygværk i gennem og vær bevidst om, hvordan 
murværket eksponeres i bygværket.

Tal med bygherren – 
afstem forventninger
Vær præcis om, hvordan murværket skal 
afleveres og se ud. Forklar, hvad bygherren 
kan forvente af farveforskelle, ujævnheder 
og fuger. Forklar, at det færdige resultat som 
tommelfingerregel skal bedømmes på afstand. 
Overvej at dokumentere dit arbejde.

Miljø og materialer skal 
passe sammen
Husk, at sten og mørtel skal passe til det miljø, 
I bygger i. Kystnære områder er i en højere 
eksponeringsklasse og stiller andre krav til 
materialer end fx i byområder.

Dæk murværket af
Forlad aldrig dit arbejde ubeskyttet. Nyopført 
murværk skal altid afdækkes mod nedbør 
og sikres mod frost i de kolde måneder. Det 
samme gælder materialer, herunder sten, der 
ikke er murede endnu.

Sten og mørtel skal passe 
sammen
Husk at sikre, at sten og mørtel passer 
sammen. Vær opmærksom på, at de enkelte 
mursten og mørtler har forskellige egenskaber.

Fyld fugerne
Vær omhyggelig med fugerne. De skal være 
fyldte og bearbejdes, mens de stadig er 
plastiske.

Mur rent – og minimer 
brugen af syre
Mur rent og undgå så vidt muligt afsyring. 
Rengør murværket med rent vand eller børste. 
Bruger du alligevel syre, så følg anvisningen og 
vær opmærksom på, at ikke alle mursten tåler 
afsyring.

Styr fugten – husk 
fugtspærren
Husk altid din fugtspærre. Både ved soklen og 
over alle åbninger. Fugtspærren skal være tæt 
og lede fugten ud af murværket.
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Arbejdstilsynet har valgt at sætte fokus på støv på 
byggepladserne, fordi støv kan være både generende 
og sundhedsskadeligt. Ifølge den sidste arbejdsmiljø- 
og helbredsundersøgelse i Danmark fra 2018 (AH2018) 
ligger bygge- og anlægsbranchen signifikant over 
 gennemsnittet for alle brancher i forhold til forskellige 
kemiske påvirkninger.

Arbejdstilsynet vil give påbud om nedbringelse eller 
fjernelse af støv, hvis den tilsynsførende vurderer, at 
der er for meget støv på byggepladsen. Vær opmærk-
som på at påbud gives, uanset om der er jer selv, eller 
andre, som har frembragt det.

Vejledning
Du kan læse mere om, hvordan I kan mindske støv-
gener, uanset om I arbejder indendørs eller ude i det 
fri, i vejledningen udgivet af Branchefællesskabet for 
Arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (BFA Bygge & Anlæg). 

Ifølge vejledningen bør I bekæmpe støv under arbejdet 
ved at forebygge efter nedenstående tre principper:

•  Fjern udsættelsen for støv - benyt materialer, der 
ikke skal  tildannes yderligere eller er støvreducerede.

•  Begræns udsættelsen for støv - sug på alt værktøj, 
 H-mærket støvsuger og langsomt roterende værktøj, 
brug gerne luftrensere og jævnlig  rengøring (gør rent 
mindst en gang dagligt og luft ud.)

•  Beskyt mod udsættelse for støv - maske med mere.

• Læs hele støvvejledningen fra BFA Bygge & Anlæg

BAMBUS og Konsulenttjenesten
I kan også tage fat i Byggeriets  Arbejdsmiljøbus, som 
kan hjælpe jer med metoder og tekniske hjælpe midler 
(som I kan låne) til  nedbringelse af støv. 

Endvidere tilbyder Konsulenttjenesten gratis forløb, 
hvis I  ønsker at arbejde med nedbringelse af støv på 
byggepladsen.

Støv på byggepladsen
Arbejdstilsynet har lige nu fokus på støv herunder 
 respirabelt kvartsstøv i forbindelse med ny branche-
indsats på bygge- og anlægsområdet. Respirabelt 
 kvartsstøv opstår, når I borer, hugger, sliber, skærer 
eller på anden måde bearbejder byggematerialer som 
f.eks.  beton, mørtel, letbeton, mursten, cementbølge-
plader, tegl og granit.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål,
er du velkommen til at 
 kontakte Chefkonsulent
Anders Svendsen
på tlf. 6114 5010
eller mail asv@di.dk

GODT

ARBEJDSM
ILJØ

GODT

ARBEJDSM
ILJØ
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UKRAINE
Krigen i Ukraine  påvirker 
hele samfundet. Også byg-
geriet i form af  for højede 
energipriser, leverance-
problemer og prisstignin-
ger på  materialer.

Derfor får DI ikke overraskende en del henvendelser fra 
medlemsvirksomhederne. Har du også spørgsmål, kan 
du måske finde relevant information her: 

→  Se webinar: Hvordan påvirker Ukraine-krisen 
aftaler om tider og priser?

→ Beregningsværktøj for materialeprisstigninger

→  Dokumentationskrav for prisstigninger 
for materialer

SÆT DAGSORDEN I DIN REGION
I Murersektionen har vi 10 regionsudvalg fordelt over 
hele landet. Vi mangler DIG i dit lokale udvalg. Her kan 
du være med til at sætte dagsordenen og retningen for 
vores arbejde og indsatser. Samtidig med at du udbyg-
ger dit netværk.

→  Kontakt chefkonsulent Hans Henrik Kristensen for 
mere information på hhk@di.dk eller tlf. 7216 0292

BEREGN FERIE VED OPSIGELSE MED DI’S 
NYE FERIEBEREGNER 
Den nye ferielov byder på nye udfordringer. 
DI har  derfor udviklet en 
ferieberegner, hvor du let 
kan  beregne, hvor mange 
 dages ferie du kan varsle til 
 afholdelse i en  medarbejders 
opsigelses periode – uanset om 
 med arbejderen skal arbejde 
i opsigelsesperioden eller  
fritstilles.

→ Læs mere og find beregneren

NYT MEDLEM AF DI BYGGERI?
Meld dig ind i DI Dansk Byggeri og opnå fordele:

• Personlig rådgivning
• Byg Garanti
• Overenskomstdækning
• Rabataftaler 

→  Kontakt Kim Skou for mere information 
og/eller meld dig ind [KGS@DI.DK]

SOCIALE MEDIER
Murersektionen styrker sin tilstedeværelse på de 
 sociale medier for at kaste endnu mere lys på vores 
dagsordener og mærkesager og som middel til at dele 
information.

Vi har længe været aktive på Facebook og LinkedIn og 
nu er vi også på Instagram. 

Til at holde snor i vores sociale medier har Murer-
sektionen tilknyttet Maria Østergård Christie. Hende 
kan du tippe om gode historier, spændende byggerier 
e.l. på maria@storystory.dk.

→ Følg os på Facebook

→ Følg os på LinkedIn

→ Følg os på Instagram

LØNOVERSIGT

→Lønoversigt marts 2022

KORT & GODT
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Husk
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DI Byggeri Murersektionen
H. C. Andersens Boulevard 18
1553 København V.
Telefon: 3377 3377
info@murersektionen.dk 

Find os på
murersektionen.dk
Facebook
LinkedIn
Instagram

Næste nummer
Sommeren 2022

Har du forslag til indhold – byggesager, 
billeder, informationer eller temaer, så 
kontakt Jonas Mandix Aagaard på 
jonas@mandixmedia.dk eller 
tlf. 3024 0270.
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