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HØJT
AMBITIONSNIVEAU
- OG STØRRE

SYNLIGHED

Friske kræfter er klar til at styrke indsatsen
for Træsektionen, der gør klar til en offensiv
på flere fronter
Da vi startede året, vidste vi godt, branchen havde toppet. Ifølge
nyeste tal fra Danmarks Statistik havde bygge- og anlægsbranchen
således 167.635 beskæftigede i december 2019, hvilket er det højeste niveau i den knap 10-årige periode, som tallene dækker over.
Mange af os tog derfor hul på 2020 med forventninger om, at vi
kunne lande blidt. Men med corona-pandemien er vi nu i en situation,
hvor vi ikke rigtig ved, hvad der kommer til at ske. Det vil vi selvfølgelig
holde skarpt øje med og sammen med Dansk Byggeri gøre alt, hvad
vi kan for at minimere skaderne af.
FORANDRINGENS VINDE BLÆSER
Som altid er der både muligheder og trusler, når vi spejder ud i horisonten, hvor forandringens vinde altid blæser ubønhørligt om ørerne
på os:
• Fusion mellem Dansk Industri og Dansk Byggeri.
• Ny klimalov, hvor vi som træfolk kan give inspiration og viden
om mulighederne ved anvendelse af træ i byggeriet.
Opgaver er der nok at tage fat på. Flere af dem kommer vi ind på i
TRÆNyt og i mails – og mange af dem får vi mulighed for at drøfte på generalforsamlingen, der som følge af corona-pandemien er
suspenderet og rykket til den 28. august. Læs mere i nyhedsbrevet.

MEDLEMMERNES STÆRKE STEMME
Til den oprindelige generalforsamling var det hensigten,
at bestyrelsen skulle komme med oplæg på, hvordan vi
gennem en mere skarp profil for Træsektionen kan sikre
større indflydelse på branchens rammevilkår i byggeriet.
Indsatsen vil vi informere om løbende frem til generalforsamlingen i august.
NYE KRÆFTER KLAR
De mange indsatser, der skal til for at understøtte vores 2.500 medlemmer i Træsektionen, kræver også et
skarpt sekretariat. Efter Margrethe Godtkjærs farvel i
september er Jesper Salling Nielsen trådt til som branchechef – og ham kan I læse mere om her i nyhedsbrevet.
På generalforsamlingen skal vi vælge ny formand efter
tømrermester Niels Moestrup, der i en årrække har været aktiv i Træsektionen – siden 2016 som formand. På
Træsektionens og egne vegne vil jeg gerne sige stor tak
til Niels for mange års godt samarbejde med stort engagement og passion for faget og Træsektionen.
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Jeg trådte til som formand, da Niels i november desværre
måtte slippe roret, men jeg fortsætter ikke på posten – og
jeg er sikker på, at generalforsamlingen vil vælge en ny,
stærk formand til at stå i spidsen for de mange opgaver
og indsatser, der venter forude.
Velkommen til et aktivt 2020
ERIK NIMB, FORMAND

FØLGOS HER

er udgivet af Træsektionen under Dansk Byggeri, forår 2020.
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Se videopræsentation af
OK2020 resultatet:

OK2020:
SLAGSMÅLET

Dansk Byggeri har fra start meldt ud, at der ikke er
plads til store lønstigninger:

DER LØB UD

I CORONAEN

Overenskomstforhandlingerne 2020 er overstået. Der var optræk til ballade, men pludselig gik det hurtigt med at få landet en aftale
Industrien landede den første store og toneangivende overenskomst (6.000 virksomheder og 230.000 medarbejdere) allerede
den 9. februar.
Der var flere penge til fritvalgs-kontoen, øremærket barsel til
faderen og mere til langtidssygemeldte, mere pension og mere
uddannelse som de væsentligste resultater. Til gengæld var lønstigningerne meget begrænsede.
Dansk Byggeri og 3F Byg havde sværere ved at finde hinanden og
har måttet bede om udsættelse et par gange. I hele forløbet har
3F Bygs krav om lønstigninger været den største hurdle.

- Jeg tror ikke, at en lønstigning på mellem 20 og
30 pct. er det, vi har brug for på et tidspunkt, hvor
økonomien er begyndt at gå nedad, lød det fra
adm. direktør Lars Storr-Hansen fra Dansk Byg-		
geri i en artikel fra a4.
Hos Dansk Byggeri ville vi hellere bruge overenskomstforhandlingerne til at give landets byggevirksomheder bedre mulighed for lave fleksible aftaler
om blandt andet arbejdstid.
Forligsmand Jan Reckendorff mødtes med parterne i
begyndelsen af marts og gav i første omgang ny frist
til den 8. marts, men den frist måtte også udskydes.
Og så kom corona-krisen ud af det blå den 12. marts.
I den forbindelse forlangte forligsmanden at parterne forhandlede videre. Dansk Byggeri kunne på den
baggrund endelig offentliggøre en ny overenskomst
tirsdag den 17. marts.
3F Byg har ikke fået de lønstigninger, som man ønskede,
men der er sket lønreguleringer på en lang række områder. Og i sidste ende gjorde corona-krisen udslaget:
- I sidste ende var det fornuften, der sejrede. Danmark havde hverken brug for 37 kr. i timen ovenpå
mindstelønnen eller en storkonflikt. Så vi endte med
at komme hjem, sagde Lars Storr-Hansen, efter aftalen var indgået.
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GENERALFORSAMLING
NY BRANCHECHEF

JESPER

SALLING

NIELSEN
Træsektionens nye branchechef, Jesper Salling Nielsen,
har altid elsket teknik og konstruktioner. Han er uddannet bygningsingeniør og senere MBA og har bl.a. været
ansat hos Rasmussen & Schiøtz-koncernen, senere NCC.
Gennem en årrække har Jesper Salling Nielsen også løst
opgaver gennem sin egen konsulentvirksomhed Quo
Vadis, hvor han gennem forretningsudvikling hjalp virksomheder i byggeriet til at fastholde og øge indtjeningen.
Det blev til otte år som selvstændig, indtil han blev hentet til Nordkranen A/S som bygherrerådgiver for Danica
på det fem milliarder store byggeri på Postgrunden.
Nok at tage fat på
Efter mere end 35 år i byggeriet tiltrådte Jesper Salling
i 2018 som branchekonsulent i Dansk Byggeri for nu at
have overtaget ansvaret som branchechef for Træsektionen i Dansk Byggeri.
- Jeg glæder mig utroligt meget over at være med på den
rejse, som byggeriet og Træsektionen er på i disse år. Og jeg
håber, at jeg med min indsigt i byggeriet og forståelse for
håndværkernes situation i hverdagen kan bidrage til at gøre
lagkagen større, og at vores medlemmer tjener flere penge,
siger Jesper Salling Nielsen, som er 58 år og bor i Jægerspris.
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2020

Generalforsamling 2020 er suspenderet på grund
af corona-pandemien. Vi forventer på nuværende
tidspunkt at afholde generalforsamling den 28. august
2020 på Hotel Vejlefjord.
I år skal der vælges både formand, nye bestyrelsesmedlemmer og repræsentantskab - så husk at mød op
og få indflydelse. Samtidig er generalforsamlingen et
godt sted at møde og udveksle erfaringer og nyheder
med kolleger og samarbejdspartnere. Og så er det en
god lejlighed til at få rejst de spørgsmål, man måtte
sidde med. Så mød op til en dag i netværkets tegn.
Generalforsamling 2021 afholdes den 19. marts 2021
på Hindsgavl Slot.

FORUDSÆTNINGER FOR

MERE TRÆ

I BYGGERIET

Øget anvendelse af træ i byggeriet kan blive en betydelig bidragsyder,
når vi skal reducere CO2 belastningen fra samfundet. Det er der en bred
enighed om i og omkring bygge- og anlægsbranchen.
Men selvom der er bred enighed om alle fordelene, hvorfor bruger vi så
ikke mere træ i byggeriet i Danmark?
Der er ingen tekniske hindringer for at bruge mere træ i byggeriet. Vi har
gjort det før – og mange bygninger før 1960 indeholder masser af træ.
Vi er bare blevet vant til at bruge andre materialer. Derfor er lovgivningen,
byggestandarder, uddannelser osv. lige nu ikke udformet til at understøtte mulighederne for byggeri med træ.
Bygherrer, arkitekter og ingeniører er vænnet fra at bruge træ i bygninger
og konstruktioner. Derfor bruger vi meget mindre træ i byggerierne end
tidligere, omend det er teknisk muligt.
Der ligger en meget stor CO2 reduktion og venter - og det gode er, at vi kan
gå i gang med at høste gevinsten lige her og nu. Vi har allerede metoder
og teknikker og skal ikke vente på, de bliver opfundet.
LAD OS KOMME I GANG
Der er en række praktiske ting, vi kan gøre for at speede processen
op. Derfor arbejder Træsektionen med branchechef Jesper Salling
Nielsen i spidsen sammen med en række af byggebranchens aktører og eksperter fra forsknings- og uddannelsesinstitutioner for
at udarbejde en grønbog, der adresserer nogle af de hindringer, der
er for at få mere træ i byggeriet.

Grønbog
Overordnet redegørelse for en
problemstilling, beregnet som
grundlag for videre debat,
lovgivning osv.

Grønbogen forventes at udkomme i løbet af sommeren 2020 og
sætter fokus på emner som akustik, brand, økonomi og bæredygtighed og tager fat på den udfordring, branchen har i forhold
til uddannelse.
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HØRING
PÅ

BORGEN

Folketingets boligudvalg holdt den 22. januar en
høring under temaet ”bæredygtigt træ i byggeriet”.
Vi deltog og kunne glæde os over, at boligminister
Kaare Dybvad Bek tillagde byggeriet en meget stor
andel i målet om at nå 70 % CO2 reduktion i 2030.
På høringen var der indlæg både fra ministeren og
fra flere fagfolk fra branchen. Ministeren fremlagde
en tidsplan for en ”Frivillig Bæredygtighedsklasse”.
Det er en af de ting, som vi har bakket op om i flere
år. Nu er der en konkret tidsplan, og de politiske drøftelser starter i foråret 2020. Her skal vi nok sørge for
både at holde os informerede og påvirke processen.
Rob Marsh fra CF Møller Architects argumenterede
for en ændring af BR 18’s brandregler. De nuværende regler diskriminerer – helt unødvendigt – træ,
fremfor beton og jern. Og de øvrige oplægsholdere
gav tilsvarende gode bud på, hvordan vi kan arbejde
bedre med træ i byggeriet.
Forhåbentlig blev politikerne i boligudvalget meget
klogere. Vi vil sørge for at holde dem opdateret i takt
med udviklingen i argumenter og teknologi.

VI ER OGSÅ KOMMET

PÅ

LINKEDIN!

Og vi vil rigtig gerne have flere følgere. Kom med som
nogle af de første! Her kan du løbende få inspiration og
information om, hvad der rører sig i branchen, om træ i
verden, nyt fra borgen samt gode råd og tips til drift af
din virksomhed.
Følg os på alle kanaler og hver med til gøre os til en stærk
stemme - også på de sociale medier.

Træsektionen i Dansk Byggeri
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INTENS
KONKURRENCE

VED DM I SKILLS
Der var hård og intens kamp blandt tømrerlærlingene ved DM i
Skills, som løb af stablen i Bella Center 17. til 19. januar i år. Fem
tømrerlærlinge deltog, og årets opgave tog udgangspunkt i en
tagkonstruktion til et klokketårn, hvor de udover konstruktionen
blandt andet også skulle lave et spir.
Nogle af opgaverne havde deltagerne trænet på inden konkurrencen.
Så de var både rolige og velforberedte i forhold til opgaven:
- Jeg har det fint med opgaverne. Det er ret udfordrende. Vi kommer ud for nogle meget spidse vinkler, så der skal noget savearbejde til for at få det til at spille, sagde blandt andet Lau Blytt Haubro.

ÅRETS 5

DELTAGERE

Lau Joh Blytt Haubro
fra Mester Madsen A/S i Vordingborg
Jeppe Vinkel Villadsen
fra HMH Esbjerg ApS i Esbjerg
Mads Wunderov Dahl Andersen
fra J.E. Byg, Tømrer & Snedker ApS i Dronninglund
Thomas Kjærgaard Laugesen
fra HNN Byggefirma i Videbæk
Lars Hoffmann Petersen
fra Holm Tømrer-og Snedkerfirma A/S i Gladsaxe
Og årets vinder… det blev Lau Blytt Haubro fra
Mester Madsen. Og han var selvfølgelig glad.
Specielt fordi han havde noget at leve op til, da
en lærling fra Mester Madsen vandt DM i Skills
for bygningssnedkere i 2016.
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LOVKRAV: MASTEN PÅ

PLATFORME

SKAL

AFSKÆRMES

Ved arbejde på arbejdsplatforme skal mastens tilgængelige sider være afskærmet, så
klemningsfare undgås. For eksempel når mastens frie side vender ind mod facaden på en
bygning på grund af konsoludtræk, der kræver at arbejdsplatformen er forankret
Der har i lang tid været tvivl om, hvordan mastens frie side skulle
afskærmes. Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet oplyser nu, at
det enten kan gøres med afskærmning på selve masten, som har
samme højde som afskærmningen på de tre andre sider, eller med
rækværk mellem mast og facade ved forankring. Der er det tilstrækkeligt, at rækværket er 1,1 meter.
Afstanden mellem hele rækværket og ankerstaget på forankringen
skal være minimum 12 cm for at undgå klemningsfare, og rækværket
skal være forsynet med et advarselsskilt skilt. Det er fabrikanten,
der skal udarbejde og dermed definere både tekst og placering af
skilte på rækværket.
ANVISNING OG BRANCHEVEJLEDNING
Følg i øvrigt fabrikantens/leverandørens anvisning ved kørsel med
forankring, herunder i forhold til bro mellem mast og facade. Hjemmelavet klapdæk foran masten er som udgangspunkt ikke tilladt.
I efteråret 2020 udkommer en branchevejledning om arbejdsplatforme, hvor dette også vil være beskrevet.
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Se livestreaming af orienteringsmødet
den 29. maj 2020 kl. 13 -15:

GUIDE TIL
VURDERING

AF GULVE

Derfor har gulvbranchen udarbejdet en detaljeret
guide til, hvordan vurderingen skal foretages, og hvor
”grænsen” går for vurdering af fejl, der skal rettes og fejl, der er ubetydelige.
I vejledningen kan man både se, under hvilke forhold (herunder lysforhold) vurderingen skal foregå
- og hvordan fejl skal vurderes i forhold til forskellige gulvtyper.

Find guiden her:

SAMMENLÆGNING MED

INDUSTRI

DANSK

Er der fejl og mangler, så skal de selvfølgelig afhjælpes. Men er det en fejl/mangel – eller er det
en ubetydelig skønhedsfejl? Det kan være svært
at vurdere. Og der kan ofte være diskussion, om
vurderingen nu er objektiv.

Medio februar blev det meldt ud, at Dansk Byggeri og
Dansk Industri planlægger en sammenlægning.
Dansk Byggeri har i alt 6.000 medlemsvirksomheder,
mens Dansk Industri har 11.000 medlemsvirksomheder.
En sammenlægning vil derfor skabe en meget slagkraftig
fælles organisation.
Dansk Industri har også flere arkitekter, rådgivere og
større bygge- og anlægsvirksomheder blandt medlemmerne, hvormed sammenlægningen giver mulighed for
et bedre samarbejde i branchen.
I Træsektionens bestyrelse bakker vi op om sammenlægningen. Vi tror, at en sammenlægning kan give vores
medlemmer større værdi – blandt andet i form af, at vi
kan samle flere kompetencer og opnå større indflydelse.
Og så i øvrigt tilbyde samme service og rådgivning som
i dag til et lavere kontigent.

9

På billedet ses bureaudirektør
Catrine Eisenreich og kommunikationsrådgiver og CEO Lars Lindskov.

SYNLIGHED OG
INDFLYDELSE

I FOKUS

De rammevilkår, vi arbejder under, kommer ikke af sig selv. Vi har som fag og faggruppe behov for at synliggøre vores arbejde – både internt og eksternt. Derfor har
vi indledt samarbejde med et kommunikationsbureau, der skal bidrage til at profilere
os i samfundsdebatten og i branchen
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Det er vigtigt, at Træsektionen går forrest med at give
inspiration og formidle om branchen og faget, der
kan højne bevidstheden om fordelene ved at bygge
i træ og vælge en professionel og organiseret tømrermester til opgaven. I forbindelse med bestyrelsens
arbejde med udviklingen af en klar retning for Træsektionen har vi derfor indledt et nyt samarbejde med
Lindskov Communiation.
Bureuaet skal hjælpe med at synliggøre Træsektionen
samt positionere tømrerfaget og træbyggerier over
for politiske beslutningstagere og influenter inden
for byggeriet.
Med et kommunikationsbureau ombord og en tydelig
retning for sektionen følger også en ny kommunikationsstrategi. Det betyder, at vi nu indleder rejsen mod
en mere synlig Træsektion – og at flere spændende
kommunikationsaktiviteter, der synliggør faget og
branchen, venter forude.
Forandringerne sker i faser. Blandt andet ser I nu en
ny design-linje i vores nyhedsbrev, som også implementeres i det kommende magasin TRÆ. Og stille
og roligt vil kommunikationen på vores interne og
eksterne kanaler ændre sig.

NET-OP
SIKKERHED

PÅ TAGET

NYT LEGEHUS

TIL BØRNENE
På DM i Skills demonstrerede en gruppe dygtige tømrerlærlinge, hvordan de i løbet af skills-dagene kunne bygge
et legehus. Det skabte liv på standen og trak mange
nysgerrige til.
Og selvfølgelig skulle det flotte legehus ikke gå til spilde. Derfor har vi doneret det til børneinstitutionen ved
Seruminstituttet.
Og børnene var meget begejstrede for at få et nyt legehus,
som blev indviet med balloner og rød sodavand. Og hvem
ved, måske kan det inspirere til et par små nye tømrere
i fremtiden?
Se filmen om legehuset her:

I løbet af et år sker der desværre gennemstyrtningsulykker ved
tagarbejde
Træsektionen i Dansk Byggeri igangsatte derfor i 2018
udviklingen af et nyt net til tagarbejde, som skal forebygge gennemstyrtningsulykker.
Gennem det seneste år er der arbejdet på at udvikle
nettet, med bistand fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus
m.fl.. Nettet er blevet udviklet af Swed-Mark A/S fra
Skive, og det er i salg.
HVAD ER NET-OP?
Net-OP består af et net, som sikrer mod gennemstyrtning ved skift af tagplader. Nettet består af lodrette
stænger, som rulles ud på taget og afstives ved vandrette stænger. Startsættet indeholder 4 gange basissæt og 1 top sæt. Hvert net inkl. stænger vejer 14
kg og prisen er 5.995 kr. ekskl. moms pr. sæt. Det kan
anvendes ved taghældninger mellem 15-34 grader og
er nemt at montere og afmontere.

Læs mere om Net-OP her:
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DANSK LANDSHOLD

PÅ VEJ UD I VERDEN
Den 13. februar fik tømrerfaget sit første
danske landshold. Et initiativ, som Det
Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse har iværksat for at promovere
tømrerfaget og inspirere flere til at tage
en tømreruddannelse

Landstræner er Michael Thage, som til daglig underviser hos
CELF, mens holdleder Alex Nygaard underviser på Uddannelsescenter Holstebro. Alex har i øvrigt erfaring som dommer fra
internationale turneringer.

I første omgang er der udtaget profiler, der skal
repræsentere landsholdet. Tre unge tømrerlærlinge,
der allerede har god erfaring, nemlig tre af årets deltagere ved DM i Skills; årets vinder Lau Blytt Haubro
fra Vordingborg, Lars Hoffmann Petersen fra Gladsaxe
og Thomas Laugesen fra Videbæk.
På sigt skal der udtages flere til landsholdet, således
at der er nye deltagere klar til at tage over, når de tre
lærlinge bliver færdige og består deres svendeprøve. Her
ved landstræner og holdleder godt, hvad de kigger efter:
- Vi har allerede spottet flere nye talenter. Og udover
det rent faglige, så kigger vi meget på engagement, og
hvordan man går til opgaven”, siger landstræneren og
holdlederen - og fortsætter:
- Man skal også kunne håndtere publikum. Nogle gange
er det faktisk bedst at kunne gå helt ind i sin egen boble.
Landstræneren er overbevist om, at landsholdet bestemt har gode muligheder for at nå op i den bedste
fjerdedel i de internationale konkurrencer. Det gør vi
også - vi hepper på jer!

