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BAGGRUND FOR BR18 OG 
CERTI FI CERI NGSORDNI NGEN

• BAGGRUND
• I nit iat iv i Vækst  og udvikling i hele Danmark fra november 2015. 

• LOVFORSLAG
• I kraft t rædelse den 1. juli 2016

• Hjemmel t il at  indføre en cert ificer ingsordning for dokumentat ion 
af tekniske forhold.

• UDMØNTNI NG 
• I nddragelse af branchen, kommunerne og beredskaberne
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STATUS PÅ BR18 OG 
CERTI FI CERI NGSORDNI NGEN

• Høring over BR18 og cert ificeringsordningen:  5. maj  
2017 - 11. juni 2017

• Ændringer på baggrund af høringen
• Se høringssvar og høringsnotat  på www.hoeringsportalen.dk

• Not ifikat ion:  8. september 2017 - 11. december 2017
• Stand-st ill

• I kraft t rædelse 1. januar 2018
• Overgangsperiode 1. januar 2018 - 30. juni 2018

http://www.hoeringsportalen.dk/
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BR18

FORMÅL
• Understøt te cert ificer ingsordningen

• Understøt te regelforenklingsarbejdet

KONKRET
• Skabe konsistente, dokum enterbare krav for 

de cert ificerede rådgivere og andre brugere 
af BR 

• Fjerne den eksisterende kapitelt ilgang og 
indfører tem at iseret  st ruktur

• Ensarte st ruktur på kravbestem m elser i hele 
reglem entet  
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BYGNI NGSREGLEMENT 2018

• NY EMNEOPDELI NG

• I NGEN VEJLEDNI NGSTEKST 
• Kravniveau som udgangspunkt  

uændret
• Trafik- , Bygge- og Boligstyrelsen 

udarbejder en række 
vej ledninger t il bygnings-
reglementet i efteråret

• NYE DRI FTSBESTEMMELSER
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BYGGESAGSBEHANDLI NG 
FRA 1. JANUAR 2018 TIL 31. DECEMBER 2019 
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STI KPRØVEKONTROL

• KOMMUNALBESTYRELSEN 
GENNEMFØRER STI KPRØVE-KONTROL I  
10 PCT. AF SAGERNE

• St ikprøvekont rollen omfat ter samt lige 
tekniske emner

• I  byggesager, hvor der er t ilknyt tet  en 
cert ificeret  stat iker eller brandrådgiver, 
foretages der dog ikke kont rol m ed 
konst rukt ionsforhold og brand
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FUNKTI ONSAFPRØVNI NG
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Funkt ionsafprøvning - Problem

- Manglende perform ance af installat ioner

- Manglende overholdelse af BR’s krav

- Forslag t il revision af bygningsdirekt ivet

- Flere histor ier om  m anglende energim æssige ydeevne af nye 
bygninger

- Adfærd
- I ndetemperatur
- Manglende energimæssig ydeevne af installat ioner
- Manglende overensstemm else mellem  beregning og virkelighed
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Bygningsdirekt ivet

- Med henblik på opt im ering af tekniske bygningsinstallat ioners 
energiforbrug fastsæt ter m edlem sstaterne krav t il installat ioner 
for så vidt  angår den sam lede energim æssige ydeevne, korrekt  
installer ing og passende dim ensionering, indst illing og kont rol af 
de tekniske bygningsinstallat ioner, der er installeret  i eksisterende 
bygninger. 

- Medlem sstaterne kan også anvende disse krav t il installat ioner på 
nye bygninger.
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Bygningsdirekt ivet  fortsat

- Kravene t il installat ioner skal som  m inim um dække følgende:  

- a)  varm eanlæg 

- b)  varm tvandsanlæg 

- c)  klim aanlæg 

- d)  store vent ilat ionsanlæg 

- eller en kom binat ion af sådanne anlæg
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Revisionsforslag t il direkt ivet

- Slet telse af hvad der m indst  skal dækkes

- Ændring af definit ionen af tekniske bygningsinstallat ioner:

- ‘3. ‘technical building system ’ m eans technical equipm ent  for 
space heat ing, space cooling, vent ilat ion, dom est ic hot  water, 
built - in light ing, building autom at ion and cont rol,  on-site 
elect r icity generat ion, on-site infrast ructure for elect ro-m obility, 
or a com binat ion of such system s, including those using energy 
from  renewable sources, of a building or building unit ; ’;  
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Kilde:  Sbi 2016: 09
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Sam t idig i Bygningsstyrelsen

- Stor succes m ed 
perform ancetest
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Kilde:  Aarhus Universitet
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Eksisterende krav

- DS 469 og DS 447 burde m edføre, at  der allerede foretages 
funkt ionsafprøvninger

- DS 447 indeholder bl.a. krav om
- I ndreguler ing
- Eftervisning af at  anlægget  er udført  og fungerer i overensstemmelse 

med de gældende krav, herunder energieffekt iv itet
- Måling af luftst rømme
- Test  af temperaturvirkningsgrad

- DS 469 indeholder bl.a. krav om :
- I ndreguler ing
- Kont rol af automat ik
- Rumtermostaters sammenhæng med rummene
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Forventninger t il funkt ionsafprøvninger

- Styrkelse af allerede eksisterende krav

- Medfører ikke m erom kostninger, m en kan m åske hjælpe m ed at  
begrænse underbud

- Bedre efter levelse af BR’s krav

- Mere lige konkurrence

- Bygherrer får hvad de betaler for
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Proces

- Krav om  funkt ionsafprøvning t rådte i kraft  som  følge af 
ændringsbekendtgørelse t il BR15 m ed ikraft t rædelse 1. j uli 2017

- Er også indført  i BR18

- Vej ledning om kring funkt ionsafprøvning er udgivet  i j uni 2017 –
kan findes på bygningsreglem entet .dk

- Vej ledning er opdateret  t il BR18
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Præciseringer i vej ledning

- Dokum entat ion for resultatet  af funkt ionsafprøvningen skal 
indsendes t il kom m unen, og opfyldelse af kravene er en 
forudsætning for, at  bygningen m å tages i brug. 
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Præciseringer i vej ledning

- I  bygninger m ed et  cent ralt  system  t il styr ing af bygningen, vil 
det  norm alt  være nødvendigt  at  gennem føre en afprøvning af det  
cent rale system  for at  sikre, at  den overordnede styr ing af 
bygningens tekniske anlæg fungerer i sam arbejde m ed hinanden.
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Præciseringer i vej ledning

- Kravene t il funkt ionsafprøvning i bygningsreglem entet  og i denne 
vej ledning, er ikke nødvendigvis nok t il at  sikre, at  en bygning 
fungerer efter hensigten og efter de projektspecifikke 
forudsætninger. I  en bygning m ed tekniske anlæg, der er 
afgørende for opretholdelse af indeklim aet  og opfyldelse af 
energibehovsberegningen, kan det  være hensigtsm æssigt  at  
funkt ionsafprøve disse tekniske anlæg. Det  kunne for eksem pel 
være autom at isk solafskærm ning. 
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Præciseringer i vej ledning

- Værdierne, der påvises i forbindelse m ed en funkt ionsafprøvning, 
skal m indst  være i overensstem m else m ed den endelige 
energibehovsberegning, sam t  øvrige krav i bygningsreglem entet . 
Det  betyder, at  hvis funkt ionsafprøvningen påviser, at  
projekter ingsværdierne i Be15 ikke kan overholdes, skal 
energibehovsberegningen opdateres m ed de værdier, der er m ålt  i 
funkt ionsafprøvningen. 
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Præciseringer i vej ledning

- Hvis m an følger Bygningsstyrelsens perform ancetestparadigm e, 
vil m an norm alt  også overholde bygningsreglem entets krav t il 
funkt ionsafprøvninger. Funkt ionsafprøvninger i 
bygningsreglem entet  og Bygningsstyrelsens perform ancetest  er 
dog ikke det  sam m e. Funkt ionsafprøvninger i henhold t il 
bygningsreglem entet  er kun de tekniske afprøvninger af, om  
bygningsreglem entets krav er overholdt .
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Præciseringer i vej ledning

- Der st illes ikke krav t il hvem , der udfører en funkt ionsafprøvning. 
Det  anbefales dog, at  der anvendes en uvildig t redjepart  uden 
t ilknytning t il bygherre eller udførende ent reprenører. Det  
anbefales desuden, at  udførelsen af funkt ionsafprøvningen 
foretages af en uddannet  fagperson m ed relevant  m åleteknisk 
viden og erfar ing. 
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