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KF arbejder sammen med 
professionshøjskolerne og  
erhvervsakademierne på at 
oprette en professionskan-
didatuddannelse i byg-
ningskonstruktion, som skal 
imødegå efterspørgslen på 
stærke byggefaglige kom-
petencer integreret med 
stort it-kendskab.

For få år siden ville vi ikke have troet 
vores egne øjne, hvis vi havde fået ind-
blik i, hvad vi kan i dag med den mo-
derne teknologi.

Intelligente it-systemer, 3D-printere, 
droner og selvkørende gravemaskiner, 

som vi før betragtede som den rene 
science fiction, er næsten blevet hver-
dag, og udviklingen ser kun ud til at få 
yderligere fart på i de kommende år.

Bygningskonstruktører er ofte i front 
med brugen af den nyeste teknologi. 
Derfor er efterspørgslen efter byg-
ningskonstruktører større end nogen-
sinde. For mig er der ingen tvivl om, 
at vores stædige insisteren på, at ud-
dannelsen hele tiden skal være opda-
teret på den nyeste viden og teknologi 
i kombination med den stærke bygge-
faglige viden er medvirkende til denne 
efterspørgsel.

Men hvis vi skal være endnu bedre til 
at omsætte den nye teknologi i praksis 
fx omkring projektledelse, energireno-
vering, klimatilpasning og 3D-printning 
af bygningskomponenter/huse, kræver 
det, at vi styrker vores kernekompeten-
cer yderligere.

Derfor arbejder vi i KF på, at kon-
struktører skal have mulighed for at 

udbygge deres uddannelse til et hø-
jere niveau som professionskandidat i 
bygningskonstruktion, der tager afsæt 
i den nuværende professionsuddan-
nelse til bygningskonstruktør og ikke 
i en teoretisk universitetsuddannelse.
Vi ønsker ikke en akademisering, men 
en professionsfaglig styrkelse af ud-
dannelsen.

Både KF, professionshøjskolerne og 
erhvervsakademierne er enige om, 
at den moderne kandidat til bygge-
riet skal udvikles på grundlag af byg-
ningskonstruktørprofessionen, da den 
struktur bedst imødekommer den ef-
terspørgsel, der er på kompetencer i 
byggeriet.

Men indtil en sådan uddannelse kan 
blive til virkelighed, skal du fortsat 
udbygge dine kompetencer via det ak-
tuelle udbud af efter- og videreuddan-
nelser, der er for bygningskonstruktører 
– og som du kan få god inspiration til 
gennem det vedlagte kursuskatalog i 
dette blad.

Af Gert Johansen 
Foto Nicolai Perjesi

Professions- 
kandidat 
uddannelse
i bygnings - 
konstruktion 
efterlyses

Leder

3



Af Kathrine Schmeichel, journalist

”Den stålflanke skal males om, for de 
ridser må ikke være der.” 

Det siger kvalitetssikringsansvarlig i en-
treprenørfirmaet ZÜBLIN Lisbet Qvist, 
da hun passerer en sortmalet stålbjælke 
– et af de dominerende facadeudtryk 
i den legoklods-inspirerede bygning 
BLOX på havnefronten i København.

Ståldrageren indgår som understøt-
tende element i en bred udendørstrappe 
med mulighed for leg og ophold. 

”Skaden er nok kommet, fordi noget 
arbejde på pladsen ved et uheld har 
ridset bjælken,” siger den 30-årige 
bygningskonstruktør, der viser Kon-

DIGITALT
OVERBLIK
over afvigelser
forebygger fejl

For bygningskonstruktør Lisbet Qvist  
– der er kvalitetssikringsansvarlig for  

BLOX-byggeriet på havnefronten i København  
– er det vigtigt hurtigt at få et overblik over  

afvigelser for at kunne forebygge fejl.  
Det kan bedst ske ved, at hele processen med  
registrering og dokumentation foregår digitalt. 

struktøren rundt i det 27.000 kva-
dratmeter store, byggeri, som med 
sine iøjefaldende grønne og grålige 
glasfacader rejser sig over og på hver 
side af Ring 2, der ’gennemskærer’ 
bygningen.

Bygningen, der er tegnet af den hol-
landske tegnestue OMA, bliver ind-
viet i foråret 2018 og skal huse Dansk 
Arkitektur Centers udstillingsområde, 
storrumskontorer, 22 penthouselejlig-
heder, et underjordisk parkeringsanlæg, 
restaurant og cafe.

Ansvar for kvalitet er todelt
Selvom Lisbet Qvist har ansvar for både 
kvalitet, bæredygtighed og miljø, er det 
ikke hendes opgave at gå ude på selve 
pladsen. 

”I ZÜBLIN har byggelederne ansvar for 
både entreprise og kvalitet, da vores 
holdning er, at hvis de kun har ansvar 
for tidsplan og økonomi, kan det blive 
på bekostning af kvaliteten. Min op-
gave er sammen med to kvalitetsko-
ordinatorer at støtte byggelederne, så 
de kan udføre deres kvalitetssikring 
mest optimalt ude på pladsen,” siger 
hun og fortsætter:

”Som kvalitetsansvarlig skal jeg bl.a. 
udvikle processer, procedurer og ske-
maer til kvalitetssikring og kontrol på 
pladsen, så det lever op til alle krav i 
de meget omfattende tekniske beskri-
velser af byggeriet. Ud over kvalitets-
sikring af vores egenproduktion har jeg 
også ansvar for de ydelser, som om-
kring 40 underentreprenører leverer.”

BLOX-bygningen omfatter bl.a. 
Dansk Arkitektur Center, stor-
rumskontorer og 22 penthouse-
lejligheder. Her er et øjebliksfoto  
fra sensommeren 2015.
Foto Peter Rasmussen

De præ-fabrikerede  
betonfliser, der omkranser 
hele BLOX-bygningen, er 
specialfremstillet, vejer ca. 
1 ton per flise og måler  
1,5 x 2 meter. 
Foto Michael Levin



del af stålelementerne har måttet 
males om på selve pladsen.

”Min opgave var i samarbejde med 
stålleverandøren og egne stålan-
svarlige at lave en plan for processen 
med at male, allokere mandskab og 
så kommunikere med bygherren.”

Farvet beton udfordrer
En anden udfordring omkring kvalitet 
har været at sikre, at den in situ-støbte 
koksgrå beton i bygningens fire trap-
pekerner lever op til arkitektens høje 
krav.

”Farvet beton, som er æstetisk flot, 
kommer ikke uden sine egne proble-
matikker, hvilket har været en anden 
stor opgave på mit bord. Når støb-

ning en ikke kan foregå kontinuerligt, 
vil der komme farveforskelle i beto-
nen, som viser sig endnu tydeligere, 
når der er blandet farve i,” siger Lis-
bet Qvist og peger på ydervæggen til 
en af de fire trappekerner tæt på et 
kommende storrumskontor.

Udover en lille farveforskel i de gråsorte 
flader er betonen også slebet til på ste-
der, hvor de forskellige ’betonfag’ – el-
ler betonløft – møder hinanden. Man 
kan også se små lufthuller her og der.

”Lufthullerne i betonen må højst 
være 2 mm – hvilket jeg har indar-
bejdet i kontrolskemaerne til bygge-
lederen ud fra den tekniske beskri-
velse af betonen,” siger Lisbet Qvist 
og fortsætter:

Ridser i stålgitre
Ridser og afskalling på de gennemgå-
ende stålgitre i bygningen har udgjort 
en større, uforudset del af Lisbet Qvists 
arbejde.

”Alle stålsøjlerne er malet på forhånd 
med en sort maling, der også funge-
rer som brandsikring, fordi malingen 
ved brand bobler op og fungerer 
som isolering. Normalt vælger man 
at pakke stålsøjler ind i brandisole-
ring, hvilket også sker visse steder 
i byggeriet. Men bygherre og arki-
tekt har af æstetiske årsager valgt 
stålkonstruktioner, der er malet med 
brandbeskyttelsesmaling. Men det er 
en dyrere løsning, bl.a. fordi der er ri-
siko for skrammer i udførelsen,” siger 
Lisbet Qvist og fortæller, at en større 

Bygningskonstruktør Lisbet Qvist har 
bl.a. ansvar for kvalitetssikring, op-

gørelse over forbruget af vand, el og 
varme på byggepladsen og udarbej-
delse af procedurer for aflevering af 

BLOX-byggeriet i foråret 2018.
Foto ZÜBLIN

Ligesom en større del af stålelementerne 
skal også denne stålflanke males om på 

grund af de små rustpletter nederst th., der 
stammer fra en skade under byggeriet.

Foto Kathrine Schmeichel
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”Da vi havde støbt ca. 50 procent af 
de første to trappekerner, havde jeg 
data nok om afvigelser på vores digi-
tale samarbejdsplatform til at kunne 
begynde at analysere på det. Jeg 
samlede alle de registreringer, bygge-
lederen havde lavet, og begyndte at 
tælle sammen. Så listede jeg top fem 

af fejl – én af dem var bl.a. skredne 
betonforme – og indkaldte heref-
ter den ansvarlige byggeleder og 
hans projektleder til møde. Uden at 
pege fingre fremlagde jeg fejlene og 
sagde: ’Det er jer, der er eksperter. 
Hvad kan vi gøre, for at det ikke sker 
igen?”

Elevatortårn i en af de fire trappekerner, der er bygget af  
in-situ-støbt, farvet beton. Foto Peter Rasmussen

Alle steder fra BLOX er der udsigt til både havn og den indre  
bys mange seværdigheder bl.a. Den Sorte Diamant. Til højre ses 
noget af Ring 2, der er en af Københavns store indfaldsveje, og 
som fortsætter igennem bygningen med byggeri både over og 
under vejen. Foto Peter Rasmussen

Udover at gøre BLOX til en nærmest transparent bygning  
matcher de store grå og grønne glasfacader farven på havnens 
vand i forskelligt slags vejr. Foto Peter Rasmussen

En af udfordringerne omkring kvalitet har været at sikre, at den 
in situ-støbte beton har så lille en forskel som mulig i både farve  
og samlinger mellem de forskellige ’betonfag’. Foto Kathrine Schmeichel

”De kom med nogle meget ligetil 
løsninger. En af dem var at allokere 
en ekstra mand til at spænde ’be-
tonmøllerne’ under støbning af trap-
pekernen. I det efterfølgende kvartal 
kunne jeg se, at der var et mærkbart 
fald i antallet af netop den type fejl! 
Det er et godt eksempel på det es-
sentielle i mit job: At have det forkro-
mede overblik og sørge for, at vi ikke 
bliver ved med at begå de samme fejl 
om og om igen!”

Sikrer kvaliteten via en app
Lisbet Qvist har arbejdet på BLOX-pro-
jektet i knap tre år og kom til, da byg-
geriet var ”et hul i jorden på 18 meter”. 
Indtil da var det kun anlægs- og fun-
deringsafdelingen i ZÜBLIN, der havde 
været involveret i byggeriet bl.a. med 
etablering af sekantpæle, spuns, jor-
dankre og grundvandssænkning. Kva-
litetssikring og dokumentation foregik 
analogt på papir.

”Som dokumentation for kvalitets-
sikring producerede vi i ZÜBLIN 10 
mapper, der senere skal afleveres i tre 
eksemplarer – i alt 30 mapper. Hvis 
resten af projektet for selve byg-
ningen også skulle afleveres på papir, 
ville det måske ende med yderligere 
400 mapper. Derfor gik jeg i gang 
med at undersøge, hvordan vi på en BLOX – der er tegnet af en af verdens store arkitekter, Rem Koolhaas og 

hans tegnestue OMA – er fysisk bygget op omkring en række blokke, 
stablet forskudt oven på hinanden.  Foto Dragør luftfoto
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nem måde kunne kvalitetssikre og 
dokumentere digitalt. Vi fandt i et 
samarbejde mellem vores kvalitets- 
og produktionsafdeling frem til en 
app, Dalux, som er indrettet sådan, at 
både byggelederne nemt kan bruge 
den på pladsen, og vi som overord-
nede kvalitetsansvarlige kan indsamle 
data og dermed finde frem til fejl og 
afvigelser og bedre forebygge dem.”

”Der er en stor bæredygtig gevinst 
i at lade være med at bruge alt det 
papir. Ud over at fylde rigtig meget 
er papir ikke søgbart på samme lette 
måde som de digitale registreringer. 
Desuden betyder vores digitale app, 
at byggelederne kan bruge mere tid 
ude på selve pladsen fremfor på skri-
vebordspapirarbejde.”

El-, vand og varme overvåges 
BLOX-byggeriet indgår som en model 
for fremtidige, mere bæredygtige byg-
geprocesser.
 

”Vi aflæser alle vores målere for el, 
vand, fjernvarme og fjernkøling en 
gang om ugen. Jeg fører herefter 
data ind i et Excelark, som med gra-
fer kan vise, om vores forbrug stiger 
under byggeprocessen. Hvis det sti-
ger markant, undersøger jeg hvorfor. 
Bygherren har fået en henvendelse 

fra Energiministeriet, som ønsker 
at benytte vores data fra byggeriet 
til en form for benchmark for frem-
tidige byggerier,” siger Lisbet Qvist 
og fortæller, at registreringerne også 
omfatter CO

2
-aftryk.

Proces for aflevering
Lisbet Qvists næste store opgave er at 
gå i gang med hele afleveringsproces-
sen.

”Systemer, koordinering og proces 
omkring afleveringen er primært mit 
ansvar i tæt samarbejde med projekt-
ledelsen. Snart afholder vi en works-
hop for alle, der er involveret i afle-
veringsprocessen, så vi sammen kan 
få en god afleveringsproces stablet 
på benene.”

Desværre kan hun ikke selv følge af-
leveringen af BLOX-byggeriet helt 
til dørs, da hun går fra til sommer på 
grund af barsel.

”Jeg ville rigtig gerne have været med 
hele vejen og aflevere byggeriet til 
bygherren til foråret. Men hvis man 
skulle planlægge sin familieforøgelse 
efter de projekter, man var på, ville 
der ikke blive født mange børn i byg-
gebranchen!”

Kontakt
Lisbet Qvist
Kvalitetsansvarlig på BLOX
lisbet.qvist@zueblin.dk

Læs mere:

Blox.dk

Zueblin.dk

BLOX’ 22 penthouselejligheder ligger 
på de øverste to etager og har store 

tagterrasser med en fantastisk udsigt. 
Boligerne er til leje med bopælspligt og 

koster årligt 2.500-3.500 kr. pr. m2.

2

Fakta om BLOX
Byggeperiode: 2013-2017
Budget: Ca. 2 mia. kr.
Areal: 27.000 m²
Bygherre: Realdania By & Byg A/S
Arkitekt: OMA
Rådgivende ingeniør: COWI A/S
Hovedentreprenør: ZÜBLIN A/S 
(bl.a. spuns, grundvandssænkning, 
kollisionskontrol, håndtering af 
BIM-modeller og projektledelse)

7

mailto:lisbet.qvist@zueblin.dk
http://www.blox.dk
http://www.zueblin.dk/databases/internet/_public/content30.nsf/web30?Openagent&id=DK_ZUEBLIN.DK_blox.html&men1=4&sid=420


Runa Forsikring er et forsikringsfællesskab for udvalgte faggrupper, blandt 
andre konstruktører, som er medlem af Konstruktørforeningen. Vi er ejet af 
vores medlemmer med alle de fordele, der følger med. Som medlem får du 
del i overskuddet, når det ikke lige bruges til at sænke priserne eller for-
bedre dine forsikringer. Og er uheldet ude, er det selvfølgelig os, du ringer 
til. Men det er i virkeligheden dine kolleger, som kommer dig til undsæt-
ning. Meningen er nemlig, at vi dækker ind for hinanden og ikke bare deles 
om overskuddet, men også om risikoen og regningen. Hvis du kan se 
meningen, så se, hvordan du bliver medlem. 

Gå ind på runa.dk/blivmedlem eller ring til os på 33 95 76 82.

Et forsikringsfællesskab for dig, der ved, 
at AB 92 og ABT 93 kan gøre livet lettere.

Runa Forsikring – en del af LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, 1463 København K

Runa_Konstruktoeren_197x297_maj 2017.indd   1 05-04-2017   07:36:51



Kan min arbejdsgiver holde ferielukket?

Hvis ferielukningen er varslet korrekt, kan din arbejdsgiver 

holde ferielukket og forlange, at du skal bruge ferie under luk-

ningen. Varslerne er: 3 måneder for hovedferien og 1 måned 

for restferien. Hvis du ikke har optjent ferie med løn, kan 

du kontakte a-kassen for at høre, om du har mulighed 

for at få dagpenge under ferien. Hvis arbejdsgiveren 

holder ferielukket mellem jul og nytår, skal han/

hun sørge for, at du har reserveret ferie til 

lukkedagene. Varsles julelukningen først, 

efter at alle feriedage er brugt, skal ar-

bejdsgiveren betale løn for dagene.

Kan jeg holde ferie med løn?

Som lønmodtager optjener du 2,08 feriedag om 

måneden, som kan bruges i det næste ferieår. 

Har du ikke optjent ferie med løn på en 

arbejdsplads, kan du have feriepenge 

fra en tidligere arbejdsgiver eller fe-

riedagpenge, hvis du har  

været ledig.

Hvordan skal ferie varsles?

Ifølge ferieloven skal ferie varsles med 3 måne-

der for hovedferien og 1 måned for restfe-

rien. Der kan dog være andre regler på 

din arbejdsplads, som gerne må fra-

vige ferieloven på området, hvis 

det er aftalt i din kontrakt.

Hvor meget ferie har jeg ret til?

Alle har ret til 5 ugers ferie om året, uanset om du 

er ledig eller lønmodtager. Du har ret til at holde 

3 ugers samlet hovedferie mellem 1. maj og 

30. september. Det er dog arbejdsgive-

ren, der bestemmer, hvordan ferien 

skal lægges – også når det gælder 

de sidste 2 ugers restferie.

Kontakt KF 

Kontakt KF, hvis du er 

i tvivl om, hvad der 

gælder for dig.

Hvad hvis jeg bliver syg under ferie?

Hvis du bliver syg inden din ferie og derfor ikke kan holde 

ferie, skal du have erstatningsferie. Hvis du bliver syg under 

din ferie, kan du i nogle tilfælde have ret til erstatnings-

ferie. Du skal med det samme melde dig syg til din 

arbejdsgiver, kunne fremvise en lægeerklæring fra 

1. sygedag og være syg i mere end 5 dage. Du 

kan få op til 5 dages erstatningsferie, hvis 

du har optjent 25 dages ferie. Har du 

optjent mindre, vil det være færre 

erstatningsdage.

Værd at vide

1
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Af Rya Feltmann, jurist i KF 
OM FERIE
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Etcetera

LÅN & SPAR: 
DANMARKS  
HØJESTE  
RENTE

Der bliver lavet flere grønne tage i Danmark, melder både le-
verandører og Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR), der i 
sommeren 2016 udgav en vejledning til professionelle, som skal 
minimere risikoen for fejl ved grønne tage. Ifølge Ingeniøren er 
arealet af grønne tage firedoblet fra 39.000 m2 til 162.000 m2 
i perioden 2013 til 2016. Anerkendelsen af grønne tage er dog 
stadig beskeden i forhold til Tyskland, hvor man i over 35 år har 
arbejdet målrettet med grønne tage og fx kan få op til 15 procent 
i rabat på en brandforsikring. 

FLERE GRØNNE  
TAGE I DANMARK

Foto BG Bygross

Foto Colourbox

Som medlem af KF får du mulighed for 
at få en lønkonto hos Lån og Spar, hvor 
du får 5 % i rente på dit indestående 
op til 50.000 kr. Er du studerende, får 
du 5 % i rente på dit indestående op til 
20.000 kr. Du får også adgang til en lav 
rentesats på billån på 2,95 %. 

Foto Jø
rgen

 Tr

ue

PENGE i praktikforløbet
Folketinget besluttede den 2. maj 2017 at give virksomheder mulighed for, 
at studerende i praktik kan få op til 3.000 kroner om måneden som ”en 
erkendtlighed” for deres indsats. Konstruktørforeningen mener, at erkendt-
lighed i form af penge kan være skadeligt for et læringsforløb. ”Modtager 
man penge for sin indsats, kan det være svært at sige fra over for opgaver, 
arbejdstider eller arbejdsmængde, som ikke matcher formålet med praktik-
ken,” siger KF-formand Gert Johansen.

””Danske arkitektvirksomhe-
der har meget svært ved at 
undvære konstruktørerne. 
Den særlige opbygning, vi 
har i mange arkitektvirk-
somheder i Danmark, hvor 
arkitekter arbejder sammen 
med fagligt stærke konstruktø-
rer, sikrer, at kreativitet og udførelse 
kan gå hånd i hånd.” Det siger Lene 
Espersen, administrerende direktør i Danske  
Arkitektvirksomheder, til KF.

http://www.tor.info/groenne-tage-vejledning-8/


VALGBEKENDTGØRELSE 2017

Stil op til valget i KF’s 
regionsledelser
Vil du være med til at lave interessante 
faglige arrangementer og skabe kon-
struktørfaglige netværk i din region, 
skal du måske stille op til valg i en af 
KF’s regionsledelser?  Som medlem af 
regionsledelsen får du også mulighed 
for at deltage i mange af KF’s lands-
dækkende aktiviteter, og du får mere 
indflydelse på foreningen. 

Opstillingsfrist: Fredag den 1. sep-
tember 2017 kl. 15.00.  

Forslag til kandidater skal være skrift-
lige og indeholde kandidatens skriftlige 
accept af opstillingen. 

Præsentation af kandidater: Alle kan-
didater præsenteres i Konstruktøren nr. 
4/2017, der udkommer den 2. oktober 
2017. Derfor skal du, når du sender dit 
kandidatur ind, også skrive et valgop-
læg og sende et portrætfoto til brug 
for bladet. Valgoplægget skal oplyse, 
hvilken region du stiller op i, hvorfor du 
stiller op, og hvad dine fokusområder 
vil være. Det må højst fylde 500 tegn 

inklusiv mellemrum. Desuden kan alle 
kandidater præsentere sig selv person-
ligt på de regionale Konstruktørdage, 
som løber af stablen i uge 43. 

Valgbarhed: Alle aktive medlemmer 
er valgbare og har valgret. For at være 
valgbar skal man bo i den region, man 
stiller op i. Der kan sidde op til syv 
medlemmer i hver af de fem regions-
ledelser. Medlemmer, der beklæder til-
lidsposter i andre organisationer med 
faglig tilknytning til KF’s organisato-
riske områder, kan IKKE vælges. Hvis 
du ikke er valgbar, kan du blive knyttet 
til regionsledelsen som ”tilforordnet” 
uden stemmeret. Det er en populær 
mulighed for studerende, der endnu 
ikke er valgbare.

Valgtidspunkt: Valghandlingen foregår 
ved en urafstemning, der igangsættes 

mandag den 30. oktober og afsluttes 
senest den 10. november, hvorefter 
resultatet offentliggøres. Hvis der ikke 
er opstillet flere kandidater, end der er 
ledige pladser, er der fredsvalg uden 
urafstemning.

Afstemningsprocedure: Der kan højst 
vælges syv medlemmer til hver regions-
ledelse, som er:
 > Region Nordjylland
 > Region Midtjylland
 > Region Syddanmark
 > Region Sjælland
 > Region Hovedstaden

Tiltrædelse og valgperiode: De ny-
valgte medlemmer af regionsledelsen 
tiltræder straks efter valget og sidder 
for to år ad gangen.  Der holdes fælles-
møde for de nyvalgte regionsledelser 
mandag den 29. januar 2018 i Køben-
havn.

KF’s bestyrelse
Den 1. maj 2017
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Af Kathrine Schmeichel, journalist

”Jeg havde længe gået med en le-
derspirer i maven, men kunne ikke 
finde den rette uddannelse. Så da 
Konstruktørernes lederuddannelse 
kom på banen sidste år, var det spot 
on!”

Det siger den 40-årige bygningskon-
struktør Søren Siggaard, der er projekt-
leder i DR med ansvar for konstrukti-
oner som fx tage og vinduer på DR ś 
mange bygninger.

Han er en af de indtil nu 22 studerende, 
der har taget 1. modul og/eller er i gang 
med modul 2 på Konstruktørernes le-
deruddannelse, som er oprettet af Via 
University College og Konstruktørfor-
eningen i fællesskab og omfatter tre 
diplommoduler på hver 10 ECTS-point. 
Hvert modul består af et weekendinter-
nat, fire undervisningsdage kl. 9-16 og 
en afsluttende eksamen.

Kend dig selv for at kunne lede 
Bygningskonstruktør Tine Jepsen, 27 
år, valgte at begynde på Konstruktører-
nes lederuddannelse for bedre at kunne 
klare en ny stilling i produktionsvirk-
somheden AE Stålmontage i Støvring.

”I starten af 2016 fik jeg projektleder-
ansvaret for større projekter, hvilket 
bl.a. betød, at jeg havde brug for 
gode redskaber og værktøjer til op-
start og afslutning af et projekt samt 
til at få hele processen til at fungere 
godt. Hvis ikke man har styr på dette, 
ender man på ’lussingernes holde-
plads’, når byggemøderne skal af-
holdes. Desuden ville jeg også gerne 
have redskaber til at kunne håndtere 
eventuelle konflikter.”

Den 29-årige bygningskonstruktør Kri-
stian Lundfold – der er projektleder i 
entreprenørvirksomheden STB BYG 
i Vejle, hvor han har ansvar for store 
byggeprojekter – er gået i gang med 
Konstruktørernes lederuddannelse som 
del af en samlet diplomuddannelse i le-
delse.

”Jeg synes, at jeg indtil nu både har 
udviklet ledelseskompetencer og 
fået gode værktøjer på teoretisk og 
praktisk niveau. Jeg er især blevet 
mere opmærksom på min egen plads 
som leder og på, hvordan andre skal 
håndteres i forhold til min ledelses-
stil,” siger Kristian Lundfold, der nu 
går på modul 2, og fortæller, at han 
på sit job primært har brugt sine nye 

kompetencer i forbindelse med ”kon-
fliktfyldte situationer” og facilitering 
af møder. 

Søren Siggaard har også fået en større 
bevidsthed om ledelse og egen rolle.

”Jeg bruger min viden og tillærte 
værktøjer i alt, hvad jeg gør, og vi-
derefører så vidt muligt læringen til 
mine kolleger. Aktuelt er jeg ved at 
planlægge en teamtur, hvor alle mine 
kolleger af en ekstern konsulent skal 
have lavet en DISC-profil, som er et 
af de ledelsesværktøjer, jeg selv har 
fået meget ud af at stifte bekendt-
skab med på første modul af leder-
uddannelsen,” siger Søren Siggaard 
og fortsætter:

”En DISC-profilanalyse måler en 
persons ‘typiske’ adfærd ud fra fire 
facetter – dominans, indflydelse, 
stabilitet og tilpasningsdygtighed 
(compliance) – heraf forkortelsen 
’DISC’. Med en sådan analyse får 
man en bedre forståelse for menne-
skers karakteristiske forskelligheder, 
hvilket som leder giver mig en bedre 
mulighed for både at forstå og agere 
korrekt over for andre mennesker, 
som fx kan være min modpol. Via min 

Konstruktørernes 
lederuddannelse giver 

SELVINDSIGT

Større erkendelse af egne svage sider og forståelse for, hvordan mennesker 
er forskellige, er vigtig viden for at kunne lede og især håndtere konflikter, 
mener studerende på Konstruktørernes lederuddannelse.



Konstruktørernes lederuddannelse

Konstruktørernes lederuddannelse består af tre moduler, som man 
kan tage uafhængigt af hinanden og i vilkårlig rækkefølge:

1. Ledelse, kommunikation og teamrelation
2. Projektledelse – metoder og værktøjer
3. Building Information Modelling (BIM)

Læs mere i folderen ’Konstruktørernes lederuddannelse’

Bygningskonstruktør Tine Jepsen valgte at begyn-
de på Konstruktørernes lederuddannelse for bedre 
at kunne klare en ny stilling som projektleder.
Foto Privat
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egen DISC-profil fik jeg mere øje på 
mine ’svagheder’, der kan være svære 
at erkende, men som både har givet 
mig en mulighed for at arbejde videre 
med dem og en indsigt i, at de ikke 
kun er negative, da de kan være med 
til at fylde ’huller’ ud i det komplette 
team af medarbejdere.”

Tine Jepsen, der er fortsat på modul 2, 
føler, at hun er blevet bedre til at vare-
tage sit job.

”Jeg er glad for at have fået nye red-
skaber til at starte en byggesag og 
dele den op i overskuelige bidder, så 
alle, der er med – interne personer, 
eksterne leverandører og samarbejds-
partnere – bedre kan forstå helheds-
planen og den rejse, det er at komme 
i mål med projektet.”

Dagligdag er studiecases
De tre bygningskonstruktører – der alle 
har fået betalt modulforløbene af de-
res arbejdsgivere – har direkte kunnet 
bruge læring fra uddannelsen i deres 
dagligdag.

”Næsten alle opgaver var designet til, 
at vi kunne tage udgangspunkt i dag-
ligdagseksempler fra vores eget job 
og arbejde med dem individuelt og 

i grupper. Det har givet rigtig gode 
resultater for mig fx med hensyn til 
konflikthåndtering, at jeg har kunnet 
arbejde med bestemte personer fra 
min dagligdag og analysere personen 
og episoderne alt efter opgavens ka-
rakter,” siger Tine Jepsen.

”I min afsluttende opgave på modul 
1 skrev jeg om teamrelationer ud fra 
en hypotese om, at trivsel på jobbet 
og i privaten – ’life balance’ – er af-
gørende for, om teamet er klar til æn-
dringer/forandring. I den forbindelse 
deltog mange af mine kolleger både i 
en spørgeskemaundersøgelse og in-
terviews og bidrog ud over værdifuld 
viden også til en større forståelse for 
anvendelsen af de tillærte værktøjer 
om teamwork og relationer,” siger 
Søren Siggaard.

”Opgaverne på både modul 1 og 2 
er udsprunget af situationer fra min 
hverdag. I de afsluttende opgaver har 

vores problemformuleringer taget af-
sæt i ’her-og-nu’-problemer på arbej-
det,” siger Kristian Lundfold.

Tid er den største udfordring
Den største udfordring for alle tre er at 
få tid til både arbejde, uddannelse og 
privatliv.

”At nå at læse pensum er en stor ud-
fordring! På modul 1 var der angivet 
mere end 2.000 sider læsestof, som 
vi burde læse, inden vi startede. Dét 
nåede jeg ikke,” siger Tine Jepsen, 
der anslår at hun på 1. modul ud over 
selve undervisningsdagene har brugt 
20 timer på at læse pensum før start 
og 37-45 timer på sin eksamensop-
gave.

Hun er dog meget indstillet på at tage 
hele uddannelsen.

”Jeg vil gerne tage det sidste modul 
også – bl.a. fordi vores tilbudssager 
oftest modtages i digital format, og 
jeg gerne vil bruge it mere optimalt, 
end jeg gør i dag.”

Søren Siggaard vil også gerne tage alle 
moduler.

”Udover at hele uddannelsen giver 
god mening for mig, er det super 
networking, da vi alle er bygnings-
konstruktører med forskellige og til 
dels ens problemstillinger i hverda-
gen. Så på den måde får man både 
sparring og læring blot ved at være 
til stede.”

Bygningskonstruktør Kristian Lundfold (tv.) 
er gået i gang med Konstruktørernes leder-
uddannelse som del af en samlet diplomud-
dannelse i ledelse.
Foto Privat

22 studerende har indtil nu været i gang 
med et eller to moduler af Konstruktørernes 
lederuddannelse, der startede i sommeren 
2016. Hvert modul giver 10 ECTS-point. En 
diplomuddannelse kræver 60 ECTS-point.
Foto Fotolia

For at kunne lede andre er det vigtigt, at 
man kender både sin egne svagheder og 
forskellige personlighedstyper, mener byg-
ningskonstruktør Søren Siggaard.
Foto Marcel Vagnild



Alt er svært, hvis man ikke ved 
noget om det, og det gælder i 
den grad også for pension. 

For at gøre pension lidt lettere at gå 
til, har vi opfundet Pensionstallet. På 
baggrund af dine oplysninger, indike-
rer det, hvor stærk din opsparing er 
- det er da nemt.

Tjek dit Pensionstal på mitpfa.dk
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Af Kathrine Schmeichel, journalist

Evne til forstå byggeriet og byggepro-
cessen i sin helhed fra idé til færdigt 
byggeri og sans for kvalitet gennem 
funktion, materialer, konstruktion og 
proces.

Det er nogle af de elementer, der 
væg ter, når Konstruktørforeningen 
(KF) for første gang i oktober 2017 
uddeler Konstruktørernes Dimittend-
pris, der er indstiftet i anledning af 
bygningskonstruktø r uddannelsens 50-
års jubilæum i 2017.

Konstruktørernes Dimittendprisen hæd-
r er både lokale vindere på hvert uddan-
nelsessted og en national vinder, der er 
den bedste dimittend af de nominerede. 
Prisen består af: 

 > Alle nominerede får hver en  
Kay Bojesen-abe 

 > Den nationale vinder får derudover 
et rejselegat på 10.000 kr. og et  
års frikontingent i Konstruktør-
foreningen

Medlemskab af KF er ikke en forud-
sætning for at komme i betragtning til 
prisen.

Innovation og faglighed
Om prisen siger medlem af KF’s besty-
relse Maria Bernadette Bernard Riise:

Foto PR-foto

”Formålet med prisen er at under-
strege, at effektive byggeprocesser, 
kvalitet og innovation i byggeriet 
er afhængig af fagfolk med stærke 
kompetencer og en god uddannelse.”

”Ideen er, at vi skal uddele prisen 
hvert år til en dimittend fra kon-
struktøruddannelsen, som igennem 

det afsluttende bachelorprojekt på 
bedste vis kan demonstrere den mo-
derne bygningskonstruktørs stærke 
kompetencer.”

For at komme i betragtning til Kon-
struktørernes Dimittendpris skal ba-
chelorprojektet leve op til et eller flere 
af disse kriterier:

 Ny pris sætter 
spot på 
talenterne
Konstruktørforeningen har skabt en ny pris
med navnet Konstruktørernes Dimittendpris. 
Prisen skal synliggøre bygningskonstruktør-
uddannelsen og hylde faglighed og 
innovation i byggeriet.



Hvorfor en abe?
Kay Bojesens abe har en forhi-

storie, idet den i mange år gik 

på tur blandt medlemmer af 

KF’s bestyrelse. Som tradition 

blev aben ved juletid givet til 

én, der stod med en helt særlig 

opgave eller udfordring. Inspire-

ret heraf vil KF både påskønne 

dem, der indstilles til Konstruk-

tørforeningens Dimittendpris, 

og minde om det ansvar 

og de muligheder, de 

har som dygtige re-

præsentanter for deres 

profession. Bygnings-

konstruktøren tager 

aben – ansvaret – og 

skubber ikke bare aben videre!

KONSTRUK
TØRERNES
DIMITTEND

PRIS
Konstruktørernes Dimittendpris

NAVN på Lokal vinder af KonstruktørernesDimittendpris efteråret 2017

Nomineringen til Konstruktørenes Dimittendpris gives til den dimittend fra afgangsholdet på konstruktøruddannel-sen, som i sit bachelorprojekt har vist den moderne bygningskonstruktørs kompetencer bedst.

Dato

Uddannelsesinstitution

Uddannelsesleders underskrift

FORENINGEN
TØR
KON
STRUK

KONSTRUK
TØRERNES
DIMITTEND

PRIS

”Ved dimissionsfesten i henholdsvis 
december/januar og juni offentlig-
gør hver skole navnet på den nomi-
nerede, som modtager et bevis på 
nomineringen sammen med et stykke 
dansk designhåndværk – Kay Boje-
sens kendte abe. Priskomiteen – som 
består af KF’s formand, formændene 
for KF’s Uddannelsesudvalg og Byg-
gepolitisk Udvalg samt tre eksterne 
fagprofessionelle – samles i august 
og udvælger årets prismodtager på 
baggrund af skolernes indstillinger. 
Overrækkelsen af prisen vil foregå på 
Konstruktørdagen i efteråret.”

For at kunne udnævne to egnede kan-
didater skal hvert uddannelsessted 
udpege en nomineringskomité eller an-
svarlig, der kan forestå indstillingspro-
cessen og samarbejde med KF om det 
videre forløb.

To deadlines: Uge 4 og uge 25
Der er to deadlines for at indstille en 
studerende: Uge 4 for vinterafgangen 
og uge 25 for sommerafgangen.

Uddannelsessteder, der ønsker mere 
information om prisen kan gå ind på 
Kf.dk eller henvende sig til KF.

 > Evne til en holistisk forståelse for 
hele byggeriet og byggeprocessen 
fra idé til færdigt byggeri.

 > Forståelse for kvalitet i byggeriet 
gennem funktion, materialer, kon-
struktion og proces.

 > Fokus på energioptimering, inde-
klima og arbejdsmiljø.

 > Flair for nye metoder og innovation 
– at (op)finde og/eller afprøve/vur-
dere nye metoder til at løse aktuelle 
problemstillinger i byggeriet.

 > Fokus på at skabe bedre og mere 
effektive bygge- og driftsprocesser 
med tilfredse brugere og bygherrer 
– herunder fokus på planlægning, 
styring og ledelse af byggeriet.

Otte skoler kan indstille
De otte uddannelsessteder, der tilbyder 
bygningskonstruktøruddannelsen, kan 
hver nominere to kandidater.

”Hvert uddannelsessted har mulighed 
for at indstille en afgangsstuderende 
fra henholdsvis vinter- og sommer-
holdet. Det betyder, at der maximalt 
kan udpeges 16 nominerede pr. år-
gang bygningskonstruktører,” siger 
Maria Bernadette Bernard Riise og 
fortsætter:
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Af Kathrine Schmeichel, journalist

”Der er ikke noget, jeg hellere vil 
bruge min tid på end min uddannelse 
til bygningskonstruktør og mit tøm-
rerfirma, selvom det ofte er fra kl. 6 
morgen til sen aften.”

Det siger 25-årige Ask Arensbach, der 
ud over at blive færdig som konstruk-
tør i juni 2017 er direktør i sit eget 
tømrerfirma, Arensbach Tømrer, Sned-
ker & Byggerådgivning, som har otte 
ansatte.

Firmaet, der holder til i Tilst ved Århus, 
laver alt fra udskiftning af lister og til-
bygninger til opførelse af enfamilies-
huse i samarbejde med byggefirmaet 
HYBEL A/S.

Pris som Årets Tømrer 2017
Tre måneder inde i bygningskonstruk-
tørstudiet købte Ask Arensbach en 
gammel kassevogn til 14.000 kr. og 
startede sit eget tømrerfirma.

”Jeg er oprindelig uddannet tømrer 
og ville gerne arbejde som tømrer i 
weekenderne ved siden af studiet. 
Halvandet år efter kunne jeg ansætte 
min første fuldtidstømrersvend, mens 
jeg gik i skole 37 timer om ugen. Og 
nu, hvor jeg er ved at skrive mit spe-
ciale, har jeg fem biler, otte fuldtids-
tømrersvende og to deltidssvende,” 
siger Ask Arensbach og tilføjer:

”Som kronen på værket fik mit firma 
under awardshowet Årets Håndvær-
ker prisen som Årets Tømrer 2017 
med under 10 ansatte.”

Skade stopper tømrervej
Ask Arensbach blev uddannet tømrer 
som 21-årig og nåede kun at arbejde i 
knap fire måneder, før en arbejdsskade 
satte punktum for den karrierevej. 

”Jeg forvred min hånd på en kraftig 
skruemaskine. Desværre arbejdede 
jeg videre et par uger, selvom det 
gjorde ondt. Først da min hånd ikke 

kunne bruges overhovedet, gik jeg 
til lægen, som troede, det var sene-
skedehindebetændelse og udskrev 
styrketræning tre gange om ugen i 
et halvt år. Efter et års tid som sy-
gemeldt blev jeg af en speciallæge 
rådet til at skifte erhverv,” siger Ask 
Arensbach og fortsætter:

”Derfor begyndte jeg som 22-årig på 
bygningskonstruktøruddannelsen, 
som jeg ikke kendte, da jeg startede 
som tømrerlærling.” 

Studiet fremmer succes
Uddannelsen som bygningskonstruktør 
har været medvirkende til tømrerfirma-
ets succes.

”Havde det ikke været for det, jeg 
har lært på uddannelsen, tror jeg 
ikke, at mit firma var nået hertil så 
hurtigt. Jeg har tilegnet mig en bred 
vifte af kompetencer som byggejura, 
kontrahering, planlægning, kommu-
nikation, kvalitetssikring og virksom-
hedsdrift – alt sammen noget, jeg 
kan bruge i den daglige drift af mit 
firma. Gennem studiet har jeg lært at 
strukturere ting og tænke i processer. 
Fx laver jeg mine tilbud, så teksten 
bagefter kan bruges som arbejds-
beskrivelse og tidsplan i mine folks 
elektroniske kalender, som de har på 
telefonen.”

”Jeg gør også meget ud af at lave en 
nøjagtig tidsplan i samarbejde med 
mine underentreprenører. Når jeg fx 
bestiller materialer til en større sag, 
laver jeg fra start en samlet leveran-
ceplan, som strækker sig over hele 
byggeriet. Det er en omfattende 
opgave, men så skal jeg ikke til at 
dykke ned i materialet flere gange. 
Det betyder, at min leverandør ved, 
hvad han skal have på lager, og mine 

Konstruktørstuderende 
MED FULD FART PÅ  
og eget tømrerfirma
25-årige Ask Arensbach, der 
bliver færdig som bygnings-
konstruktør til sommer, har 
sideløbende med sit studie 
kørt sit eget tømrerfirma, 
som er udnævnt til Årets 
Tømrer 2017.

Årets Håndværker er en festlig begivenhed, 
der hvert år afholdes i Cirkusbygningen i 
København. I år fik Ask Arensbachs firma 
en pris som Årets Tømrer.
Foto Anmeld Håndværker



folk på pladsen er kun et opkald fra 
at få den næste levering fra træla-
sten. Det giver mig også nogle for-
handlingsfordele over for mine leve-
randører, fordi vi kan lukke en samlet 
bestilling i sted et for at bestille lø-
bende.”

Flid og rekruttering er nøglen
Forudsætningen for at kunne drive et 
firma ved siden af et heltidsstudie er 
ifølge Ask Arensbach først og fremmest 
at ansætte de rigtige folk.

”Men det handler også om flid. Og 
jeg tør godt at sige, at der ikke er 
mange, der arbejder ligeså mange ti-
mer, som jeg gør.”

Ask Arensbach erkender, at han nok 
ikke har været den bedste at være i 
gruppe med på studiet.

”De første 5 semestre kræver, at du 
sidder på skolen mindst 37 timer om 
ugen, da man arbejder i grupper. Her 
har jeg nok til tider været lidt fravæ

Kontakt
Ask Arensbach
Direktør i Arensbach Tømrer, 
Snedker & Byggerådgivning ApS
Ask@arensbach-byg.dk
www.arensbach-byg.dk

rende bag skærmen til mine gruppe-
medlemmers store frustration. Men 
jeg har alligevel klaret mig til 7. se-
mester med et snit på 11. Så lidt har 
jeg forhåbentlig bidraget med!”

Bygningskonstruktørstuderende 
Ask Arensbach er stolt over at have 
fået prisen som Årets Tømrer 2017 
med under 10 ansatte.
Foto Anmeld Håndværker

Ask Arensbachs firma 
laver alt fra udskiftning 
af lister og tilbygninger 
til opførelse af enfami-
lieshuse. Her ses nogle 
af de projekter, firmaet 
arbejder på.
Foto Ask Arensbach

19

mailto:Ask@arensbach-byg.dk


Magasinpost SMP
ID-nr. 42160

Billigt billån
- specielt til dig

BILLIGT BILLÅN – BEREGN NU

Beregn selv eller søg  
billån på: lsb.dk/kf

BILLIGT BILLÅN – RING NU

Ring:   Ring 3378 1912 hvis  
du vil tale billån med  
en personlig rådgiver

Online:   Gå på lsb.dk/kf og  
’vælg book’ møde.  
Så kontakter vi dig.

Er du medlem af KF, kan du nu låne  til en ny bil på 
ekstra gode betingelser. Her er ingen skjulte gebyrer 
eller ekstraordinære omkostninger  – du betaler for 
oprettelse, og får en lav variabel rente på 2,95 % p.a.

Billån med medlemsfordele – 2.231 kr./md. før skat
• Løbetid: 84 måneder • Udbetaling: 40.000 kr. (20 %)
• Bilens pris: 200.000 kr. • Lånebeløb: 160.000 kr.
• Variabel rente: 2,95 % p.a. • Debitor rente: 2,98 % p.a.
• Samlede låneomkostninger:  27.443 kr. • ÅOP: 4,70 %
• Samlet tilbagebetaling ekskl. udbetaling: 187.443 kr.
• Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. april 2017

Billån med medlemsfordele kræver almindelig kredit   - 
god kendelse. Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til 
forsikring er ikke medregnet. Renten gælder ved  
oprettelse af nye billån samt ved overførsel af billån  
fra andre banker/finan sieringsselskaber. Der er 14  
dages fortrydelsesret på lånet.

Billån med 
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