Rådgivende Ingeniører A/S

FAGLIGT INDLÆG

ÆNDRINGER I DET NYE BR18
& CERTIFICERINGSORDNINGEN
MÅLGRUPPE: ARKITEKTER OG SAMARBEJDSPARTNERE
DELTAGERE: 4-20 | VARIGHED: 45-60 MIN

Det nye BR18 rummer væsentlige ændringer, som er vigtige at tage højde for tidligt
i designfasen. AB Clausen har oparbejdet god erfaring herom, som vi vil dele med
udgangspunkt i nedenstående punkter:
• Hvorfor et nyt BR?
• BR 18-den nye opbygning/struktur ift. BR 15
• Fra BR 15 til BR 18- anvendelsesområde, byggesagsbehandling,
byggetilladelse og afslutning
• Krav/skærpelser ved nybyg, tilbygning, ombygning og ændret anvendelse
• Krav/skærpelser ved udskiftning, reparation og vedligeholdelse
• Bygnings-og energirenoveringsklasser – bygningsklasse 2020 vs. 2018
• Krav til tæthed, infiltration og fugtforhold
• Installationer og indeklima
• Certificeringsordningerne - nye krav i anvendelse af certificerede statikere og
brandrådgivere
Læringsmål
• En øget indsigt i de ændringer der fylder mest i bygningsreglementet set fra en
ingeniørvinkel
• En basal forståelse for de nye certificeringsordninger for brand og
konstruktioner
Hvilken værdi får I ud af det?
Ved indlægget vil få
• indsigt i ændringernes indflydelse på jeres projekter gennem dialogen
• indsigt i BR18 herunder både faldgruber og muligheder
• en forståelse for de væsentlige ændringer i BR18
• indsigt i certificeringsordningen på konstruktioner og brand
• mulighed for bedre at udfordre og sparre med jeres ingeniørrådgivere på jeres
projekter
* Bemærk, at indlægget fokuserer på udvalgte ændringer og derfor ikke omfatter en
gennemgang af det samlede BR18 samt en kortlægning af samtlige ændringer.

Kristoffer Krarup
Projektchef
Tlf: 4290 9993
Mail: kkr@abclausen.dk
Diplomingeniør Byggeri, DTU, med
speciale inden for installationer, og løfter
ansvaret for virksomhedens samarbejder
på tværs af fagdiscipliner.

AGENDA
10 minutter
Gensidig introduktion og
rammesætning inkl. forplejning
30 minutter
Indlæg v/ Kristoffer om ændringer i det
nye BR18 og certificeringsordningen
20 minutter
Gensidig dialog, spørgsmål og afklaringer
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