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Intro til ”manden på podiet”

• Birger Tannebæk Christiansen

• Teknisk konsulent

• Arbejdsområde vvs, herunder BR, VA,  KLS oma

• Medlem af DS udvalg for vand, afløb, varme, isolering

• Ansat siden 1999 med en enkelt afstikker på 5 år i 
lignende stilling



Program for indlægget i 2018

• Udfordringen

• Opfølgning på indlægget fra 2017

• Mere om
• Tæthed 

• Lukning af huller

• Byggesagsbehandling vendt 180°

• Varmeanlæg / DS 469

• Alt det løse



Udfordringen



Bygningsreglement

• Allerede behandlet på konference:
• Materialer og korrosion v/Asbjørn Andersen

• Vandinstallationer og produkter v/ Leon Buhl

• De nye gasregler v/ Arne Husbond

• Flere BR-nyheder behandlet i 2017

• Første indlæg dag 2 – Alle friske ?



Opfølgning på indlæg 
fra 2017



Opfølgning på indlæg om BR fra 2017

• Nu ren bekendtgørelse opbygget med §§’er

• Opdelt i generelle krav og selvstændige emner

• Vejledninger som undermapper til BR 18

• Eksempelsamling i udvalgte emner (vand på vej)

• Få henvisninger til andre ”alment teknisk fælleseje”

• Krav om funktionsafprøvning (og ikke performancetest)

• Bygningsklasse 2020 efter 1. juli



Nu ren bekendtgørelse opbygget med §§’er

www.bygningsreglementet.dk

http://www.bygningsreglementet.dk/


Adgang til vejledninger og 
tidligere reglementer



Vejledninger som undermapper til BR 18

• Vejledninger svarer til tidligere højre spalte

• Indeholder anbefalinger og henvisninger til uddybelse 
af kravtekst

• Er en del af BR, dog ikke kravtekst

• Er mere dynamiske, da de ikke er en del af 
bekendtgørelse længere. 

• Ændringer foretages løbende ved behov
• Kræver dokumentation for gældende vejledning i 

projekteringsfase (forudsætning) 

• Ændringsdato fremgår ikke pt  



Eksempelsamling i udvalgte emner (vand på 
vej)

• Eksempelsamling har tidligere været anvendt på 
området brand

• Eksempelsamling er et overblik over mulige løsninger i 
forhold til gældende BR

• Der udarbejdes eksempelsamlinger til flere områder, 
herunder vand og afløb

• Indførelse af krav om funktionsafprøvning måske i 
henhold til eksempelsamling???



Få henvisninger til andre ”alment teknisk 
fælleseje”

• Definition af ”alment teknisk fælleseje”??

• Eksempler:
• DS-normer

• SBI-anvisninger

• BYG-ERFA

• Tekniske anvisninger fra TEKNIQ?

• Leverandøranvisninger (montageanvisninger)

• Artikler i fagblade?



Krav om funktionsafprøvning (og ikke 
performancetest)

• BR-krav er minimumskrav for accept

• Performancetest er bygherrekrav ved byggestart, der 
dokumenteres ved aflevering 

• Funktionsafprøvning minimumstest af udført arbejde til 
dokumentation af BR-krav

• For varme- køl anlæg skal normkrav i DS 469 eftervises

• For ventilationsanlæg skal normkrav i DS 447 eftervises

• Hvordan gør vi det??? – og hvad er det nye???

• Kan vi udarbejde et skema?



Funktionsafprøvning skema?

• Værdier at dokumentere i skema kan være:
• Flowdiagram

• Forindstillinger

• Dimensioneringsberegninger

• Dimensionsgivende forudsætninger -12° ude/20° inde

• Visning af komfortzone

• Varmeform, reguleringsprincip

• Og ?????



Bygningsklasse 2020 efter 1. juli

• Målsætning i 2008 var 25% reduktion i 10, 15 og 20

• Frivillig klasse som grundlag for næste regler

• 2020-krav viser sig at være økonomisk urentable?

• Ændres 1. juli 2018 til lavenergiklasse

• Områder der ændres i forhold til bygningsklasse 2020 
• Tæthedskrav lempes fra 0,5 til 0,7 (l/s pr. m²) 

• Særlig vægtning af energifaktorer udgår for lavenergiklasse

• Energikrav lempes boliger 20 – 27, andre 25-33 (kWh/m² pr. år)

• Energiforbrugskrav til ventilation af en bolig udgår   



Mere om 



Tæthed (uddrag af § 263)

• Hovedkravet i BR 18
• Volumenstrømmen gennem utætheder i klimaskærmen i nye 

bygninger opvarmet til 15 °C eller mere må ikke overstige 
1,0 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved en trykforskel på 50 
Pa.

• Erfaringer fra praksis viser, at der ved
• planlægning af tæthed typisk ses værdier under 1 l/s pr. m²

• manglende planlægning ofte ses værdier over 2 l/s pr. m²,  så 
bygning dumper



Lukning af huller

• Gennemføringer generelt problem 

• BR 18 samme niveau som tidligere reglementer, dog 
øget fokus via slutdokumentation af bygning

• Fokus fra forsikring, da mange brandspredninger via 
manglende ”lukning af huller” (el-betegnelse), specielt 
ved renovering og eftermontage

• DBI 31 om gennemføringer er pt ved at blive revideret
• DBI 31 er ikke lovgivning. Beskriver flere løsninger for 

acceptabel gennemføring



Byggesagsbehandling vendt 180°

• Tidligere byggesagsbehandling forud for tilladelse

• Nu alene ansøgning om placering på grunden og for nogle 
bygninger sikring af brandforhold, eventuelt via certificeret 
brandrådgivers projekt

• Ved aflevering skal bygherre nu dokumentere, at bygningen 
her lever op til krav i BR, incl. eventuelle ændringer i 
byggefasen. 

• Et antal byggesager udtages til kontrol inden 
ibrugtagningstilladelse udstedes
• Skal igangsættes senest 1 mdr. efter meddelt 

ibrugtagningstilladelse med besked til ejer 



Varmeanlæg / DS 469

• DS 469 fortsat lovgivning i henhold til BR 18

• Stadig mange spørgsmål til udvalget

• Flest om ”undtagelse” fra vejrkompensering

• Udvalget tager eventuel udarbejdelse af vejledning om 
funktionsafprøvning op til efteråret 



Alt det løse

Ordet er frit


