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I mere end to år har vi været påvirket af coronaen. Men så har vi alle sammen plud-
selig fået andet at tænke på. Krigen i Ukraine har stor indflydelse på vores hverdag. 
Vi kan allerede nu se, hvordan priserne på olie og næsten alt andet stiger drastisk 
for øjeblikket. Det har også stor indflydelse i byggeriet. Vi har allerede oplevet at 
eksempelvis cement-leverancerne er blevet sat på fordeling med reducerede leve-
rancer til følge hos betonværkerne.

AKTIEKURSERNE ER FALDET
Aktiekurserne i vores pensioner er faldet en del her i begyndelsen af 2022. PFA op-
fordrer alle til at afvente og have is i maven. PFA mener nemlig, at situationen nok skal 
blive normal igen. Vi skal blot give det lidt tid, så skal aktiekurserne nok rette sig. Men 
der lægges ikke skjul på, at der godt kan gå et godt stykke tid, inden alt er normaliseret.

AFDELINGSMØDERNE
Afdelingsmøderne i Dansk Formands Forening er nu afsluttet. Vi må konstatere, der 
er stor variation på tilslutningen i de enkelte afdelinger. Men det var positive afde-
lingsmøder allesammen og ikke mindst dejligt at kunne mødes igen.

GENERALFORSAMLINGEN I DFF
Dansk Formands Forening holder generalforsamlingen den 30. april i Middelfart. 
Som det ser ud i skrivende stund, afvikles generalforsamlingen som planlagt.

CENTER FOR IVÆRKSÆTTERE
Der er siden sidst indviet to centre hos Akademikernes A-kasse, som afvikler kurser 
for iværksættere. Gennem A-kassens iværksætterforløb i København har medlem-
merne siden 2016 fået hjælp til at skabe over 800 virksomheder, hvilket gør det til et 
af de største iværksætterprogrammer i Danmark. Det har længe været et stort ønske 
at udvide tilbuddet til andre dele af landet, og derfor er vi så glade for og stolte over 
den 5. april at kunne være med til at åbne to nye programmer – et i Aalborg og et i 
Aarhus – til gavn og glæde for dem, der går med en lille iværksætter i maven.

STATUS PÅ LEDIGHED
Vores ledighed er steget lidt igen, således der nu er registreret 5 ledige medlemmer i 
Dansk Formands Forening.
 
Kim Bøje Madsen 
Forbundsformand

DANSK FORMANDS FORENING ER EN FAGORGANISATION FOR ARBEJDSLEDERE OG KONDUKTØRER INDENFOR BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED SAMT FORMÆND OG ARBEJDSLEDERE 
INDENFOR KOMMUNERNES OG REGIONERNES TEKNISKE FORVALTNINGER. DANSK FORMANDS FORENING HAR OVERENSKOMSTRETTEN INDENFOR BYGGE- OG ANLÆGSOMRÅDET.

OBS: Vi mangler stadig 
mange E-mail adresser 
i vores medlemssystem!

Måske har du fået ny mail adresse 
og har glemt at informere os.

Det kan vi nemt ændre.

Du skal blot sende os en mail til 
dff@danskformand.dk

SÅ SLAP PANDEMIEN SIT TAG,
MEN SÅ KOM DER LIGE EN KRIG!
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Afdelingsformanden i Østjylland valgte at tage de positive briller på ved afdelingsmødet i Horsens

AF NIELS HENRIKSEN

– Hvis jeg kun kiggede på indmelding-
erne, så ville det se lyst ud, for vi får lø-
bende nye medlemmer. Men desværre 
falder der flere ud i den anden ende, 
grundet dødsfald og udmeldinger. 
Jeg kan oplyse, at medlemstallet i dag 
er 130 medlemmer, og det er et fald 
på 30 medlemmer, og denne gang er 
det desværre hovedsageligt de aktive, 
der er forsvundet. Jeg har tidligere 
sagt, at vi skal holde større fokus på de 
medlemmer, vi har, end på dem vi ikke 
har. Men det betyder ikke, at vi ikke 
skal kæmpe for at få flere medlemmer, 
for det skal vi til enhver tid. Men vi skal 

VI SKAL GLÆDES OVER 
DE MEDLEMMER VI HAR

– Vi skal glædes over de medlemmer, vi har, 

og holde fokus på at fastholde dem. Samtidig 

med vi prøver at hverve nye medlemmer, 

et arbejde vi alle et ansvar for, fastslog Leo 

Kristoffersen i sin beretning.

Deltagerne lyttede interesseret til beretningerne.
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glædes over de medlemmer, vi trods 
alt har, og holde fokus på at fastholde 
dem. Samtidig med vi prøver at hverve 
nye medlemmer, et arbejde vi alle et 
ansvar for, fastslog Leo Kristoffersen på 
Østjyllands Afdeling

KIGGER FREMAD
– De seneste år har vi snakket meget 
om muligheden for sammenlægning 
med en ligeværdig forening, men 
snakken drejer nu mere i retning af, 
at vi inden for et par år, skal finde en 
måde at afløse forbundsformand Kim 
Bøje Madsen på. Måske en person vi 
køber fri til at varetage det politiske i 
foreningen, mens fællessekretariatet i 
Solrød Strand så klarer medlemshånd-
teringen og den egentlige drift. Dette 
er i øjeblikket kun på idéstadiet, men 
snakken er i fuld gang, og bestyrelsen 
fra Afdeling Østjylland er enige om 
at arbejde positivt med til en sådan 
løsning, fortsatte han.

Leo Kristoffersen kunne videre 
konstatere, at samarbejdet i regionen 
grundet COVID-19 har ligget lidt stille 
i 2020, men i 2021 var der igen en fin 
fællestur. Denne gang besøgte med-
lemmerne Fregatten Jylland, hvor de 
fik en interessant guidet tur rundt på 
fregatten.

FÆLLESTURE
– Vi er i de to afdelinger Østjyllands 
Afdeling og Midt-vest Afdeling – enige 
om, at vi ud over afdelingsmøderne 
i egne afdelinger gerne vil holde fast 
i vores fællesture. Vi mener, at de er 
vigtige i forhold til at få medlemmerne 
til at engagere sig. Vi ser derfor frem til 
hvad bestyrelsen i Midt-Vest Afdeling 
finder på til vores fællestur i 2022, 
sagde Leo Kristoffersen.

Bestyrelsesmedlem Lars Knudsen 
havde på forhånd tilkendegivet, at han 
var klar til at tage endnu en tørn i be-
styrelsen, men omvendt var han også 
parat til at stille sin post til rådighed. 
Den chance greb tillidsmand i Aarhus 
Kommune, Michael Christensen, der 
dermed blev nyt medlem af bestyrel-
sen i Østjyllands Afdeling.Michael Christensen, tillidsmand i Aarhus Kommune (th) blev ny valgt til bestyrelsen.

Forbundsformand Kim Bøje Madsen aflagde beretning for hovedforeningen og kunne fortælle 

om usædvanlig stor aktivitet med at hjælpe medlemmerne.

Lars Knudsen, nummer 2 fra venstre, stillede sin post til rådighed.
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MEDLEMMERNE SENDT 
BAG TREMMER
Fængslet i Horsens dannede 
ramme om afdelingsmødet

AF NIELS HENRIKSEN

Dansk Formands Forenings Afdeling 
Østjylland har ikke ladet sig skræmme 
af corona. Ganske vist har der ikke 
været afviklet afdelingsmøde i hver-
ken 2020, og mens mange har være 
syge af COVID-19, så fejlede den 
gode tradition for at holde møderne 
på særlige steder ikke noget. Denne 
gang var afdelingsmødet henlagt til 
Fængslet i Horsens. Og det blev en 
spændende oplevelse for deltagerne 
med ledsagere.

– Vi har som de seneste 4-5 år, 
også i 2022, holdt fast i, at vi vil gøre 
noget særligt ud af afdelingsmødet, 
og vi holder også fast i, at vi inviterer 
vores ledsagere med. I 2017 var det 
Elvis Memphis Mansion i Randers der 
lagde lokaler til årsmødet. I 2018 fore-
gik det i den Gamle By i Aarhus.

Medlemmerne fik en spændende fortælling 

af en af Fængslets rutinerede rundvisere.

I 2019 var vi i Randers Regnskov. I 
2020 var vi på Gl. Estrup. Den måde 
at afvikle møderne på, hvor vi også 
inviterer vores ledsagere med, ser ud 
at trække lidt flere til, og selv om vi er 
lidt færre i år, så tror vi stadig, at den 
måde at afvikle afdelingsmøderne på 
giver rigtig god mening. Så det spor 
vil vi formentlig også forfølge i 2023. 
Og vi mener fint afdelingens økonomi 
kan bære det, men skulle det på et 
tidspunkt knibe lidt, så kan vi også 
godt indføre en lille brugerbetaling, 
mente afdelingsformand Leo Kristof-
fersen.

På rundvisningen i det nu ned-
lagte fængsel hørte medlemmerne 
blandt andet om vaneforbryderen 
Carl August Lorentzen, der i løbet af 
sit voksenliv sad 37,5 år bag tremmer. 
Flere gange lykkedes det for ham at 
flygte, og den mest spektakulære flugt 
var i 1949, hvor han gravede sig vej 
ud i friheden fra fængslet i Horsens.

De hørte også om Jens Nielsen, der 
sad i fra 1884 til 1892 og følte, at til-
værelsen var så håbløs, at han gjorde 
alt for at blive idømt dødsstraf. Til 
sidst lykkedes det for ham, og i 1892 
blev han halshugget.

En af de mere moderne celler i den særligt 

sikrede afdeling, hvor rockerne sad.

”Hvor der er en vilje, er der ogsaa en vej” skrev Carl August Lorentzen ved den 18 meter 

lange tunnel, der førte ham ud under fængslet i Horsens.
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Det næste afdelingsmøde bliver formentlig holdt 
på en hverdagsaften

AF NIELS HENRIKSEN

Nordjyllands Afdeling er ikke den afdeling i Dansk For-
mands Forening, hvor der kommer færrest til afdelingsmø-
derne. Alligevel kunne afdelingsformand Jens Meldgaard 
godt tænke sig at se endnu flere. Derfor luftede han på 
mødet i Bangsbo Dyrehave ved Frederikshavn tanken om 
at bryde en årelang tradition.

Skovhuset i Bangsbo Dyrehave bærer tydeligt præg af nærheden til naturen.

NORDJYLLAND KLAR 
TIL AT GØRE OP MED 
ÅRELANG TRADITION

Jeg plejer at begynde med at fortælle, 
at vi mister medlemmer, og det kan 
jeg desværre gøre igen. Heldigvis 
ser det dog ud til, at vi har bremset 
udviklingen lidt.
JENS MELDGAARD, AFDELINGSFORMAND
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– Jeg tænker, at vi formentlig afvikler vores næste afdelings-
møde på en hverdagsaften. Vores fritid er dyrebar, og ikke 
mindst i weekenderne foretrækker de fleste at være sammen 
med familien eller dyrke fritidsinteresser. Derfor kan det være 
svært at trække medlemmerne af huse til et afdelingsmøde i 
Dansk Formands Forening. Vi tror, at et møde en hverdags-
aften vil tiltrække endnu flere, sagde Jens Meldgaard i sin 
beretning, som i øvrigt var hans 10. for bordenden i Nordjyl-
lands Afdeling.

PÅ RUNDTUR I DYREHAVEN
Forud for afdelingsmødet var deltagerne på rundtur i dy-
rehaven, hvor naturvejleder Bo Storm, der i øvrigt også er 
medlem af Dansk Formands Forening, viste rund og fortalte 
spændende om dyrene og livet i den store dyrehave.

Knap så spændende var udviklingen i medlemstallet i 
Nordjylland, kunne formanden konstatere.

UDVIKLING BREMSET
– Jeg plejer at begynde med at fortælle, at vi mister medlem-
mer, og det kan jeg desværre gøre igen. Heldigvis ser det 

Afdelingsformand Jens Melgaard aflagde sin 10. beretning og annoncerede, at det næste afdelingsmøde formentlig bliver afviklet på en hver-

dagsaften.

Naturvejleder Bo Storm er medlem af Dansk Formands Forening og 

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

Vælg hellere et af de verdenskendte maskinmærker fra Scantruck. Kom på den sikre side 
med vores pålidelige maskiner, der år efter år bidrager positivt til bundlinjen i din virksomhed. 
For maskinerne er ikke blot bygget til at blive brugt, men er også sat i verden for at skabe 
vækst, fremdrift og lønsomhed i din virksomhed

www.scantruck.dk

VEJEN TIL VÆKST
Kontakt os og lad os 

regne lidt på det …

dog ud til, at vi har bremset udviklingen lidt. Ved årsskiftet 
havde vi 127 aktive medlemmer, 5 på efterløn og 39 pensio-
nister. Forbundsformand Kim Bøje Madsen skal roses for det 
store arbejde, han gør for at skaffe nye medlemmer, når han 
er rundt i landet. Han fører mange forhandlinger for med-
lemmerne, og det er jo vigtigt at vise, at vi er her, påpegede 
Jens Meldgaard, der glædede sig over et ganske velbesøgt 
arrangement på Østre Renseanlæg i Aalborg Kommune.

I forbindelse med afdelingsmødet blev der serveret en 
utroligt lækker buffet tilberedt af Restaurant Møllehuset og 
bestående af kød fra dyrene i dyrehaven.

Deltagerne lyttede interesseret til beretningerne.

Forbundsformand Kim Bøje 

Madsen er selv medlem i Nord-

jyllands Afdeling.

Jens Mosen Sørensen blev valgt 

som dirigent.
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Tre jubilarer hyldet på afdelingsmødet, der som sædvanligt var pænt besøgt

AF NIELS HENRIKSEN

Alle pladser var ikke besat ved afde-
lingsmødet i Afdeling SYD, men de 
fleste var. Alligevel udspandt der sig 
en livlig debat om, hvordan det kan 
være muligt at lokke flere til møde.

– Hvordan får vi de unge med? De 
har åbenbart mere travlt med børn. 
De går ikke op i deres fagforening. 
Hvad kan vi gøre, spurgte Knud 
Lang.

Afdelingsformand Palle Brodersen 
mente, at de unge måske er ganske 
godt tilfreds, når de ikke kommer. Hvis 
de er utilfredse skal de nok møde op, 
tænkte han.

HVORDAN FÅR VI FLERE 
TIL AT KOMME? 
LIVLIG DEBAT I SYD

Jubilarerne blev fejret. Fra venstre er det forbundsformand Kim Bøje Madsen, 40 år jubilar Torben Andersen, 50 års jubilar Hans Peter Jørgensen, 

kasserer og 40 års jubilar Knud Egeskov og afdelingsformand Palle Brodersen.
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– Hvad med at lokke med fest og 
overnatning, spurgte afdelingsmødets 
dirigent Peter Marius Jørgensen.
– Og måske et arrangement for 
damerne, supplerede kasserer Knud 
Egeskov.

Hvorefter det lød tørt fra forsam-
lingen: Så røg den fornøjelsestur!

Forbundsformand Kim Bøje Mad-
sen havde dog et andet forslag.

– Hvorfor overvejer I ikke at holde 
afdelingsmødet på en hverdagsaften? 
Lørdagen er hellig for mange, ikke 
mindst børnefamilierne, påpegede 
han.

Afdelingsformand Palle Broder-
sen glædede sig over, at corona nu 
tilsyneladende har sluppet sit tag i 
danskerne, mere eller mindre i hvert 
fald. Til gengæld ærgrede han sig 
over, at medlemstallet i afdelingen 
igen er faldet.

– Udviklingen i samfundet har 
ændret sig. Ikke mindst de unge har 
et andet tilhørsforhold i dag, konsta-
terede han og tilføjede:

– Fortiden kan vi ikke gøre noget 
ved. Til gengæld kan vi gøre noget 
ved fremtiden, fastslog han.
Til afdelingsmødet var hele tre jubil-
arer mødt op, og de blev naturligvis 
behørigt hyldet og begavet af både 
afdelingen og hovedforeningen.

Hans Peter Jørgensen kunne fejre 
50 år som medlem af Dansk For-
mands Forening. Torben Andersen 
og afdelingens mangeårige kasserer 
Knud Egeskov begge for 40 års med-
lemskab.

Medlemmerne spekulerede på, hvordan det kan være muligt at tiltrække endnu flere til afde-

lingsmødet.

Afdelingsformand Palle Brodersen mente, at de unge måske er ganske godt tilfreds, når de ikke 

kommer. Hvis de er utilfredse skal de nok møde op, tænkte han.

Hvordan får vi de unge 
med? De har åbenbart 
mere travlt med børn. 
De går ikke op i deres 
fagforening. Hvad kan 
vi gøre?
KNUD LANG
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FEMERN SNART KLAR TIL DE 
FØRSTE PRØVESTØBNINGER
Formandsbladet har været på eksklusivt besøg på 
Europas største byggeplads

AF NIELS HENRIKSEN

Selv om de første biler og tog først vil køre igennem sænke-
tunnellen, der skal forbinde Danmark med Tyskland under 
Femer Bælt i midten af 2029, ligner Europas største bygge-
plads allerede en veritabel myretue, hvor gravemaskiner og 
andet materiel pisker rundt i en nøje planlagt proces.

Og mens de kæmpe store produktionshaller, hvor de i 
alt 79 standardelementer med en længde på hver 217 meter 
samt 10 specialelementer med indbygget kælder til de tekni-
ske installationer skal støbes, er arbejdet med at finde frem til 
den helt rigtige recept på betonen i fuld gang. Her på testanlægget produceres det første testelement.

På billedet ses de store produktionshaller, hvorfra elementerne skubbes ud i flydedokken og derfra videre ud i havet. Til højre den mindre fabrik, 

hvor specialelementerne støbes.
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LEVERANDØR TIL BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

– Vi er så langt, at vi kan foretage den første prøvestøbning 
om ganske kort tid. Nogle vil måske tænke, at vi da bare kan 
bruge erfaringerne fra andre tunnelprojekter og kopiere 
recepten. Men det kan vi ikke, for tunnelen under Femern 
Bælt bliver med sine 18 kilometer verdens længste, og det 
betyder, at ingen har gjort sig erfaringer i denne skala, forkla-
rer kommunikationskonsulent Jesper Bøgh fra Femern A/S, 
der tilføjer, at der efter støbning vil blive foretaget en række 
boreprøver for at dokumentere kvaliteten af prøvestøbnin-
gen. Produktionen foregår på et anlæg tæt på de egentlige 
produktionshaller og umiddelbart ved siden af blandeanlæg-
get, hvor tilslag blandes med cementen.

På testanlægget er det muligt at støbe 100 kubikmeter be-
ton i timen, mens det ventes, at der kan blive støbt op til hele 
600 kubikmeter i timen, når de egentlige elementer produce-
res. På testanlægges produceres to testelementer på hver 12 
meter. Til de færdige tunnelelementer indgår så meget stål, 
at man kunne bygge 50 eksemplarer af Eiffeltårnet i Paris.

TUNNELELEMENTERNE
– Når vi er klar til den egentlige produktion, producerer vi ni 
segmenter, som sættes sammen, så de i alt bliver til et 217 Naturen og miljøet er et af fokuspunkterne ved det store anlægs-

projekt.

KLIMA, MILJØ OG NATUR
På Lolland bliver de inddragede naturområder erstattet 
med mindst dobbelt så store naturområder. Ved sænket-
unnellens indgangspartier i Danmark og Tyskland placeres 
sten til beskyttelse af anlægget ud for kysten. Stenene vi få 
samme funktion som naturlige stenrev og vil blive et godt 
levested for mange af Femern Bælts dyre- og plantearter.

Tidligere stenrev, der er forsvundet som resultat af årtiers 
stenfiskeri, bliver således retableret. Store sten bliver lagt 
ud på et 25 ha stort havbundsområde ved øen Fehmarn, 
så det igen får funktion som et rev med et rigt plante- og 
dyreliv.

Automatiske miljøstationer holder øje med miljøet i og 
omkring Femern Bælt. De indsamlede data bliver offentlig-
gjort på en særlig miljøportal på aegir.femern.com.

FAKTA

Uanset hvor man kigger på den gigantiske byggeplads, er der maskiner 

og mandskab i gang.
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meter langt tunnelelement. De færdige elementer vil herefter 
blive skubbet ud i tørdokken. Herefter hæves vandet, så ele-
mentet flyder, hvorefter elementet skubbes ud i flydedokken, 
hvorefter bassinet igen sænkes til havniveau, og elementet 
skubbes det sidste stykke ud i havnen. Herefter bliver de 
med slæbebåde transporteret ud til deres nøjagtige position 
og sænket ned med millimeter nøjagtighed i den tunnelren-
de, som vores gravemaskiner i øjeblikket er i gang med at 
grave. Hvert element er forsynet med et skot i enderne, og 
når elementerne er placeret helt præcist, kobles de sammen 
ved hjælp af undertryk, som opstår ved, at vandet pumpes ud.

Her blandes cement med tilslag til den færdige recept på betonen.

Den første af de kæmpe store produktionshaller begynder for alvor at 

tage form.

Her på testanlægget produceres det første testelement.

FEMERN I TAL
• Byggepladsen ved Rødbyhavn er Europas største. 

Arbejdshavnen og tunnelfabrikken er på 1,5 mio. 
kvm. Byggepladsens samlede areal er over 300 ha og 
er godt syv kilometer lang.

• Til etablering af nye moler er anvendt 2,2 mio. tons 
norsk granit.

• Turen fra Rødbyhavn til Puttgarden varer i bil med 
fartgrænse på 110 kmt 10 minutter og syv minutter i 
tog med en maksimal hastighed på 200 kmt.

• Inklusiv nyetableret jernbanestrækning fra Ringsted 
samt opgradering af landanlæg på tysk side koster 
Femern-forbindelse i alt cirka 100 mia. kr.

FAKTA

15

TEMA | FEMERN BYGGERIET

DANSK FORMANDS FORENING | MAJ 2022



Tunnelen under Femern Bælt bliver 
med sine 18 kilometer verdens længste, 
og det betyder, at ingen har gjort sig 
erfaringer i denne skala.
JESPER BØGH, KOMMUNIKATIONSKONSULENT

PRODUKTIONEN AF TUNNELEN
Produktionen af Femern Bælt-tunnelen bygger på kendt tek-
nologi, som senest er blevet brugt på Øresundsforbindelsen.

Hvert af de 217 meter lange standardelementer består af ni 
segmenter, så der i alt skal produceres 711 segmenter. For 
at producere et segment samles et skelet af armering til en 
armeringskurv, som skubbes videre ind i fabrikkens støbe-
forme.

Når betonen er hærdet tilstrækkeligt, fjernes støbeforme, 
og det støbte segment skubbes, så der bliver plads til næste 
armeringskurv. Sådan fortsætter processen, indtil standar-
delementet står færdigt i tørdokken udenfor fabrikken. På 
fabrikken produceres ét færdigt tunnelelement cirka hver 
anden uge i halvandet år.

Til trods for at hvert element vejer 73.000 tons, kan de 
flyde. I virkeligheden er det nødvendigt at tilføje ekstra 
beton for at sikre, at elementerne senere vil blive liggende 
på havbunden.

Før elementerne forlader arbejdshavnen, skal der monteres 
pontoner, der stabiliserer dem i vandet. Fire slæbebåde står 
herefter for bugseringen af elementerne ud i Femern Bælt, 
hvor de sænkes ned i tunnelrenden.

Allerede før tunnelen står helt færdig, begynder arbejdet med 
at montere de elektriske og mekaniske systemer, som gør 
tunnelen klar til trafik. Blandt de mange opgaver er installati-
onen af elforsyning, belysning, ventilation, kommunikations-
systemer, nøddøre, pumper og mange flere komponenter. 
Størstedelen af disse systemer bliver usynlige for brugerne, 
da de placeres imellem de adskilte vejbaner i hver retning og i 
særlige kælderrum, der er etableret i specialelementerne.

Designet gør det let og sikkert at foretage vedligeholdelsen 
senere, uden at det er nødvendigt at lukke en vejbane.

I jernbanerørene installeres jernbaneskinner, strømforsyning 
og signalsystemer til elektriske tog. Tunnelen og indmaden vil 
blive drevet på grøn strøm.

FAKTA

Produktionen af de 217 meter lange tunnelelementer 
skal foregå i tre gigantiske produktionshaller med hver to 
produktionslinjer, mens specialelementerne produceres i en 
mindre hal.

Produktionsanlægget er så stort, at der kunne anlægges 
i alt 140 fodboldbaner på arealet. Produktionen vil fore-
gå døgnet rundt i alle produktionsårene, og der vil være 
op mod et par tusinde medarbejdere beskæftiget med 
produktionen, som dermed bliver Europas største arbejds-
plads.
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I øjeblikket bor der mere end 350 medarbejdere i tunnelbyen

TUNNELBYEN FLC VILLAGE
Med op mod 3000 medarbejdere er der et gigantisk behov 
for boliger i og omkring byggepladsen.

Derfor er der allerede etableret en tunnelby, som løbende 
udbygges i takt med, at antallet af medarbejdere øges.

I øjeblikket bor der mere end 350 medarbejdere i tunnel-
byen. Langt de fleste er udlændinge.

I øjeblikket er rejst en by med 32 værelser pr. bygning fordelt 
på 16 på hver etage. Der bliver fire bygninger pr. zone med 
i alt 10 zoner.

I løbet af 2024 vil 1344 værelser være klar til brug.

Boligerne er enkeltværelser på minimum knap 9 kvm inklusiv 
eget bad og toilet.

Værelserne er indrettet med trådløst internet, seng og linned, 
køleskab, klædeskab, skrivebord og stol.

Til tunnelbyen er etableret fælles kantine samt en række 
faciliteter til brug i fritiden.

Fra tunnelbyen til byggepladsen kører shuttlebus.

FAKTA

Kommunikationsmedarbejder hos Femern A/S, Jesper Bøgh (tv) forkla-

rer Dansk Formands Forenings forbundsformand Kim Bøje Madsen (th) 

og viceforbundsformand Lars E. Hansen om projektet.

ARBEJDSHAVNEN
Arbejdshavnen fylder et areal på 500.000 kvadratmeter 
og er dobbelt så stor som den eksisterende havn i Rødby-
havn. Op mod 60 skibe ude i farvandet ud for Rødbyhavn 
har siden sommeren 2020 lagt sten og bygget kajanlæg 
langs hele kysten. Det opgravede materiale til tunnelren-
den indgår i et nyt stort naturområde, som fra havnen i 
Rødbyhavn strækker sig tre kilometer mod vest og 500 
meter ud fra den nuværende kystlinje.

LUKKER ET HUL
Den 18 kilometer lange tunnel er ikke kun en forbindelse 

mellem Danmark og Tyskland, men i virkeligheden mellem 
Skandinavien og Centraleuropa. Forbindelsen vil forbedre 
mobiliteten mærkbart for virksomheder, fritidsrejsende, 
grænsehandlende og andre rejsende på begge sider af Fe-
mern Bælt. Turen gennem tunnelen vil tage 10 minutter i bil 
og syv minutter i tog. Det betyder, at turen fra København til 
Hamburg vil kunne gøres på under tre timer.

Den fast forbindelse lukker et hul i jernbanenettet mellem 
Skandinavien og det centrale Europa. Forbindelsen vil give 
helt nye og flere muligheder for togrejsende og ikke mindst 
godstransporten på skinner. Femern Bælt-forbindelsen er 
brugerfinansieret som Storebælt og Øresundsforbindelsen.
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Nordjyllands Afdeling havde inviteret indenfor på 
Renseanlæg Øst i Aalborg

AF NIELS HENRIKSEN

Danmark kan med stolthed bryste sig af, at vi har verdens 
bedste spildevandsrensning. En af dem, der er med til at 
holde det høje niveau, er Renseanlæg Øst i Aalborg, der er 
et af landets mest moderne og avancerede, og snart bliver 

PÅ BESØG PÅ ET 
AF DANMARKS 
MEST AVANCEREDE 
RENSEANLÆG
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renseanlægget klar til at rense endnu mere spildevand fra en 
voksende befolkning i Danmarks fjerde største by.

Renseanlæg Øst har kapacitet til at behandle spildevand 
fra 100.000 personækvivalenter – én personækvivalent er 
betegnelsen for den mængde spildevand en gennemsnitlig 
voksen person bidrager med pr. dag. Den kapacitet står dog 
overfor en udvidelse til hele 150.000 PE, når nye såkaldte 
primærtanke, hvor vandet forfældes, tages i brug.

Aalborg Forsyning er desuden i gang med at projektere 
en ny, stor pumpestation, som pumper det rensede spilde-
vand de godt 1,1 km til Limfjorden, og en 6 MW varmepum-
pe, der skal udnytte varmen fra spildevandet. En investering 
til ca. 50 mio. kr.

PROCESSEN
På Renseanlæg Øst renses spildevandet først mekanisk ved 
at løbe igennem riste, således at faste genstande frasorteres. 
Det såkaldte ristegods, som eksempelvis klude, bind, vatpin-
de – sågar større brædder og stolper – med mere opsamles 
i en container og køres til forbrænding. Dernæst renses 
biologisk i luftningstanke. Biologisk rensning foregår ved at 
føre vandet igennem et eller flere biologiske filtre, som be-
står af tykke lag stenskærver med enorme mængder levende 
bakterier og andre mikroorganismer, der via respirationspro-
cessen nedbryder vandets indhold af organiske stoffer.

Afdelingsleder Kim Wiese Nielsen viste rundt og forklarede om processen.
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Sammenhold
betaler sig

Bedste forsikring  
til dig, der kører grønt
Er du også gået over til hybrid- eller elbil?  

I TJM Forsikring matcher vi dit grønne valg med markedets bedste forsikring  
til din hybrid- eller elbil – til en virkelig bæredygtig pris!  

Se mere og beregn pris

Forsikring

Dækker  

også udstyr 

 som batteri og 

ladekabel

Endelig udføres der kemisk rensning ved at tilsætte spilde-
vandet et eller flere kemiske stoffer, f.eks. jern eller alumini-
umforbindelser. Derved begyndes en fældningsreaktion, der 
danner et tungopløseligt stof, som binder sig til det resteren-
de slam, som bundfældes og kan frafiltreres.

Tilløbet på Renseanlæg Øst er mellem 12.000 og 16.000 
kubikmeter i døgnet – eller mellem 12 og 16 mio. liter. På 
årsbasis bliver det til omkring syv mio. kubikmeter.

RESSOURCER
Aalborg Forsyning arbejder målrettet mod at udnytte res-
sourcerne i spildevandet, og dermed også energien. Biogas 
er en af de energier, der hentes ud af spildevandet, og derfor 
er der på Renseanlæg Øst etableret et biogaslager med plads 
til 15.000 kubikmeter biogas, som bl.a. benyttes til at tørre 
slam med.

Bæredygtighed, klima og cirkulær økonomi er en del af 
dagens orden på renseanlægget, som er både energiprodu-
cerende og CO2 neutralt i kraft af energireducerende tiltag, 
energiproduktion og ressourceudnyttelse.
– Vores fokus på bæredygtighed kommer også til udtryk i 
den velfærdsbygning, som vi byggede i 2020. Bygningen er 

I ristene sorteres genstande fra spildevandet og brændes efterfølgen-

de.

I biogaslageret er der plads til fire dages produktion, eller i alt 15.000 

kubikmeter gas.

Vores fokus på bæredygtighed kommer 
også til udtryk i den velfærdsbygning, 
som vi byggede i 2020. Bygningen er 
opført efter DGNB sølvcertificeret og i 
genanvendelige materialer. Desuden er 
der monteret solceller på taget.
KIM WIESE NIELSEN, LEDER

opført efter DGNB sølvcertificeret og i genanvendelige ma-
terialer. Desuden er der monteret solceller på taget, forklarer 
afdelingsleder Kim Wiese Nielsen, der er leder for både 
Renseanlæg Øst og Renseanlæg Vest.

På Renseanlæg Øst er der vagt døgnet rundt, 365 dage, 
med vagt en uge ad gangen.
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Enestående konstellation i Mid-
delfart Kommune vækker opsigt 
i hele landet

AF NIELS HENRIKSEN

Hvis sandheden skal frem, var der en 
del skepsis blandt mange af medar-
bejderne i Entreprenørafdelingen i 
Middelfart Kommune, da det blev 
besluttet, at godt et halvt hundrede 

førtidspensionister skulle flytte ind på 
matriklen på Langelandsvej. Men her 
et års tid senere er skepsis vendt til 
glæde, og nu er ”os og dem” forvand-
let til kun ”os”. Daglig omgang med 
hinanden har åbnet øjnene og glæden 
ved at benytte sig af hinandens kom-
petencer.

Førtidspensionisterne er borgere, 
der visiteres til beskyttet beskæftigel-
se efter Serviceloven. Målgruppen 

er voksne mellem 19 og 60 år med 
betydelig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne og eller særlige sociale 
problemstillinger, som gør, at de ikke 
kan opnå eller fastholde beskæftigelse 
på normale vilkår. Tilbuddet hedder 
Perronen og har eksisteret i Middelfart 
i 12 år på flere adresser.

LEJER SIG IND
– I Entreprenørafdelingen ejer vi selv 

FØRTIDSPENSIONISTER 
FLYTTER IND HOS 
ENTREPRENØRERNE
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vores bygninger, og da den store admi-
nistrationsbygning kom til at stå mere 
eller mindre tom, og Perronen stod 
for at skulle flytte fra den daværende 
adresse, tog vi kontakt til Perronen og 
foreslog, at institutionen kunne leje sig 
ind hos os efter en omfattende reno-
vering og nyindretning af bygningen, 
forklarer driftsleder Carl-Richard Lund, 
teamleder og vejformand Lars Holm-
berg Frandsen og leder af Perronen, 
Jeanette Laulund.

Lars Holmberg Frandsen har haft en 
vigtig rolle i at få selve sammenflytnin-
gen til at forløbe gnidningsfrit, mens 
det primært er Carl-Richard Lund og 
Jeanette Laulund, der sammen med en 
ekstern rådgiver har styret processen.

– Da medarbejderne i Entreprenør-
afdelingen hørte om planerne, var 
mange godt nok skeptiske, fordi de 
ikke lige kunne se, hvordan vi på 
nogen måde kunne passe sammen. Og 
der kunne også være noget rent prak-
tisk i forhold til færdsel på området, 
hvor vi jo kører med de store maskiner. 
En reel betænkelighed, for brugerne 
af Perronen er jo ikke vant til at omgås 
store entreprenørmaskiner, men jeg 
tror, at jeg på alles vegne kan sige, at 
det har været en utrolig positiv oplevel-
se at få Perronen ind i bygningen, som 
vi også selv bruger som administration, 
siger Lars Holmberg Frandsen.

STOR TILFREDSHED
Også på Perronen er der stor tilfreds-
hed med de nye lokaler og tætheden til 
Entreprenørafdelingen.

– Jeg tror, at jeg på alles vegne kan sige, at det har været en utrolig positiv oplevelse at få Perron-

en ind i bygningen, siger teamleder og vejformand Lars Holmberg Frandsen.

– Vi har omkring 60 borgere indskre-
vet på Perronen, og de er delt op i to 
grupper. Den ene gruppe kommer her 
for aktivitet og samvær. Den gruppe 
er igen delt op i to grupper, én hvor 
borgerne mest er inde og én, hvor 
borgerne er sammen ude. Den anden 
gruppe er i beskyttet beskæftigelse, 
hvor vi tager afsæt i deres arbejdsevne, 
forklarer Jeanette Laulund.

Borgerne, der er i beskyttet be-
skæftigelse, løser opgaver for eksterne 

kunder. Blandt dem er Entreprenør-
afdelingen i Middelfart Kommune, der 
blandt andet får malet og renoveret 
skilte. Til gengæld nyder Entreprenør-
afdelingen medarbejdere godt af den 
lækre mad, der bliver produceret i 
Perronens professionelle køkken.

I FULD GANG MED EN PROCES
– Selv om det er mere end et år siden, 
at Perronen flyttede ind, er vi stadig i 
fuld gang med en proces, en udvikling, 

Da medarbejderne i 
Entreprenør afdelingen 
hørte om planerne, 
var mange godt nok 
skeptiske, fordi de ikke 
lige kunne se, hvordan 
vi på nogen måde 
kunne passe sammen.
LARS HOLMBERG FRANDSEN
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Kender du 
alle dine fordele 

i PFA?
Et stort fællesskab giver mange fordele, og 
som kunde i PFA har du fl ere fordele, end

du måske lige forestiller dig. Du har adgang 
til lejeboliger, kollegier til dine børn, 
testamenteservice og meget mere.

Læs mere på pfa.dk/flerefordele

Tag en smutvej
- scan koden!

PFA_Fordele_NY_2021_210x297mm.indd   1PFA_Fordele_NY_2021_210x297mm.indd   1 26/01/2022   14.3126/01/2022   14.31

og vi tænker, at mange flere kommu-
nale institutioner med fordel kunne ar-
bejde tæt sammen i givende konstella-
tioner. Det handler om at turde tænke 
ud af boksen, og er man ikke så heldig, 

at der eksempelvis findes en bygning, 
som begge parter kan være i, kan man 
helt sikkert også have glæde af hin-
anden, selv om man ikke er så tæt på 
hinanden, påpeger Carl-Richard Lund, 

Jeanette Laulund og Lars Holmberg 
Frandsen, der fortæller, at projektet i 
Middelfart ikke kun har vakt betydelig 
politisk opmærksomhed lokalt men 
også i andre dele af landet.

Leder af Perronen Jeanette Laulund og driftschef på Middelfart Kommunes Entreprenørafdeling, Carl-Richard Lund.

FØRTIDSPENSIONISTERNE
Førtidspensionisterne er borgere, 
der visiteres til beskyttet beskæfti-
gelse efter Serviceloven.

Målgruppen er voksne mellem 
19 og 60 år med betydelig nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne 
og eller særlige sociale problemstil-
linger, som gør, at de ikke kan opnå 
eller fastholde beskæftigelse på 
normale vilkår.

Tilbuddet hedder Perronen og har 
eksisteret i Middelfart i 12 år på 
flere adresser

FAKTA
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MIDT VEST AFDELING FORTSÆTTER

De sorte skyer, der var trukket ind over Midt-Vest af-
deling inden årets afdelingsmøde, fortrak sig heldigvis 
igen. Afdelingsmødet, der blev afviklet på Tambohus i 
Thy, som et weekendophold, blev heldigvis en red-
ningsstation.

Det lykkedes nemlig at få tre nye medlemmer i bestyrel-
sen, som efterfølgende konstituerede sig:

Formand Vagn Nordentoft, 
næstformand Aage Møller Søndergaard, 
kasserer Tom Bøgholm Pedersen og 
bestyrelsesmedlem Arne Aarup Kristensen.

Vagn Nordentoft gav i sin beretning udtryk for, at det 
var svært at trække folk til møderne, og han efterlyste 
forslag til, hvad der kan gøres anderledes. Han gav 
også udtryk for, at der i løbet af året vil blive lavet et 
arrangement sammen med Østjyllands Afdeling. 
Der var forslag om en tur til Søby Brunkullejer. 
Bestyrelsen vil melde noget ud senere.

UDFLUGT TIL DEN NYE STORSTRØMSBRO

DFF Lolland Falster afdeling vil gerne indbyde dig 
og evt. din ledsager til at besøge:
Den nye Storstrømsbro den 7. maj kl. 10.00

• Kom og se hvordan byggeriet af den nye 
Storstrømsbro skrider frem.

• Vi får en guidet tur i udstillingen, derefter kører 
vi ud til et udkigspunkt, og ser det hele live. 
Efter besøget spiser vi frokost.

• Vi mødes ved Besøgscenter Storstrømsbroen 
Brovejen 16B, 4760 Vordingborg

Så skynd dig at tilmelde dig til afdelingsformanden på 
mail: lehansen@post.tele.dk eller 54 70 74 40, 
dog senest den 1. maj 2022. 
Prisen for deltagelse er 100,- pr. deltager.

P.a.v. Lars Hansen, afdelingsformandSaltnex
Saltnex • Nyholmsvej 7 • 8930 Randers NØ • www.saltnex.dk

Vejen til et renere og bæredygtigt miljø

Nem og handy

bekæmpelse af 

glatføre, alger og 

ukrudt

Den lille trolley med stor ydeevne
• Op til 2500 m² pr. tank 
• Nem at betjene
• Elevatorvenlige mål
• 5 m slange med håndlanse 
• Fra 80 cm til 2 m spredeevne

ANBEFALEDE LEVERANDØRER SKAL DIN ANNONCE MED?
Kontakt Stibo Complete Mediaservice:
Jette Sterndorff-Jessen

 Tlf. +45 7610 1147
 jsje@stibo.com
 www.stibocomplete.com
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MÆRKEDAGE
NORDJYLLAND

60 27.06. Michael Harder, Dorfgade 27, 9330 Dronninglund

60 15.07. Henning Nørgaard Larsen, Sjøstrupvej 40, 9600 Aars

60 14.06. Kim Midtskogen Sørensen, Godt Gemt 3, Oue, 9500 Hobro

60 31.05. Bo Rene Storm, Katsigvej 13, Skærum, 9900 Frederikshavn

75 22.06. Leif Bang Bentsen, Byvejen 30, Kølby, 9240 Nibe

ØSTJYLLAND

60 08.06. Torben T. Sørensen, Mølballe 6 A – Søften S, 8382 Hinnerup

60 12.07. Martin Lund Jensen, Grønningen 5, Horn, 8882 Fårvang

75 20.06. Jens Frederik Jensen, Lærkevej 18 Hou, 8300 Odder

SYD

75 12.05. Hans P R Jørgensen, Engvej 20, 5600 Faaborg

75 18.06. Erik Sejrup, Skovlunden 105-Thyregod, 7323 Give

80 19.06. Gunner Rasmus Hansen, Gryagervej 40, 5884 Gudme

90 22.05. Johannes S Christiansen, Søndervænget 2 D, 7330 Brande

SJÆLLAND

60 27.06. John Rasmussen, Bøgevej 13, 4171 Glumsø

60 30.06. Jan Lund Jensen, Hesselhaven 73, 4230 Skælskør

60 05.07. Otto Ronge Nielsen Lodsvej 3 4736 Karrebæksminde

80 24.06. Malte Skinbjerg, Langelunden 14, 2.Tv., Niverød, 2990 Nivå

LOLLAND-FALSTER

95 16.05. Helge R. Petersen, Strandboulevarden 40, st.tv., Nykøbing F

BORNHOLM

80 19.06. Bent Kristian Kofoed, Ædjavejen 12, Pedersker, Aakirkeby

HOVEDKONTORET
 
DANSK FORMANDS FORENING
Solrød Center 57, 1. th. • 2680 Solrød Strand • 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: Palle Brodersen
Hedeskrænten 31, 8800 Viborg Thitjensensvej 32, 7182 Bredsten
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: Lars Hansen
Østervang 6, 4990 Sakskøbing
Tlf. 50 51 61 50 • Mobil 30 12 95 60
lehansen@post.tele.dk

NYE MEDLEMMER
   Afdeling
Ronnie Bengtson 09.03.2022 Nordjylland

DØDSFALD
   Afdeling
Ejvind Thomsen Dalskov 01.02.2022 Østjylland
John Stysiek 20.02.2022 Syd

TEMA I NÆSTE UDGAVE

Dansk Formands Forening vender til blad nr. 3-2022 blikket mod: 
BÆREDYGTIGHED & GRØNNE MASKINER.

Vi sætter fokus på det gode og meget aktuelle emner, som er en stor udfordring for mange 
firmaer og kommunale arbejdspladser. Vi vil lave nogle interviews med aktører, som arbejder med disse ting.

Kontakt Stibo Complete Mediaservice, konsulent Jette Sterndorff-Jessen, tlf. +45 7610 1147.

Deadline er den 30. maj 2022.

HUSK 
STIBO COMPLETE
HJÆLPER GERNE
MED OPSÆTNING
AF DIN ANNONCE
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FÅ DIN ANNONCE MED I 

DEN DIREKTE VEJ TIL DIN MÅLGRUPPE

Stibo Complete Mediaservice
Oddesundvej 1 • 6715 Esbjerg N

www.stibocomplete.com

KONTAKT STIBO COMPLETE MEDIASERVICE:
konsulent Jette Sterndorff-Jessen

jsje@stibo.com · tlf. +45 7610 1147
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44 1111
99 1717

AFDELINGSMØDE PÅ
LOLLAND-FALSTER DFF MED

PÅ HL 21

MEDLEM AF
DFF I 60 ÅR ARBEJDSMILJØ

FÅR ET LØFT

TEMA NR. 4•2021

SIKKERHED & TRANSPORT

FAGBLAD FOR DANSK FORMANDS FORENING • 115. ÅRGANG • NR. 1 • MARTS 2022

11

0606 2323
1414 3030

AFDELINGSMØDER
GODT I GANG 98 PCT. LUFT OG

100 PCT. GENBRUG

GAMLE MURSTEN
FÅR NYT LIV TEST AF IZUZU

D-MAX CREW

TEMA NR. 1•2022

B
Æ

REDYGTIGHED & GENBRU
G

FORMANDSBLADET
er medlemsbladet for

Dansk Formands Forenings medlemmer,
der er ansat i den kommunale og private sektor:

BYGGERI, VEJ, ANLÆG,
GRØNNE OMRÅDER OG VEDLIGEHOLD.
Artiklerne afspejler formændenes og driftsledernes

dagligdag, og forsøger at være på pletten,
når der sker noget nyt i branchen.

Der bringes aktuelle reportager fra hele Danmark
– lige fra store byggerier, kloak situationen, spændene messer 

med maskiner, sikkerhed på arbejdspladsen m.m.
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