Byggeplanlægning
v. Bjarne Marcussen

Opstart i Næstved med BB:
Lød som et meget spændende projekt, der kunne sætte focus på
nogen af de ting som vil være vigtigt i de kommende år. Især
Isoleringer, og genbrug samt bedre udnyttelse af materialerne.
Der blev afholdt en del møder, jeg var med i foreløbigt 2 grupper,
hvor der kom en masse spændende indlæg fra forskellig side. Det
var Isoleringer og genbrug. Der blev arbejdet med i de grupper jeg
deltog.

Lidt senere stødte byggeledelse til. Der var 4 personer i denne
gruppe, og jeg var tovholder. Der blev opstillet 16 punkter indenfor
byggeledelse, hvor vi var nødt til at reducere til 3 emner der skulle
arbejdes med.
•Planlægning og styring
•Kommunikation
•Knudepunkter

Arbejdet blev delt ud, og vi gik i gang. Jeg samlede op på det der kom fra
de andre, og udarbejdede materiale ud fra de tilbagemeldinger jeg fik.
Der blev op til sommerferien i 2012 brugt en del tid på projektet med at
udarbejde UV materiale.
Materialet som jeg meget kort her vil introducere er også et materiale,
som den enkelte eventuelt kunne arbejde videre på.
Efterfølgende efterår skulle der så afholdes kurser, det kneb med
tilmeldingerne, der blev dog hold et med 2 deltagere, hvor der var 3
tilmeldt. Men materialet blev sendt til Kim Flade, som efterfølgende har
fået det lagt op på hjemmesiden.
Jeg har brugt materialet i flere omgange. Jeg har bl.a. brugt det til
hovedforløb Struktør, hvor eleverne selv var med til på deres område, at
lave nogen flere ting om, så det blev mere bæredygtigt, bl.a. en bedre og
mere energirigtig måde at skrue sokkelkonstruktionen sammen på. Jeg
har også brugt materialet på Nogle tekniske Designere, De har haft en del
focus på den personlige planlægning, og en stor del på affaldshåndtering
i forbindelse med byggepladsindretningen. Men også selve måden, at
planlægge projektet og udvikle bedre energirigtige løsninger har været
områder, der har været arbejdet med.

Der var også en del snak om, hvordan man skulle få implementeret
materialet fra BB til de eksisterende uddannelser. Efter aftale med Svend
Erik Jessen prøvede jeg at finde eksisterende målpinde, på følgende
uddannelser. Tømrer, Murer og Struktør. Der skulle findes målpinde
både på Grundforløb og på hovedforløb. Jeg mener det lykkedes et langt
stykke af vejen, så materialet kan benyttes i eksisterende målpinde.
På efteruddannelsesområdet, kan man eventuelt bruge materialet på de
i forvejen eksisterende Sjakbajskurser, der er udarbejdet af Dansk
Byggeri.
HVAD er gået godt: Selve arbejdet med udviklingen er vel gået OK, og i
perioder rigtig godt samarbejde imellem de forskellige deltagere.
HVAD er gået mindre godt:
•Skiftende belastninger på vores daglige arbejdsopgaver på vores lokale
skoler
•Skifterne projektholdere på de forskellige områder, men forskellige
meninger om hvad projekterne skulle indeholde

