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•  Mesterlige skills i Kazan – SIDE 5–6

•  Manden med overblikket. Interview med Peter Stenholm om de 
kommende overenskomstforhandlinger – SIDE 3 

•  Forbedret arbejdsmiljø i murerbranchen. Ny film sætter fokus 
på det gode arbejdsmiljø – SIDE 8
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Velkommen til 2019´s efterårsnummer af MURERNYT.
 
Vi kan nu mærke, at sommeren for alvor er slut, og vi går 
den mørke og mere kolde tid i møde. Det bliver med andre 
ord lidt mere udfordrende at bedrive vores metier, hvor 
 vejret og mørket vil udfordre os, naturligvis særligt dem 
der producerer udendørs. Men det er jo det, vi kan:  Tilpasse 
os til de vilkår vi skal producere under, og om et kvartal 
kan vi gøre status på et forhåbentligt godt 2019.
 
Jeg glædes over, at vi inden for murerfaget har haft flere 
store lyspunkter siden sidst.
 
Først vil jeg gerne takke dem, der deltog i vores regions-
udvalgsmøde d. 20 september på Munkebjerg. Det er en 
vigtig dag at samles, hvor vi har tid til dialog og til at vende 
emner, som vi måske normalt ikke berører, og ikke mindst 
har en hyggelig dag og aften.

Særligt stod det klart efter mødet, at vi for alvor 
skal  sætte fokus på bæredygtighed inden for murerfaget. 
Derudover fik vi et indblik i fremtidens arbejdsmarked 
og den kommende generation og deres kendetegn som 
 kunder og medarbejdere. Endelig drøftede vi de kommen-
de overenskomstforhandlinger. Efter den 7. oktober starter 
vi for alvor de indledende møder omkring OK2020. Det var 
godt for os i bestyrelsen at få vendt ønsket om mere flek-
sibilitet i vores overenskomster og vil tage det med i vores 
forhandlinger. 

World Skills i Kazan gik godt, vi fik to medaljer (Medallion 
of Excellence) for en særlig fornem præstation i et meget 
stærkt felt. Og ikke uden dramatik for flisemurer Samuel 
Birk Axelsen, der fik en fin 6. plads.  Nikolai Skydsgaard 
Hansen fik en 9. plads for sit murværk. Det kan vi godt 
være stolte af, og herfra en stor tak til både deltagere og 
de mange mennesker, der yder en enorm indsats for, at det 
lader sig gøre.
 
Sidst er vi glade for at kunne præsentere vores nye 
 arbejdsmiljøfilm, der fortæller den gode historie om en 
positiv udvikling inden for murerfagets arbejdsmiljø. Et 
vigtigt budskab i en tid, hvor vi skal rekruttere lærlinge og i 
det hele taget vise omverdenen, at vi er en del af en positiv 
udvikling – også når det gælder arbejdsmiljø.
 
Jeg ønsker jer alle rigtig god læselyst og et godt og 
 udbytterigt efterår.
Peter Andersen
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Peter Stenholm, du er Murersektionens tovholder på 
 overenskomstområdet – hvad ligger der i den rolle?
Jeg sidder i Dansk Byggeris forhandlingsudvalg, og så har jeg internt i 
Dansk Byggeri ansvaret for dels at bemande forhandlingerne, dels at 
gennemføre dem. Det at samle Dansk Byggeris indsats i overenskomst-
forhandlingerne ligger i mit ansvarsområde. 

Kan du give et kort rids af, hvordan de kommende 
 overenskomstforhandlinger formelt vil forløbe?
Vi havde en formel optakt med vores modpart i slutningen af septem-
ber. Her aftalte vi, hvad der skal foregå og i hvilken rækkefølge. En af 
de  beslutninger, der traditionen tro blev truffet, var, at vi gennemfører 
det, der hedder branchevise drøftelser. Det betyder, at vi mødes på fx 
 murerområdet og diskuterer, hvilke ændringer det er relevant at foretage 
i overenskomsten. 

Disse drøftelser kører fra d. 7. oktober og hen over efteråret og skal 
 gennemføres før, vi kan gå til de afsluttende forhandlinger, som 

Manden med
overblikket
Overenskomstforhandlingerne står for døren. 
Peter Stenholm er manden, der samler forhand
lingstrådene i Dansk Byggeri. Vi har talt med 
ham som optakt til forhandlingerne.

 formentlig påbegyndes i februar næste år. Så der 
er reelt to faser, som er lige vigtige: de indledende 
drøftelser og de afsluttende forhandlinger.

Hvad forventer du, at lønmodtagerne 
kommer med?
Jeg tror, de kommer med to-tre ting. For det 
 første er der nok forventninger om en  lønstigning. 
De synes, at det har været gode tider i  nogle 
år, og at virksomhederne har tjent penge. Så 
 omkostningsniveauet vil givetvis være et tema. 

Dernæst tror jeg, der vil være noget, som handler 
om  arbejdstid, og som knytter an til spørgsmålet 
om udenlandsk arbejdskraft. 

Endelig forventer jeg, at der vil være noget 
 omkring det, vi kan kalde det bløde område. Sidst 
var der spørgsmålet om løn under sygdom, barsel, 
forældreorlov – det vi lidt flabet kalder ’sofaløn’ 
 – og den slags tror jeg igen bliver et tema. Og så er 
der jo tit en joker, vi ikke kan forudse.

Peter Stenholm,direktør for 
Arbejdsgiversekretariatet i 
Dansk Byggeri

...fortsættes



„Det er ikke nogen hemmelighed, 
hvad vi ønsker os. Vi ønsker os 
øget fleksibilitet“

Hvilke emner og områder er omvendt vigtige 
for Dansk Byggeri?
Vi har ikke formuleret vores endelige krav, dem 
deler vi først med vores modpart. Når det er sagt, 
så er det jo ikke nogen hemmelighed, hvad vi 
ønsker os. Vi ønsker os øget fleksibilitet, gerne 
så man decentralt kan tilrettelægge vilkårene, så 
de passer til den lokale arbejdsplads. Det kunne 
fx være i spørgsmål om arbejdstid. Generelt er 
mureroverenskomsten relativt restriktiv, så øget 
fleksibilitet er et nøgleord.

Hvornår kan vi regne med, at alt er på plads 
og aftalt?
Lad os sige til påske. Vores overenskomster 
 udløber jo formelt d. 1. marts. Det har været 
 sådan de sidste mange gange, at februar måned 

er meget travl, når vi taler overenskomstforhand-
linger. Her får vi som regel et gennembrud på det 
private område, og så får vi travlt med at gøre 
det  færdigt på eksempelvis murerområdet, så 
aftalen kan blive sendt til afstemning hen over 
påske.

Har medlemmerne af Murersektionen  mulighed 
for at komme med input til  forhandlingerne?
Ja da, i høj grad. Men de skal til at skynde sig, 
som sagt står de indledende drøftelser lige for 
døren. Min opfordring er: Tag endelig fat i din 
 lokalforening, som taler med Murersektionen, 
eller kontakt Murersektionen direkte. Du kan 
 sådan set også tage fat i os, vi lytter ALTID gerne 
til forslag. Vi vil allerhelst have en åben proces, 
hvor medlemmerne byder ind.

FORSLAG OG INPUT
Har du forslag, ideer, input, ønsker til 
den kommende overenskomst, har 
du to muligheder for at blive hørt:

• Kontakt dit lokale regionsudvalg 

•  Kontakt kontorchef i Arbejdsgiver
sekretariatet Jørgen Boje på  
job@danskbyggeri.dk

...fortsat
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Da den russiske præsident Vladimir Putin 
trådte op på talerstolen for at lukke den 45. 
udgave af VM i Skills i Kazan, stod det klart: 
Disse Skills-mesterskaber har efterhånden 
opnået en status og betydning for erhvervs-
fagene, som langt overstiger det, initiativ-
tagerne i sin tid drømte om. De nationale 
og internationale Skills-konkurrencer har 
vel efterhånden udviklet sig til det vigtigste 
 varemærke, når det handler om at skabe 
positiv opmærksomhed omkring håndværk. 
Og ikke mindst når det handler om at til-
trække unge mennesker til erhvervsfagene.

Gode præstationer af de danske murere
De to danske kombattanter i murerkate-

gorierne efterlod positive aftryk i Kazan. 
 Flisemurer Samuel Birk Axelsen sluttede 
på en 6. plads, mens Nikolaj Skydsgaard 
 Hansen fik en 9. plads i kategorien ’bricklay-
ing’. Det var Nikolajs debut ved internatio-
nale Skills-mesterskaber, og blandt fagfolk 
blev der talt om, at han vil stå med gode 
kort på hånden, hvis han vil forfølge en top-
placering ved EM i Skills i Østrig til næste år. 

Mens det således ikke blev til guld, sølv 
eller bronze, kunne de danske murere  glæde 
sig over at blive tildelt de eftertragtede 
 Medallion of Excellence, som gives til dem, 
der i hver sin konkurrence har opnået et 
 antal point i den absolutte top. 

Mesterlige 
skills i Kazan
VM i Skills 2019 i Kazan var en ypperlig fejring af talent og 
godt håndværk. De danske murere kom hjem med en 6. og 
9. plads samt hver deres Medallion of Excellence.

 Video: Peter Andersen, formand Murersektionen, om hvorfor Skills prioriteres højt.

Flisemurer Samuel Birk Axelsen foran sit
færdige værk, der rakte til en flot 6. plads.
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Næppe er det ene Skills-mesterskab 
overstået, før vi forventningsfulde ser 
frem mod det næste. Og næste gang 
står den på DM, som løber af stablen 
d. 16.-18. januar 2020 i Bella Center i 
 København. Traditionen tro er der gra-
tis adgang for alle fra hele landet. Vi 
kan kun opfordre til, at du lægger vejen 
 forbi Bella Center, hvis du er interesse-
ret i  murerfaget, dets talentmasse og 
 fremtid. 

Ud over at være en konkurrence i sin 
egen ret, er DM-titlen også adgangs billet 
til det kommende EuroSkills. I 2020 
ligger det i Graz i Østrig fra d. 16.–20. 
september. Også her vil Murersektionen 
være repræsenteret som sponsor for 
 murerne på det danske Skills-landshold.

• Læs mere om DM i Skills 2020

• Læs mere om EuroSkills 2020

Nikolaj Skydsgaard Hansen leverede en absolut 
 godkendt præstation i sin internationale debut i 
 kategorien ’bricklaying’. Han sluttede på en 9. plads.

Tak til sponsorerne

Skills 2020

At få tildelt Medallion of Excellence kræver, at du 
opnår et ekstra højt pointantal i bedømmelsen. 
Det gjorde begge danske murertalenter.
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Vil du fortælle en smule om din virksomhed?
Jeg har et firma, der laver et gulvkoncept, vi kalder Smart-
gulv. Kort fortalt består konceptet af en isolerende del, 
en komponent som varmeslangerne ligger i og så et øvre 
slidlag. Isoleringsdelen pumper vi ud i stedet for at lægge 
den som isoleringsplader. Det er et østrigsk produkt, som 
hedder Thermotec, og som består af polystyrenkugler tilsat 
bindemiddel. Vi sælger primært vores gulvkoncept til større 
byggerier, nybyg.

Du sidder i arbejdsmiljøudvalget for Murersektionen – i 
disse år taler alle om arbejdsmiljø, hvorfor er det så hot?
Vi er nødt til at mindske nedslidningen af vores medar-
bejdere. Og det gør vi jo bl.a. ved at lave forskellige tiltag 
på arbejdsmiljøområdet. Det kan fx være ved at sænke 

vægten på nogle af de komponenter, vi bruger meget. 
 Eksempelvis stilladsdele eller sække med materialer. Men 
også ved at ændre på uhensigtsmæssige arbejdsprocesser 
som fx at skovle mørtel op i blandemaskiner. For vi ved, at 
samme bevægelser dag ud og dag ind slider på kroppen og 
skaber det, vi kalder MSB: Muskel- og skeletbesvær. Og det 
skal vi så vidt muligt undgå. 

Du sidder på arbejdsgiversiden af bordet – hvad er jeres 
motivation for at lave forbedringer af arbejdsmiljøet?
Arbejdsgiverne vil jo gerne have, at medarbejderne møder 
friske ind på arbejde, og så duer det ikke, hvis de går fuld-
stændig udasede hjem hver eftermiddag. Du får gladere 
og mere tilfredse medarbejdere, hvis du behandler dem 
ordentligt. Vi skal passe på hinanden uanset, om du er 

arbejdsgiver eller arbejdstager og samarbejde om et godt 
arbejdsklima. I sidste ende er et godt arbejdsmiljø win-win 
for begge sider af bordet.

Hvilke aktuelle arbejdsmiljøtiltag er – i dine øjne – de 
 vigtigste nu og i de kommende år?
Det er svært at fremhæve nogle frem for andre. Det vigtig-
ste er, at den samlede arbejdsbyrde nedbringes gennem en 
lang række af tiltag, hvoraf mange allerede er slået igen-
nem ude på pladserne. Hvis du tvinger mig til at fremhæve 
noget, kunne det fx være det, at vægten på stilladsdele 
er bragt betydeligt ned. Det batter virkelig, og nu venter vi 
sådan set bare på udfasningen af det sidste af det gamle 
stillads til nyt.

MØD BESTYRELSEN
HANS PETER LYKOU JENSEN

Navn: Hans Peter Lykou Jensen
Alder: 65
I bestyrelsen siden: 2006
Udvalgsposter: Murersektionens arbejdsmiljøudvalg og 
Dansk Byggeris overordnede arbejdsmiljøudvalg
Firma: Smartgulv (Enebærvej 33, 4500 Nykøbing Sjælland)

» I sidste ende 
er et godt 
 arbejdsmiljø 
winwin for 
begge sider  
af bordet «
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„Den allervigtigste grund til at vi skal investere i arbejdsmiljø 
og have fokus på det, det er jo, at folk ikke skal blive syge af 
at gå på arbejde“. Sådan siger formanden for Murersektionen, 
Peter Andersen, i vores nye film ’Forbedret arbejdsmiljø i 
 murerbranchen’. Og netop den motivation er afsæt for filmen, 
som forhåbentlig kan medvirke til at endnu flere virksom-
heder får øjnene op for de mange hjælpemidler og tekniske 
løsninger, der findes på markedet.

Heldigvis sker der rigtig meget på arbejdsmiljøområdet i 
 disse år. Det ser vi også på de pladser, vi besøger i filmen. 

Flere unge til mureruddannelsen
Et andet vigtigt afsæt for filmen er ønsket om at  tiltrække 
flere unge til mureruddannelsen. Der pågår en kamp om de 
unges gunst, og her er det afgørende, at vi løbende viser 
 omverdenen, at vi er en branche i rivende udvikling. Og at  
du kan forvente at have en vifte af hjælpemidler, hvis 
du vælger at uddanne dig til murer – eller hvis du bliver 
 murerarbejdsmand.

Se filmen herover.

Forbedret 
arbejdsmiljø i 
murerbranchen
Ny film tager dig med ud på en 
 byggeplads, hvor der gøres god 
brug af en række hjælpemidler og 
tekniske løsninger for at  modvirke 
 nedslidning af  medarbejderne. 
 Filmen er produceret af Murer
sektionen og sætter fokus på 
 vigtigheden af et godt arbejdsmiljø 
i murerbranchen. 

GODT

ARBEJDSM
ILJØ

GODT

ARBEJDSM
ILJØ
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BAGGRUND OG OPGAVE
Dragør Museum har til huse i et af byens ældste bygninger 
fra 1753. Frem mod 2020 skal den smukke gamle bygning 
restaureres, og her er spiller den lokale murermester Gert 
Petersen ApS en central rolle. Der er tale om en temmelig 
omfattende mureropgave.  

Udvendigt består opgaven blandt andet af:
Ommuring af tavl: Tavl der er skudt ud nedtages med 
 forsigtighed og stenene renses til genbrug. Om nødvendigt 
suppleres med sten magen til.
Kalkning: Hele bygningen kalkes efter en grundig 
 afrensning af gammel maling.

Sokkel: Soklen afrenses for løst puds, repareres og  
soklen tjæres.
Tagsten: De eksisterende tagsten nedtages forsigtigt  
og genanvendes.
Skorsten: Repareres nænsomt og kalkes.

9

Side 9 byggeriet

I hvert nummer af 
 Murernyt omtaler vi et 
af medlemmernes byg
gerier på side 9. Det kan 
være stort eller småt, 
igangværende eller 
færdigt. Når blot det er 
interessant set fra en 
murerfaglig synsvinkel. 
Har du et bud på næste 
nummers udvalgte byg
geri, så skriv til os på 
  jonas@mandixmedia.dk

Byggesag:
Restaurering af Dragør Museum

Murerentreprise:
Gert Petersen Murermester ApS. www.murergert.dk

Bygherre:
Dragør Kommune
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Murersektionen har i foråret holdt et indledende møde 
om et styrket samarbejde med vores svenske søsterorga-
nisation SPEF (Sveriges Murnings- och Putsentreprenör-
förening). Vi har spurgt de to formænd, hvad hensigten 
med et tættere bånd på tværs af Øresund er.

Peter Andersen, hvorfor skal vi arbejde mere sammen 
med Sverige?
”Vi har i mange år haft en god og tæt relation, men nu er 
vi enige om at tage skridtet videre og gå i arbejdstøjet. Der 
er mange ting vi kan lære af hinanden og mange proble-
matikker, der går igen. Og mange udfordringer som vi hver 
især har arbejdet med på forskellig vis. Så det handler om 
at udveksle viden og erfaringer. At lade være virker næsten 
dumt, kan man sige.”

Klarer vi os ikke fint alene?
”Vi har de samme interesser og de samme udfordringer, 
og hvis man kigger på Øresundsregionen lidt oven fra, 

så smelter den jo mere og mere sammen i takt med, at 
verden bliver mindre og mindre. Det er udgangspunktet 
for, at vi synes, det er en god ide at arbejde på tværs af 
 landegrænsen.”

Per Hallgren, hvorfor samarbejde og om hvad?
”Vi kan lære meget af hinanden og dermed blive  bedre og 
udvikle vores gode håndværk. Vi skal selvfølgelig  forsøge 
at afgrænse samarbejdet lidt, og til en begyndelse vil 
vi  koncentrere os om arbejdsmiljø, holdbarhed/miljø, 
 kvalitet/teknik og kompetenceudvikling.”

Hvad kan vi i Danmark lære af Sverige?
”Jeg tror, at vi i Sverige har større erfaring med at  arbejde 
under køligere vejrforhold, da vi har et koldere klima 
 længere nordpå. I det hele taget giver vores hidtidige 
samtaler mig forhåbninger om en gensidig udveksling af 
 erfaringer og værdifuld information.”

STYRKET SAMARBEJDE MED VORES 
SVENSKE SØSTERORGANISATION
Det er kun et smalt bælte af vand, der adskiller  Danmark og Sverige. Alligevel har 
det været så som så med  erfarings udveksling på murerområdet mellem de to  lande. 
Det skal et styrket samarbejde råde bod på.

„Vi kan lære meget 
af hinanden og der
med blive bedre og 
udvikle vores gode 
håndværk“
Per Hallgren, formand for SPEF
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På det årlige regionsudvalgsmøde samles repræsentanter for Murer-
sektionen på kryds og tværs af geografi og lokale dagsordener. Her 
fremlægges og drøftes aktuelle emner, ligesom relationer og kollega-
skaber plejes.

Et kig bag kulissen til VM i Skills 
På årets møde delte murerfagets to Skills-deltagere, Nikolaj 
 Skydsgaard Hansen og Samuel Birk Axelsen, ud af deres erfaringer 
fra sensommerens verdensmesterskab i Kazan. De to ungersvendes 
oplæg gav et godt indblik i, hvor utrolig stor forberedelse, disciplin og 
fokus en god Skills-præstation kræver. 

Forsamlingen fik også et kig bag VM-kulissen, da flisemurer Samuel 
Birk Axelsen berettede om den dramatiske og lidt kaotiske start på 
konkurrencen, da han opdagede en fejl i den stillede opgaves mål. 
Opdagelsen fik dommerne til midlertidigt at indstille konkurrencen, 
indtil en (lappe)løsning var blevet aftalt. Om uroen kostede den milli-
meter, der adskilte Samuel fra en VM-medalje, finder vi aldrig ud af.  

RUM2019
En gang om året samles regionerne i Murer
sektionen til det såkaldte RUM: Regionsud
valgsmøde. I år stod den på oplæg om det 
fremtidige  arbejdsmarked, bæredygtighed i 
byggeriet og VM i Skills. Inden de forestående 
 overenskomstforhandlinger blev diskuteret 
i plenum.

...fortsættes

Engagement og dialog på RUM2019



12Vores to Skills-kombattanter 
Nikolaj Skydsgaard Hansen 
og Samuel Birk Axelsen

Andreas Weidinger, Dansk Byggeri

Venlig opsang
„Jeg er kommet for at give jer en opsang“.  Sådan 
åbnede Andreas Weidinger, erhvervspolitisk 
konsulent i Dansk Byggeri, sit oplæg. Opsangen 
blev givet med et glimt i øjet og handlede om, at 
bæredygtighed i byggeriet ikke er et  forbigående 
modefænomen. Bæredygtighed er tværtimod 
kommet for at blive og skal tænkes ind i bygge-
processen i alle dens led. 

Den gode nyhed er, at bæredygtighed ikke 
 nødvendigvis er ensbetydende med endnu et åg 
og endnu en  økonomisk byrde for  arbejdsgiverne. 
I stedet kan man sagtens  forestille sig, at de 
virksomheder, der allerede nu  begynder at tæn-
ke i bæredygtighed, kommer til at stå med et 
 forspring i konkurrencesituationer.

Fremtiden, overenskomst og middag
At vilkårene for at drive forretning hele tiden 
 ændrer sig, vidner ikke blot den halvnye klima- og 
bæredygtighedsdagsorden om. Også arbejdskraf-
ten ændrer sig, dvs. de mennesker, vi  ansætter. 
Hvordan og hvorledes, gav  fremtidsforsker 
 Anne-Marie Dahl et bud på i sit  spændende oplæg 
’Arbejdsmarkedet i de næste 10 år’. 

På samme måde sætter også overenskomsten 
med  lønmodtagerne en ramme op for vores virke. 
Og eftersom den indledende fase af forhand-
lingerne om 2020-overenskomsten er lige på 
trapperne, blev mødet afsluttet med en åben og 
konstruktiv dialog om mål for og ønsker til den 
kommende overenskomst.

RUM2019 blev traditionen tro afsluttet med 
 middag og fællessang. 

VÆR MED I DIT
LOKALE REGIONSUDVALG

Vil du være med til at sætte retningen 
for Murersektionens arbejde – lokalt 
og  nationalt?

•  Kontakt formanden for dit 
lokale  regionsudvalg 
(oversigt over kontakt oplysninger)

...fortsat
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Voldgiftkendelse
Faglig voldgiftkendelse om fortolkning 
af  bruttoareal
 
I en nylig afsagt voldgiftkendelse havde en virk-
somhed i en akkordaftale fået aftalt, at facaderne 
skulle afregnes med bruttoarealet, det vil sige 
facaden måles med længde gange højde, og der 
fradrages ikke for åbninger.

I den konkrete sag var der en forskel på 3.336 
m2. Det er et velkendt princip i overenskomsten 
og priskuranten, at hvis ikke andet er aftalt, 
 opmåles der efter de  faktisk udførte arealer, det 
vil sig nettoarealet.

Dansk Byggeri vil kraftigt fraråde virksomheder at 
lave akkordaftaler, hvor disse fraviger  princippet 
i priskuranterne – altså der afregnes efter de 
 faktisk udførte arealer.

§
For virksomhederne betyder det, at de på kort tid kan 
søge og finde dokumenterede, bæredygtige produkter til 
projekter. Det giver besparelser i både tid og  ressourcer. 
BygDok er desuden en mulighed for at understrege 
 virksomhedens grønne profil i en tid, hvor bæredygtig-
hed har topprioritet i byggeriet.

Det kan du finde: 
•  Miljøcertificeringer og deklarationer, der er lagt ind via 

Danske Byggecentres produktdatabase: ByggeBasen. 
•  Produktbillede, kontaktoplysninger på leverandør samt 

data som leverandørvarenummer, længde, bredde, 
 tykkelse, farve, produkttype og producent. 

•  Lovpligtig dokumentation.

OBS: Mangler du dokumentation om et specifikt 
 produkt, kan du give leverandøren besked ved hjælp af 
den automatiske mailfunktion i søgeresultatet.

Sådan logger du ind
Log ind på bygdok.dk som ny bruger med din e-mail, 
navn, virksomhed og branche. Skab derefter et pass-
word, og du kan benytte sitet. I hovedmenuen  under 
punktet ”BygDok søgninger” kan du se  forskellige 
måder at søge på mellem de mange produkter og 
 dokumentationer. Det er nemt og hurtig at finde det, 
du skal bruge.

Under menupunktet ”Miljøcertificeringer og deklarati-
oner” kan du orientere dig om, hvilken dokumentation, 
du kan forvente på de produkter, du søger. 

Brancheforeningen Danske Byggecentre står bag den ny 
database, BygDok.

Ny database for 
bæredygtig
dokumentation
Den 1. september 2019 blev bygdok.dk 
lanceret, hvor rådgivende, udførende og 
bygherrer kan finde dokumentation om 
bæredygtige produkter til  byggeriet. 
Det er fx lovpligtig dokumentation, 
som sikkerhedsblade, CEmærkning og 
monteringsvejledninger. Læs mere om 
hvad du kan finde på bygdok.dk. 

• Gå til bygdok.dk
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Bygge- og anlægsprojekter er komplekse, 
og der er mange muligheder for, at pro-
jekter kører af sporet. Vurdering af risiko 
er en forudsætning for at træffe de rigtige 
beslutninger og skal være en central del af 

både planlægning og styring af projektet. 
De nye vejledninger fra Værdibyg giver et 
overblik over, hvordan risikostyring bør 
 indgå i alle projektets faser, og hvilke værk-
tøjer der kan understøtte det. 

Vejledningerne er skrevet til både byg-
herrer, der kan skabe det gode grundlag 
ved  etableringen af risikostyring, og de 
 rådgivere og udførende, der  behandler 
 risiko i udbudsfasen og gennemfører 
 risikostyring på projekter. 

Vejledningerne
Vejledningen Etablering af risikostyring 
giver anbefalinger til, hvordan byggeriets 
parter i bygge- og anlægsprojekters tidlige 
faser organiserer god risikostyring. Vejled-
ningen sætter parterne i stand til at  vurdere 
det nødvendige omfang af  risikostyring 
for projektet og etablere en passende 
 risikoorganisation.

ingen Risikostyring i udbud og tilbud giver 
anbefalinger til, hvordan udbudsfasen kan 
bruges af både bygherre og tilbudsgiver til 
at reducere risiko.

Vejledningen Risikostyring på byggeprojek-
ter giver anbefalinger til, hvordan arbejdet 
med risikostyring startes og gennemføres 
undervejs i projektet på en værdiskabende 
måde.

Kompendiet Risikostyring: Værktøjer og 
 eksempler er et opslagsværk, hvor de 
 enkelte værktøjer og eksempler kan bruges 
hver for sig eller i sammenhæng, afhængigt 
af ambitionsniveau for risikostyring i det 
enkelte projekt.

Nye vejledninger
om risikostyring
Fire nye Værdibygvejledninger om risikostyring giver 
 konkrete anbefalinger til, hvordan den gode risikostyring 
kommer rigtigt fra start og udføres på byggeprojekter, samt 
hvordan udbudsfasen kan bruges aktivt til at reducere risici.

Hent vejledningerne
• Etablering af risikostyring 

• Risikostyring i udbud og tilbud 

• Risikostyring på byggeprojekter 

•  Risikostyring: 
Værktøjer og eksempler 
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NY ARBEJDSMILJØKONSULENT
Anders Svendsen fra Dansk Byggeris arbejdsmiljøafde-
ling er pr. 1. oktober 2019 ny arbejdsmiljøkonsulent for 
 murersektionen. Han erstatter Jakob Ugelvig Christiansen, 
der har fået nyt job. Anders Svendsen vil, ligesom Jakob 
Ugelvig Christiansen har gjort det, indgå i sektionens 
 arbejdsmiljøarbejde. Derudover kan I få hjælp med påbud 
og bødesager fra Arbejdstilsynet samt svar på arbejds-
miljøfaglige spørgsmål. 

Han kan kontaktes på:
Tlf. 72200251
Mobil: 61145010
Email: asv@danskbyggeri.dk 

UDDANNELSE TIL 
MURERARBEJDSMAND
Murerarbejdsmandsud-
dannelsen starter nu på 
 Roskilde Tekniske Skole. 
Der er tale om en AMU- 

kontraktuddannelse, som veksler mellem  praktisk 
arbejde i virksomheden og AMU-uddannelse i bl.a.: 
 Systemstilladser, teleskoplæsser, arbejdsplatforme, 
 sikkerhed,  affaldshåndtering og meget mere.
Uddannelsens varighed er 1½ år, heraf 13 uger på skole 
fordelt over fire gange. Resten af tiden er kontrakteleven 
i praktik i virksomheden.

• Læs mere om uddannelsen til murerarbejdsmand 

MASTER SKILLS
24 erhvervsskoler landet 
over indgår i et samarbejde 
om to årligt tilbageven-
dende kursusuger kaldet 
Master Skills. De to faste 
kursusuger skal køre hvert 
år på erhvervsskolerne i 
uge 5 og 6 i hele Danmark.
Murerfaget deltager også.

I de to kursusuger lægger 
skolerne særlig vægt på 
kurser til faglærte, fx murere. 
Men også tværfaglige kurser som fx truck, byggelogistik 
eller arbejdsmiljøkurser bliver udbudt.

GRIB CHANCEN
Står du og skal hjemsende folk i vinteren, eller har du 
og dine folk behov for ny viden? Grib chancen og se om 
ikke, der er et kursus i uge 5 eller 6, du kan bruge. Du 
kan få  løntabsgodtgørelse på 172 kr. i  timen og de fleste 
AMU-kurser koster 124 kr. om dagen. 

• Læs mere of find det rette kursus 

Ved spørgsmål:
Kontakt Pia Skjøtt Larsen 
på tlf. 3587 8744 eller
psl@bygud.dk.

KALENDER
Onsdag den 9. oktober 2019:
Bestyrelsesmøde (Middelfart)

Fredag den 29. november 2019:
Bestyrelsesmøde + møde med Træsektionen (København)

Tirsdag den 14. januar 2020:
Dansk Byggeri Bestyrelseskonference (Kolding)

Torsdag den 16. januar til lørdag den 18. januar 2020
DM i Skills (København)

Fredag den 17. januar 2020:
Bestyrelsesmøde (Bella Sky)

Fredag den 13. marts 2020:
Bestyrelsesmøde (Munkebjerg Hotel)

Fredag den 13. marts 2020 
Generalforsamling (Munkebjerg Hotel)

PRISKURANTER
Dansk Byggeri har i samarbejde med 3F opdateret 
de 3 prislister på murerområdet:
 
Priskurant for murerarbejdsmandsområdet, priskurant 
2019 for murerarbejde i provinsen og priskurant for murer-
arbejde i København og Nordsjællands 1. og 2. zone. 
Priskuranterne kan rekvireres hos Dansk Byggeri.

NAVNE    |    DATOER    |    KORT NYT    |    ARRANGEMENTER    |    VÆRD AT VIDE
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Husk

Husk

KURSUS &
UDDANNELSE
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Dansk Byggeri Murersektionen
Nørre Voldgade 106
1358 København K
Telefon: 7216 0000
info@murersektionen.dk 

Find os på
www.murersektionen.dk
www.facebook.com/murersektionen
LinkedIn

Næste nummer
MURERNYT udkommer næste gang 
i januar 2020

Har du forslag til indhold – byggesager, 
billeder, informationer eller temaer – som 
du gerne vil have med i næste nummer, 
så kontakt Jonas Mandix Aagaard på 
jonas@mandixmedia.dk eller 
tlf. 3024 0270.

På gensyn i januar 2020
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