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Dansk Formands Forening er en fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og  

anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. 

Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

Bestyrelsen i Dansk Formands Forening gav på det 
seneste bestyrelsesmøde udtryk for stor interesse 
for mulighederne for at give foreningen mandat til 
at udvide samarbejdet på sekretariatsplan med 
ligeværdige organisa tioner.

Det kommende landsrådsmøde bliver meget spændende og 
kan være afgørende for fremtiden for Dansk Formands For-
ening.

Dansk formands Forening har nu fået valgt undertegnede i re-
præsentantskabet i A-kassen AKA med næstformand Lars 
Hansen som suppleant. Vores ledighed er stadig meget lav. For 
august måned er der registreret syv ledige i perioden. 

Dansk Formands Forening er i skrivende stund ved at afvikle vo-
res kommunale kursus i Svendborg. Der er en meget flot delta-
gelse til kurset i år. Se artiklen i næste udgave af Formandsbla-

det. Dansk Formands Forening vil gerne igen opfordre 
medlemmerne til at indberette ændringer i ansættelsesforhold 
og kontaktinformation, mail adresse m.m.

Husk endvidere erhvervskonferencen AJOUR 2018 i Odense, 
Ajour er maskinmestrenes årlige erhvervskonference med fo-
kus på Management and Technology. Hvert år i november sam-
les cirka 1500 deltagere og 150 udstillere i Odense Kongres 
Center for at hente ny viden og inspiration. Tekniske ledere, 
rådgivere og specialister møder hinanden for at dele viden, 
knytte nye kontakter og udbygge deres netværk. Konferencen 
byder på en række markante oplægsholdere, som præsenterer 
nye tanker, visioner og tekniske landvindinger. Et af temaerne er 
blandt andet fremtidens energi. 

Se annoncen i Formandsbladet, eller se hele det spændende 
program på www.ajour2018.dk
 
KIM BØJE MADSEN
Landsformand

DFF PRØVER ANDRE VEJE
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FRA FORENINGEN

Dagsorden:

1.  Velkomst og gennemgang af 
dagsorden.

2. Faglige forhold.

3. Organisatoriske forhold

4. Driftsforhold.

5. Øvrige forhold

6. Eventuelt

Landsformanden bød velkommen.
Leo Kristoffersen fra Afdeling Østjylland 
og Bjarne Andersen fra Bornholms Afde-
ling havde meldt afbud.

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden. Der var in-
gen kommentarer. Dagsorden blev god-
kendt.

Forhandlingsprotokollen
Der var ingen kommentarer til referatet 
fra mødet den 22. juni 2018. Referatet 
blev godkendt og underskrevet. 

Faglige forhold
Der har kun været en enkelt lønforhand-
ling i en nordvestjysk kommune. I en an-
den vestjysk kommune har der været 
møde om vintervagten. Der er sendt en 
mail til en jysk entreprenør om forkert 
dato på opsigelsen. Firmaet har svaret 
og sørger for at bringe orden i sagen. En 
anden sag er fra et firma fra det midtjy-
ske. Her gav Kim et referat af sagen. Sa-
gerne er nu afsluttet, da det har vist sig, 
at der var flere misforståelser.

Kim har været til møde med fire 
teamledere, som gerne ville have hjælp 
til et videre forløb. Kommunen, hvor de 

er ansat, har reduceret antallet af team-
ledere, uden der er sket nogen ændrin-
ger i lønnen. Ledelsen har efter mødet 
indkaldt til møde. Så vi afventer, og ser 
hvad kommunen kommer med.

Kim var samme dag i Herning til 
møde med Dansk Maskinteknik vedrø-
rende annoncering for 2019.

Bortvisningen fra en nordjysk kom-
mune, hvor sagen skal for i KL, er der nu 
fastsat til sidst i oktober. 

Kim er blevet orienteret om at § 2 a 
sagen har været for i Landsretten igen. 
Dommen i sagen faldt desværre ikke ud 
til vores fordel. Vi ved endnu ikke, om 
der sker mere i denne sag. Kim kontak-
ter advokaten.

Kim spurgte bestyrelsen, om DFF 
skal deltage med en stand ved Have & 
Landskab 2019 i Slagelse. Efter en lille 
debat blev bestyrelsen enig om at lade 
emnet stå åbent, til vi har vores budget-
ter på plads.

I forhold til PFA og den nye pensi-
onsaftale er der ikke noget nyt. Kim og 
Lars har et forestående møde med 
Dansk Byggeri i oktober 2018.

Kim orienterede om en tilbagegang 
på 49 medlemmer siden nytår.
DFF har dog også fået 22 nye medlem-
mer i 2018.

Vi har talt med andre organisationer 
om samarbejde på sekretariatsplan. Vi 
arbejder på at finde en eller flere organi-
sationer at indlede et samarbejde med. 
Det er vigtigt, vi får et godt udgangs-
punkt, således vi stadig selvstændigt 
kan drive vores egen forening med vo-
res egen identitet. Der var en større de-
bat om det måske kommende samar-
bejde.

ORGANISATORISKE FORHOLD
Overenskomster
KL
Dansk Formands Forening har under-
skrevet Formandsoverenskomsten med 
KL. Driftslederoverenskomsten og hold-
driftsaftalen er også underskrevet. Over-
enskomsterne bliver lagt ind på hjem-
mesiden, så snart vi har de underskrevne 
aftaler i hus.

Forhandlingsfællesskabet
I Forhandlingsfællesskabet har der væ-
ret afviklet evalueringsmøder om OK 18.  

FTF
Kim har deltaget i en del møder i FTF. 
Kim mener, vi skal tænke os om, da det 
kan blive svært at komme igennem, hvis 
vi vælger at stå udenfor FTF. Kim omtalte 
også det videre samarbejde med de or-
ganisationer, der er medlem af Forhand-
lingskartellet. Kim oplyste om, hvilke or-
ganisationer der har meldt sig ud af FTF. 

Samarbejdet i regionerne
Der er ikke noget nyt fra DFF og afdelin-
gerne.

FR
DFF var til møde i FR den 26. juni 2018 
hos lederforeningen i TDC. Næste 
møde i FR er den 1. november hos MMF. 
Der vil vi prøve at se, hvad der er af mu-
ligheder med FR fremadrettet. Der er 
stadig nogle organisationer, der gerne 
ser mere samarbejde. 

A-kassen
Vores arbejdsløshed i august er på ca. 7 
medlemmer, under 1 %. Og det er et fint 

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet
lørdag den 29. september 2018
på hovedkontoret, Eliasgade 10, København S
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lavt tal. Der er stadig stor efterspørgsel 
på formænd.

Budget
Budgettet for august 2018 blev fremlagt 
og gennemgået. Budgetterne for 2019 
blev også fremlagt i forskellige udgaver. 
Bestyrelsen blev enig om, at der skal 
undersøges nogle forskellige forhold, 
før budgettet kan gøres endeligt fær-
digt. 

DRIFTSFORHOLD

Den nye dataforordning
Vi arbejder stadig med at implementere 
den nye dataforordning.

Formandsbladet
Næste blad, nr. 5 er næsten færdigt med 
temaet Asfalt og Teknologi, og det teg-

ner til at blive godt. Vedrørende annon-
ceindtægter har vi næsten ca. 95 pct. af 
budgettet inde for 2018. Til blad nr. 6 
2018 har vi temaet Uddannelse og Ar-
bejdsmiljø.

ØVRIGE FORHOLD

Hjemmesiden
Lars styrer fortsat hjemmesiden og føl-
ger op på det, der tilgår os. Vi lægger 
alt aktuelt ind og vil selvfølgelig stadig 
appellere til, at alle følger med og giver 
os et praj, såfremt de ser noget, der bør 
rettes. Lars lægger også alt, der tilgår, 
og som kan bruges på Facebook.

Emner til kommende møder /kurser
Kommunalt kursus i uge 41 den 9.-10.-
11. oktober 2018.

Landsrådsmødet 2018
• Bestyrelsesmøde fredag den 26. ok-

tober 2018 på Hotel Svendborg.
• Landsrådsmøde den 27. oktober 

2018 på Hotel Svendborg.
Kim finder et indlæg til Landsrådsmø-
det.

Næste møder
Bestyrelsesmøde fredag den 14. decem-
ber 2018 kl. 16.00.

Eventuelt
Der er 56 medlemmer, der har jubilæum 
i 2019.
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Umiddelbart endnu et asfalthold, der er i gang med at forbedre 
en nedslidt og skrumlende kommunevej. Delvist sandt, for gan-
ske vist trængte Bolejevej ved Lendum, på grænsen mellem 
Hjørring og Frederikshavn kommuner, til et kærligt lag asfalt, 
men det blev ikke et hvilket som helst lag asfalt. Holdet fra as-
faltvirksomheden Colas var nemlig i samarbejde med de to 
kommuner i gang med at forsøg med fem forskellige asfaltbe-
lægninger.

– Colas Nordjylland har indgået en flerårlig partneringaftale 
med Hjørring og Frederikshavn kommuner, og en del af aftalen 
er, at vi sammen tænker nye tankerom asfalt. Aftalen betyder, at 
vi som asfaltvirksomhed bliver udfordret i vores måde at tænke 
på og ikke blot forfalder til at gøre, som vi plejer. På samme 
måde får planlæggerne hos kommunerne også mulighed  for at 
gøre op med nogle rutiner, samtidig med at begge parter hø-
ster ny, værdifuld viden, understreger asfaltformand Brian An-
dersen, der har arbejdet med den sorte vejbelægning i 30 år.

Spændende og udfordrende
– Jeg synes, at det er spændende og udfordrende at få lov til at 
sætte et præg på udviklingen. Efter så mange år i asfaltbran-
chen har jeg selvfølgelig oparbejdet en stor viden og erfaring. 
Jeg har nogle idéer, som jeg gerne vil have afprøvet, og samti-
dig lærer jeg nyt, som skaber merværdi for kunden og for os 

ASFALT-
FORSØG

GIVER NYTTIG
VIDEN TIL BÅDE 

VIRKSOMHED
OG KUNDE

Colas Nordjylland har indgået partneringaftale med 
Hjørring og Frederikshavn kommuner – årlige forsøg 
er en del af aftalen

AF NIELS HENRIKSEN



PRINT DIN BILLET 
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BESØG ENTREPRENØR,
PARK, VEJ OG ANLÆG I HAL C
EN UNIK DEL AF AGROMEK

Oplev 9.926 m2 dedikeret til entreprenør, park, vej og anlæg 
– fyldt med de nyeste maskiner, viden og teknologier.

27.-30. NOV. 2018

ENTREPRENØR, PARK, VEJ OG ANLÆG 



TEMA  AsfalT og teknologi8

som virksomhed, påpeger han. På Bolejevej var det af-
talt at prøve sig frem med fem forskellige belægninger 
på en strækning af 500 meter hver.

Fem belægninger
Den første belægning var et bærelag med 50 pct. gen-
brug på en 11 mm sten og en asfalttemperatur på 130 
grader. Her blev der brugt 100 kg asfalt pr. kvadratme-
ter.

Den anden belægning indeholdt også 50 pct. gen-

brug men på en 16 mm sten. Også her var asfalttempe-
raturen 130 grader og forbruget på 100 kg pr. kvadrat-
meter.

Den tredje belægning indeholdt stadig 50 pct. 
genbrug men af Frederikshavn Kommunes eget knuste 
asfalt på sten, der varierer i størrelse fra 16 til 32 mm. 
Her blev der brugt i alt 120 tons med 120 kg pr. kvadrat-
meter.

Den fjerde belægning var en såkaldt mini SMA – 
skærve mastik asfalt på 4-6 mm og med et forbrug på 
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65 kg pr. kvadratmeter. Endelig var den femte belægning en 
sandasfalt udelukkende på stenmel med sten på maksimalt 2-3 
mm. Her blev brugt bare 45 kg pr. kvadratmeter.

Evaluering
En efterfølgende evaluering af forsøget skal så gøre både Co-
las og de to kommuner klogere på, hvad der fremadrettet kan 
være den mest optimale løsning. Partneringaftalen andrager i 
første omgang den vestlige del af Frederikshavn Kommune og 
den østlige del af Hjørring Kommune, men da det er den sam-
me personkreds, der varetager de øvrige dele af de to kommu-
ner, forventer Brian Andersen, at udfaldet af forsøget også vil 
blive implementeret i øvrige dele af kommunerne.

Katkjærvej 5, 7800 Skive    ·    Kærup Parkvej 12, 4100 Ringsted    ·    info@scantruck.dk    ·    +45 96 147 147 

Bag enhver entreprenørsucces står pålidelige maskiner – og en god revisor! Han eller hun holder et 
skarpt øje med økonomien og kender tallene ned til mindste detalje. Heldigvis vil vores verdenskendte 
maskiner glæde alle talknusere – med yderst fornuftige fakta omkring brændstofforbrug, driftssikkerhed og 
serviceomkostninger. Sikkert billigst i længden.  

www.scantruck.dk

DIN REVISOR VIL ELSKE DIG
Få estimaterne fra Scantruck 

– og glæd din revisor.
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Asfaltvirksomheden i Nørresundby tilbyder op til 120 
forskellige blandinger og leverer til en bred vifte af 
kunder

AF NIELS HENRIKSEN

COLAS
NORDJYLLAND 
PRODUCERER
1000-2000 TONS
ASFALT HVER DAG

Som han sidder der med flere computerskærme foran sig, væk-
ker blandemester hos Colas i Nordjylland, Jan Kjærsgaard Niel-
sen, misundelse hos enhver Counter Strike-nørd. Blandemeste-
ren er asfaltvirksomhedens svar på tv-køkkenets Kirsten 
Hüttemeier, når han jonglerer med 120 asfaltblandinger – nogle 
dage med 15-20 forskellige og deres vej gennem produktions-
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Optimal produktivitet 
hele året

Redskaber 
til alle 
formål

•  Rummelig luksuskabine med f.eks. 
komfortabelt sæde m. varme, radio osv.

•  Airconditioning med stor kapacitet, 
så arbejdsklimaet er optimalt både 
vinter og sommer

•  Masser af aflægningsplads til 
manualer, madpakker og flere 
kopholdere til både kaffe og vand

•  Brugervenlig udformning og 
opmærkning af alle betjeninger, 
der er placeret i logisk rækkefølge 

52
71

224.900,-
Iseki TG 6495 med 47,8 hk

Excl. moms og lev.

Kampagnepris fra

2-trins HST

PTO rpm

Bag: 540/750
Midt: 2.000 

Hydrostat,
med 3 grupper

LEASING

LIK
VID

ITETSVENLIG

Iseki kompakttraktorer er ægte allround traktorer med den 
nødvendige teknik til at køre med et væld af redskaber året rundt. 
Spørg din lokale forhandler om et pakketilbud med frontlift/PTO, 
kost og valseudlægger, så du er klar til vintertjeneste

Iseki TG repræsenterer en 
optimal kombination af power, 
teknik og komfort, så arbejds-

opgaverne kan løses 
med høj produktivitet. 
Og så er den både 
driftsøkonomisk 
og overholder alle 
miljønormer

Redskaber 

LEASIN

LIK
VID

ITETS

Iseki kompakttraktorer er ægte allround traktorer med den 

optimal kombination af power, 
teknik og komfort, så arbejds-

opgaverne kan løses 
med høj produktivitet. 
Og så er den både 
driftsøkonomisk 
og overholder alle 
miljønormer

Maskiner skal købes lokalt. Der hvor du får gode råd og kompetent service. 
Find vores lokale forhandlere på www.hcpetersen.dk 

Jan Kjærsgaard Nielsen er blandemester på 
Colas’ asfaltfabrik i Nørresundby i Nordjylland 
og en helt central figur i produktionen.
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processen. Colas Nordjylland producerer mellem 1000 og 2000 
tons asfalt hver dag til en bred vifte af store og små kunder i 
landsdelen.

Jan Kjærsgaard Nielsen er en erfaren herre, og erfaring og 
køligt overblik er helt afgørende egenskaber i præcis hans stol, 
for han sørger for, at kunderne får præcis den blanding, de har 
efterspurgt, og at de forskellige ordrer bliver produceret i den 
rigtige rækkefølge og placeret i de rigtige siloer, hvor de efter-
følgende bliver hentet af lastvogne.

Produktion til tiden
– Medarbejderne møder typisk kl. 5 om morgenen, hvor vi be-
gynder produktionen. De første asfalthold tager fat på dagens 
arbejde allerede kl. 6, så det er afgørende, at vi har produktion 
klar til dem. Vi arbejder med fire tons blandinger, og fra gummi-
geden ude på materialepladsen læsser råvarerne, til den færdi-
ge asfalt strømmer ud i siloerne går bare et enkelt minut. Daglig 
producerer vi mellem 1000 og 2000 tons, afhængig af sæson, 
forklarer fabrikschef Martin Emborg.

Asfalt
I det store tårn på asfaltfabrikken blandes råmaterialerne og 
varmes op til mellem 140 og 180 grader – afhængig af asfaltty-
pen – og tilsættes til sidst i processen bindemidlet bitumen, 
som er et restprodukt fra olieindustrien. Bitumen har for længst 
afløst tjære som bindemiddel i moderne asfaltproduktion.

MEGET MERE END ASFALT
Som formand i Colas har jeg et stort ansvar, mange 
udfordringer og mulighed for at udvikle mig.

www.colas.dk



MEGET MERE END ASFALT
Som formand i Colas har jeg et stort ansvar, mange 
udfordringer og mulighed for at udvikle mig.

www.colas.dk
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www.sawo.dk SAWO A/S   //   Tlf. 7010 0766   //   sawo@sawo.dk

  LASTHÅNDTERINGSPRODUKTER TIL HELE BYGGE-, ANLÆGS- OG ENTREPRENØRBRANCHEN

SAWO yder landsdækkende salg & service i særklasse af kvalitetsprodukter til lasthåndtering. 
Vi udfører både lovpligtigt eftersyn, service og reparation på dit materiel, så læg vejen forbi vores afdelinger.

Asfalt består af 95 pct. stenmateriale og 5 pct. bitumen. De 
sten, som Colas Nordjylland bruger er typisk norsk eller svensk 
granit. I de senere år er den sorte asfalt blevet grønnere. Bran-
chen har i stigende grad taget genbrug til sig og neddeler op-
brudt asfalt og bruger det i en ny produktion, hvor det er muligt. 
I mange tilfælde kan også tilsættes materialer som eksempelvis 
flyveaske, der benyttes som en slags filler til at udfylde de hul-
rum, som stenmaterialet efterlader, fejesand og gammelt papir.

Kunder
Hvert år kører der omkring 6500 lastbiler ind på asfaltfabrikken 
på Sundsholmen i Nørresundby. Enten med råvarer eller for at 
hente færdigproduceret asfalt.

– Hos Colas Nordjylland leverer vi asfalt til en meget bred vif-
te af kunder. Vi har mange af de nordjyske kommuner som kun-
der. Entreprenører, boligforeninger og flere og flere landmænd, 
der har set værdien af et stabilt underlag ved fodersiloer og gyl-
letanke, forklarer projektleder Simon Pedersen, der tilbyder pro-
fessionel rådgivning til kunderne. Blandt andet i forhold til hvil-
ken af de 120 recepter, der er den helt rigtige til den enkelte 
kunde.
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FORMAND PÅ ASFALT -
EVENTYR PÅ ISLAND
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Munck Asfalts søsterselskab Munck Islandi vandt 
udbud og har lagt 10.000 tons asfalt på 68 veje i 
Reykjavik Kommune

AF NIELS HENRIKSEN

Storm, hagl, regn og sne. Sådan var vejret udenfor vinduet, da 
Formandsbladet fangede asfaltformand Jesper Nielsen på mo-
bilen. Men selv om vejret udenfor var mere end trist, så var ud-
sigten til at komme hjem det hele værd. Jesper Nielsen er ansat 
hos Munck Asfalt og bortset fra en uges ferie og en forlænget 
weekend hjemme i Nordjylland, havde formanden tilbragt fire 
måneder på sagaøen, hvor omskifteligt vejr og kulturforskelle 
var en ekstra oplevelse.

Munck Asfalts søsterselskab Munck Islandi havde budt ind 
på tre projektet udbudt af Reykjavik Kommune. Munck Íslandi 
var billigst på det ene projekt, blot 1,5 pct. under tilbuddet fra 
Reykjavik Kommunes eget asfaltfirma Malbikunarstödin Höfdi. 
Projektet omfattede udlægning af asfalt på 68 veje, svarende til 
91.000 kvm. Opgaven krævede omkring 10.000 tons asfalt, som 
Munck Íslandi selv producerede på en mobil asfaltfabrik, der 
blev hentet ned fra Thule på Grønland. Munck Íslandi havde 
købt en grund, hvor værket kunne stå på, så produktionen kun-
ne foregå lokalt.

Planen var, at opgaven skulle løses over en tre måneder lang 
periode fra juni til slutningen af august.

Fasttømret hold
– Men projektet kom til at vare fire måneder i stedet, dels på 
grund af vejret og dels, fordi vi oplevede nogle vanskeligheder 
i begyndelsen, fortæller Jesper Nielsen, der er tilknyttet Munck 
Asfalts afdeling i Aalborg, hvor han står i spidsen for et stort 
hold.

– Vi blev spurgt, om vi kunne tænke os at påtage os opgaven. 
Det lød spændende, så alle på nær én sagde ja tak til en periode 
på Island. Jeg er glad for at så mange sagde ja, for det er vigtigt, 
at vi arbejder sammen som et hold, hvor mange rutiner allerede 
er indarbejdet, og hvor vi kender hinandens faglighed og egne 

roller på holdet. Vi har alle en høj arbejdsmo-
ral, og oplever ikke stress, hvis arbejdet ikke 
lige skrider frem, som vi havde forventet, gør 
Jesper Nielsen opmærksom på.

Langsommeligt
Det optimale vejr for udlægning af asfalt er 
stabilt vejr med en fornuftig middeltempera-
tur. Temperaturerne må ikke være for høje, så 
kan asfalten blive for blød og svær at hånd-

Jesper Nielsen
asfaltformand
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tere. Temperaturerne må heller ikke blive for lave, for så bliver 
asfalten afkølet alt for hurtigt, og så er det svært at nå at bli-
ve færdig, inden asfalten bliver for kold. Og så skal det være 
tørvejr. Regn og udlægning af asfalt er to ender, der er svære 
at få til at nå sammen.

– På Island oplevede vi meget af tiden lave temperaturer 

og masser af regn, så processen blev noget langsommelig, 
fordi vi gentagne gange måtte pille arbejdsdage ud af pro-
duktionstiden på vejene.

Men vejret var ikke eneste udfordring. Reparation af mate-
riel og muligheden for at skaffe reservedele viste sig også, at 
være en noget langsommere proces end i Danmark.

 Planen var, at opgaven skulle løses over en tre måneder 
lang periode fra juni til slutningen af august. Projektet kom 
til at vare fire måneder i stedet, dels på grund af vejret og 
dels, fordi vi oplevede nogle vanskeligheder i begyndelsen.

Jesper Nielsen, asfaltformand

Din pension er 
i trygge hænder, 
men...

kender du til dine fordele?
Din pensionsordning indeholder bl.a. PFA EarlyCare® hvor du 
får hjælp allerede fra første dag, hvis du bliver sygemeldt i 
14 dage eller mere.

Se din ordning og meget mere på mitpfa.dk
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Sitemanager Helga Jóna Jónasdóttir fra Munck Íslandi hav-
de det overordnede ansvar for opgaven og for at samle og ko-
ordinere indsatsen med Munck Asfalt. Og det er Jesper Niel-
sen glad for.

– Det har været en kæmpe fordel at have en i gruppen, som 
taler islandsk. Jeg har arbejdet med asfalt i mange år, men jeg 
har aldrig oplevet en kommune, der har ført så meget tilsyn 
som Reykjavik Kommune. Medarbejdere fra kommunen var 
konstant på besøg for at følge arbejdet, måle temperaturen på 
asfalten og tjekke komprimeringen. De var bestemt meget vel-
kommen, men det var bare usædvanligt for os, smiler Jesper 
Nielsen, der sammen med resten af holdet gav den en skalle, 
når vejret og betingelserne ellers var optimale for at lægge as-
falt.

Arbejdede igennem
– Vi var jo ikke på Island for at holde ferie, så vi arbejdede igen-
nem. Seks dage om ugen, og hvis vejret var godt, blev det til 
nogle lange arbejdsdage. Munck Asfalt havde sørger for ind-
kvartering for os. Her kunne vi selv lave mad – vi havde som no-
get af det første pakket en grill – og så hyggede vi os sammen 
om aftenen, fortæller Jesper Nielsen, der har mod på et nyt ud-
landseventyr, hvis lejlighed byder sig.

– Jeg elsker udfordringer og opleve nyt, fastslår han.

På Island oplevede vi 
meget af tiden lave 
temperaturer og masser af 
regn, så processen blev 
noget langsommelig, fordi 
vi gentagne gange måtte 
pille arbejds dage ud af 
produktionstiden på vejene.

Jesper Nielsen, asfaltformand
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Sprayjet sprøjter emulsion ud under sig selv og 
lægger asfalt i én glidende proces

AF NIELS HENRIKSEN

De fleste bilister kender det. Når belægningen skal udskiftes i 

det travle vejkryds, skal folkevognen forcere en glinsende sort 
masse, som de fleste opfatter som klistret og klam. Den sorte 
masse er emulsion, som bliver sprøjtet ud på overfladen, inden 
asfaltudlæggeren lægger den nye asfalt ud. Men sådan behø-
ver det slet ikke at være. 

Pankas på Sjælland har som en af de første asfaltfirmaer i 
Danmark anskaffet en fire millioner kroner dyr Sprayjet – en as-

PANKAS EN AF DE 
FÅ MED FLEKSIBEL
ASFALTUDLÆGGER 
I DANMARK
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Det er et rigtigt godt system, for det betyder for det første, at vi 
ikke sviner så meget som ved traditionel asfaltud lægning, og for det 
andet kan kunden regne med, at vi er kortere tid på vejen end normalt.

Keld Dahl, asfaltformand
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faltudlægger der sprøjter emulsion ud under sig og lægger as-
falt i én glidende proces. En fleksibel maskine, der er i stand til at 
lægge 10-12 meter ny asfalt i minuttet. 

Sviner ikke så meget
– På Sprayjet er placeret dyser foran og et antal dyser på sider-
ne, som sprøjter emulsionsblandingen ud, mens asfalten bliver 
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Tilladelse til transport for direkte brug, ADR 1.1.3.1c 
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NYHED. Forventet levering november 2018 
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Mobil-tank til Diesel  
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DT-Mobil Easy 430 Best. nr. i10457 

 
 

DT-Mobil Easy 430 ltr.
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lagt. Det er et rigtigt godt system, for det betyder for det før-
ste, at vi ikke sviner så meget som ved traditionel asfaltudlæg-
ning, og for det andet kan kunden regne med, at vi er kortere 
tid på vejen end normalt, forklarer asfaltformand Keld Dahl hos 
Pankas.

Sprayjet er en enestående asfaltudlægger, som er påmon-
teret en tank, der rummer to tons emulsion. Tanken fyldes blot 
op med den ønskede emulsionsblanding, og så kører proces-
sen, og opgaven løses. Kræver en ny opgave en anden emulsi-
onsblanding, tømmes tanken blot og påfyldes den nye blan-
ding, hvorefter maskinen omstilles til den ny blanding.

– Sprayjet er en fantastisk maskine. Den kan bruges til alle 
asfaltbelægninger, men den kræver sin mand. Vi bruger cirka 
en halv times forberedelse på at få den i gang om morgenen 
og op til en time med at lukke ned til aften. Jeg forventer, at vi 
lægger mellem 150.000 og 200.000 kvadratmeter tyndlags as-
falt med den i år, siger Keld Dahl, der lagde sit første asfalt i 

1980, og som glæder sig over, at et par af medarbejderne på 
det store asfalthold har været med ham i op mod 30 år.

Tyndlagsbelægning
Da Formandsbladet møder Keld Dahl og hans rutinerede as-
falthold, lyder opgaven på renovering af en kommunal materiel-
gård i Stege på Møn. Her udfører holdet tyndlagsbelægning på 
mellem 1 og 6-7 centimeter. En opgave, der kræver stor erfa-
ring, og som Pankas er blandt de få asfaltfirmaer på Sjælland, 
der mestrer.

Når Pankas-holdet kører afsted til en ny opgave, kan Keld 
Dahl godt minde lidt om cirkusdirektør Eli Benneweis i gamle 
dage i spidsen for en længere kortege af køretøjer. Maskinpar-
ken på Keld Dahls asfalthold tæller foruden asfaltudlæggeren 
Sprayjet også fire tromler, en minilæsser, en traktor med vogn, 
to lastbiler med tankvogne, en kæmpe mandskabs vogn samt 
et antal firmabiler i øvrigt.
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BÆREDYGTIG
STØBELEDER
VED AT FÅ 
FAT PÅ
BYGGE-
PLADSERNE
K-Form er produceret af kasserede pvc-vinduer og 
døre og er et attraktivt alternativ til både beton, stål 
og træforskalling

AF NIELS HENRIKSEN

Plejer er en tung herre at danse med. Plejer er den nemme løs-
ning, fordi den er kendt. Men plejer er bestemt ikke nødvendig-
vis den hverken bedste, billigste eller mest optimale løsning.

Det kan Alan Sergeant tale med om. I mere end et år har 

SITECH DANMARK

Tel: 7025 4414 
www.SITECH.dk

YOUR CONSTRUCTION  
TECHNOLOGY PROVIDER

TRIMBLE CONTROLLER
NÆSTE GENERATIONS 

HÅNDHOLDT COMPUTER 
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han solgt og markedsført K-Form støbelederen i Danmark, og 
efter en lidt træg begyndelse, hvor plejer skulle udfordres i en 
generelt konservativ byggebranche, er det walisisk udviklede 
kvalitetsprodukt nu for alvor ved at finde vej ind på de danske 
og skandinaviske byggepladser som et attraktivt alternativ til 
kendte løsninger af beton, stål eller træ.

Genanvendt PVC
– K-Form er produceret 100 pct. af genanvendt PVC. Basis er 
faktisk kasserede vinduer og døre, som er neddelt til granulat 
og støbt om til en betonleder, som er let at håndtere, let at til-
passe, som på grund af sin fleksibilitet tillader betonen at arbej-
de og som ikke skal fjernes igen efter endt støbning, forklarer 
Alan Sergeant, der egentlig er udlært tømrer, og som i mere 
end 20 år har drevet eget byggefirma i Højby på Sjælland, mest 
som hovedentreprenør.

– Jeg blev introduceret til K-Form af et familiemedlem og 
kunne straks se de mange fordele, som PVC-løsningen har. Stø-
beledere af beton er så tunge, at de skal kranes på plads. 
K-Forms længste støbeleder på 2,8 meter vejer 4,5 kg og koster 
stort set det samme som en støbeleder i beton. Den er således 
utrolig nem at håndtere og lægge på plads ovenpå rionettet. 
Med en fukssvans afkortes den hurtigt i de ønskede længder. 
Systemet kan benyttes med dobbelte bjælkevibrator og andet 

afretningsudstyr. Flere af modellerne kan benyttes i stedet for 
stålforme på steder, hvor der ønskes ekspansionsfuger. K-Form 
fås i flere højder med en aftagelig topliste, som gør det muligt 
afslutningsvis at lægge en flot fuge, påpeger Alan Sergeant.

Fleksibel adskillelse
– K-Form er en fleksibel adskillelse, som både giver en pænere 
og mere kontrolleret løsning. Her er ikke brug for at skære yder-
ligere ekspansionsfuger, og alle ved, at det er næsten umuligt 
at få et flot resultat, når der skal skæres fuger. Med K-Form bli-
ver fugen altid flot og lige, fordi man blot fjerner toplisten og 
lægger fugen i den helt lige rende i betonen. Med K-Form er 
man sikker på helt ens fuger, og at niveauet er præcist.

– Med K-Form opstår der heller ikke svindrevner. K-Form 
støbelederen er så blød, at den tillader betonen at arbejde. Be-
tonen kan let trykke den bløde PVC-leder sammen og trække 
sig væk igen uden at efterlade revner.

Arbejdsmiljø
– Desværre er skæring af dilatationsfuger i betonen stadigvæk 
den mest udbredte metode. Det er i sig selv en kunst at gøre 
det korrekt, da det kræver en helt utrolig timing. Man skal være 
opmærksom på hvilken betonmiks, der er brugt, vejrforhold og 
meget mere. Men den største udfordring er den luftforurening, 
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som det afgiver at skære i beton. Kvartsstøvet kan, hvis det ind-
åndes, være kræftfremkaldende eller forårsage KOL. I BFA’s 
vejledning “Støv på byggepladsen” står der, at støv på bygge-
pladsen ofte er et stort og alvorligt problem – både for de an-
sattes helbred og for byggeriets kvalitet. Hermed er det jo et 
naturligt valg at vælge et støbeledersystem med integrerede 
dilatationsfuger, mener Alan Sergeant.

Et vigtigt værktøj 
Arbejdstilsynet har i sin At-vejledning C.2.1-1 fastsat, at “hvis 
der er risiko for udsættelse for kræftrisikable stoffer og materia-
ler, skal arbejdsgiveren eller den selvstændige sørge for, at de 
kræftrisikable stoffer og materialer på arbejdspladsen fjernes, 
erstattes eller begrænses til et minimum“.

– Det betyder, at man er forpligtet til at benytte den mindst 
sundhedsskadelige løsning, man har kendskab til. På sigt vil det 
eliminere skæring af dilatationsfuger, når K-Form kan stille en 
løsning til rådighed, der i langt højere grad lever op til Arbejds-
tilsynets regulativer, påpeger Alan Sergeant, der fra centralt 
placeret lager i Fredericia kan levere K-Form støbeledere til de 
danske byggepladser i løbet af 48 timer. Hvis det skal gå hurti-
gere, klarer en kurér den opgave.

K-Form har allerede bevist sit potentiale gennem 15 år i 
Storbritannien, og i øjeblikket er Alan Sergeant igennem 
K-Form Nordic i gang med at udbrede kendskabet til den flek-
sible støbeleder til professionelle kunder og rådgivere i Dan-
mark og Skandinavien, inklusiv Island. I Norge og Finland mar-
kedsføres K-Form igennem de lokale afdelinger af Haucon, 
mens Alan Sergeant selv varetager salget sammen handelsvirk-
somheden Gottfred Petersen i Danmark.

FM MASKINER APS 
K irkevej 6 

D K -6621 Gesten 
www.fm-maskiner.dk 

fejemaskiner · græsklippere · sneplove · sand-/saltspredere · ukrudtsdampere 
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- Drejebar
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LOKALNYT

ANBEFALEDE LEVERANDØRER

AFTENTUR TIL 
THISTED BRYGHUS 
NORDJYLLANDS AFD.
Den 13. november 2018 spiser vi stegt flæsk på Vesløs Kro 
med efterfølgende rundvisning på Thisted Bryghus for 
medlemmer og ledsagere.

Aftenens program:

Bus fra pendlerpladsen:
• TH Sauers Vej, Aalborg, kl. 16.15
• Kvickly Nørresundby, kl. 16.30
• P-Plads Hotel Søparken, Aabybro, kl. 16.50
• Rema 1000, Brovst, kl. 17.10
• P-Plads Fjerritslev Kirke, kl. 17.30.

Kl. 18.00  Ankommer vi til Vesløs Kro, hvor der serveres stegt 
flæsk med hvad dertil hører.

Kl. 19.30  Rundvisning og smagning på diverse øl på Thisted 
Bryghus

Efter rundvisning går turen hjem med bus.
Pris pr. deltager kr. 100,00.

Tilmelding på meldgaard@waoomail.dk eller
Simon tlf. 40 34 65 44 senest den 1. november 2018.

SENIORKLUBBEN DFF 
AFDELING SJÆLLAND

Så er det tid til vores årlige julefrokost,
som i år vil blive afholdt 

onsdag den 21. november 2018
kl. 13.00 på

Overdrevskroen,
Roskildevej 513,
4100 Ringsted.

Der vil blive serveret
den store juleanretning. 

Drikkevarer er
for egen regning.

Deltagerbetaling 75 kr.

 Tilmelding senest 
 den 11. november 2018 til: 

 Kaj 51 32 72 03
 Gunner 40 98 03 40
 Niels 20 63 17 55

BMS A/S · TROLDHOLM 8 · 9400 NØRRESUNDBY · TLF. 70 137 138 · WWW.BMS.DK
YIT Danmark A/S

Nørreskov Bakke 1 • 8600 Silkeborg
Tlf.: 8722 1500 • info@yit.dk  •  www.yit.dk

Asfaltbelægninger
&

 industrigulve

YIT Danmark A/S
Nørreskov Bakke 1 • 8600 Silkeborg

Tlf.: 8722 1500 • info@yit.dk  •  www.yit.dk

Asfaltbelægninger
&

 industrigulve

       MaskinmestrenesErhvervskonference
Odense 
Congress Center 

29.-30. 
november

2018
Innovation, teknologi og ledelse
Ajour 2018 er en af årets vigtigste begivenheder 
for det tekniske Danmark. Her oplever du de 
nyeste teknologiske løsninger, og her møder du 
eksperter i teknologi, ledelse og innovation.

Ajour 2018 er Maskinmestrenes Forenings 
årlige erhvervskonference   – her mødes ledere 
og eksperter fra alle tekniske brancher for at få 
inspiration, dele erfaringer og præsentere de 
nyeste tekniske løsninger.

Uanset om du er kunde eller leverandør af tek
niske løsninger, er det ikke til at komme uden 
om Ajour 2018, hvor der forventes op mod 
1.500 deltagere.

På Ajour 2018 finder du tekniske nyheder til 
alle brancher.

Du får som kunde direkte kontakt til leveran
dører, hvis løsninger kan hjælpe jer med at  
bevare og måske øge jeres konkurrence
dygtighed.

Du kan som leverandør møde både nye og 
gamle kunder, der har fokus på innovation, 
driftsoptimering, energibesparelser og bære
dygtige tekniske løsninger.

Derudover kan du:
•  Møde op mod 150 virksomhedsudstillere,  

som præsenterer deres nyeste løsninger.

•  Få inspiration fra flere end 20 faglige  
foredrag.

•  Netværke med både nye og gamle kunder  
og kollegaer fra hele landet.

“ 92 procent af deltagerne på Ajour planlægger at deltage på Ajour igen.
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LOKALNYT

SENIORER PÅ BAKKEN
Tirsdag den 28. august 2018 var medlemmer af Seniorklubben 
DFF Afdeling Sjælland på Bakken hvor vi skulle se årets revy.

Kaffen indtog vi på p-pladsen, hvorefter der var mulighed for at 
gå en tur rundt. Kl. 17.30 var der bestilt bord på Balkon 51, hvor vi 
fik dagens buffet.

Efter at vi havde spist, var der mulighed for at høre rockmusik fra 
scenen, hvor det var The Spacmakers og The Rocking Ghosts, 
som underholdt.

Kl. 20.00 var det tid til at se revyen. Som sædvanlig havde vi godt 
vejr.

Men allerede onsdag den 27. juni 2018 holdt vi sankthansfest eller 
skovtur. Vi fik eftermiddagskaffen på Hedeland Golfklub, hvor 
værten forklarede, hvor der var bedst at spise vores medbragte 
mad – pga. den varme og tørre sommer var det forbudt med 
åben ild og grill, og med den stærke varme måtte vi søge skygge 
under træerne.

Hedeland er et naturskønt område, 
hvor der er teater og en lille jernba-
ne. Vi havde nogle hyggelige timer 
sammen, og der var mulighed for 
en tur rundt i terrænet og en lille 
tur i gyngen.

Sidste arrangement er vores jule-
frokost i november måned.

PKV
Kaj – Gunner – Niels
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FRA FORENINGEN

MÆRKEDAGE
NORDJYLLAND

80 år 21. november Anders Libak Lønstrup, Nielsmindevej 26, 9493 Saltum. 

80 år 26. december Gordon Nielsen, Tennisvej 17, 9690 Fjerritslev. 

70 år 29. december Ove Peter Nielsen, Vibevej 11, 9330 Dronninglund. 

60 år 11. november Lene Møller Buus, Ørtoftvej 36, 9300 Sæby. 

50 år 29. december Hans Christian Hansen, Kærvangsvej 23, 9740 Jerslev J.

ØSTJYLLAND

70 år 2. november Hans-J. Vester, Udbyhøjvej 3 A, st.th., 8930 Randers NØ.

70 år 20. november Keld Åge Simonsen, Åvangen 3, 8444 Balle.

50 år 19. december Frank Petersen, Tværvej 9, 8370 Hadsten.

MIDT–VEST

60 år 19. december Jørgen K. Christiansen, Danmarksvej 58, st.th. 8800 Viborg.

SYD

80 år 27. december Egon Bent Olesen, Stavnsbjergvej 17, 6600 Vejen.

75 år 7. december Harald Hansen, Toppen 7, Næsby, 5270 Odense N.

75 år 30. december Ib K. Jørgensen, Mynderupvej 33, 5762 Vester Skerninge.

60 år 13. november Jørgen Skov Kristensen, Lærkevej 24, 7300 Jelling.

SJÆLLAND

80 år 29. december Villy Boyker, Vanløsevej 4, 4296 Nyrup. 

75 år 10. december Kristian Børge Pedersen, Nordvestvej 5, 3230 Græsted.

70 år 12. december Helge Bruno Wurtz, Højdiget 7, 2730 Herlev.

60 år 28. november Alex Schønb. Jørgensen, Rylevej 5, 4300 Holbæk.

50 år 14. november Jan Bendt Christensen, Jens Hansensvej 3, 4100 Ringsted.

LOLLAND FALSTER

60 år 29. december Klaus Viggo Christiansen, Elmevænget 11, 4690 Haslev.

BORNHOLM

Ingen

HOVEDKONTORET
Dansk Formands Forening
Eliasgade 10 • 2300 København S. • Tlf. 32 96 56 22 

Konto: 5301 0321366 • dff@danskformand.dk • www.danskformand.dk

Telefontid: Mandag-torsdag: kl. 09.00-15.00 og fredag: kl. 09.00-12.00 

Arbejdsløshedskassen: Akademikernes • Tlf. 33 95 03 95

LOKALAFDELINGER
Nordjylland Afdeling Østjylland 
Formand: Jens Melgaard Formand: Leo Kristoffersen 

Aalborgvej 47, Mou  Niels Bohrsvej 14 

9820 Storvorde 8920 Randers NV

Tlf. 50 51 61 51 Tlf. 50 51 61 52

nordjyll@danskformand.dk randers@danskformand.dk

Midt-Vest  Afdeling Syd
Formand: Vagn Nordentoft Formand: Otto Verner Pedersen

Hedeskrænten 31, 8800 Viborg Sundkobbel 14, 6300 Gråsten

Tlf. 50 51 61 53 Tlf. 50 51 61 55

midt-vest@danskformand.dk afd.syd@danskformand.dk

Afdeling Sjælland Lolland-Falster
Formand: Keld Klausen Dahl Formand: Lars Hansen

Hammer Bakker 16, Hammer Østervang 6, 4990 Sakskøbing

4750 Lundby • Tlf. 50 51 61 61 Tlf. 50 51 61 50 • Mobil 30 12 95 60

kelddahl1@hotmail.com lehansen@post.tele.dk

Bornholm
Formand: Bjarne L. Andersen 

Skovbrynet 1, 3730 Nexø 

Tlf. 50 51 61 56 

bornholm@danskformand.dk 

NYE MEDLEMMER 

 Afdeling 

David Benjamin Johnsen 01.08.2018 Sjælland 

Jan Knudsen Olsen 01.09.2018 Nordjylland 

Thomas Kristensen 01.09.2018 Nordjylland

DØDSFALD 

     Afdeling 

Niels S. Sørensen 16.06.2018 Nordjylland

TEMA I NÆSTE UDGAVE
DFF har til blad nr. 6-2018 valgt temaet:

 UDDANNELSE OG ARBEJDSMILJØX 
Vi sætter fokus på uddannelse og sikkerhed på byggepladser.
Ligeledes vil vi prøve at give et indblik i de nye teknologier der bliver 
brugt i dag. Vi vil lave nogle interviews med enkelte leverandører og 
udførende entreprenører, indenfor byggebranchen.

For yderligere information kontakt Rosendahls Mediaservice,
konsulent Kasper Kristensen, tlf. +45 7610 1144.

DEADLINE ER DEN 16. NOVEMBER 2018.
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GSV Materialeudlejning A/S

Baldersbuen 5, 2640 Hedehusene
+45 70 12 13 15, www.gsv.dk

Jo mere du vil leje 
med os, jo sjovere 
bliver lejen ...
Vi sætter pris på loyale og trofaste kunder. Rent faktisk så 

meget, at vi tilbyder faste fordelagtige rammeaftaler, der  

også giver ro i dit budget. Derudover får du i dagligdagen et  

fast kontaktteam og løsninger tilpasset dine behov. Er du  

interesseret, så ring gerne til os på 70 12 13 15 og hør mere  

om vores løsninger – Velkommen til GSV.


