
Alt, hvad du bør vide om tæthedsprøvning 
Onsdag den 7. november kl. 15.00 til 17.00

I BR18 er der foretaget justeringer af, hvordan man dokumenterer bygningers tæthed.  
Desuden er der indført krav om, at kommunerne skal foretage en stikprøvekontrol af den 
tekniske dokumentation af byggeriet. Danske Bygningskonsulenter afholder derfor  
et gå-hjem-møde skræddersyet de kommunale tekniske forvaltninger og rådgivere. 

Gå-hjem-mødet hjælper jer igennem reglerne og sætter fokus på de typiske faldgruber.  
Hvilke krav er der til tæthedsprøvning? Hvad skal man være opmærksom på, når man ud-
fører stikprøvekontrol? 
Desuden bliver der fortalt om tæthedsprøvning og BR18. Et par timer godt investeret  
i et område, der kan være svært at overskue.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er vært ved kaffe og kage.

Programmet er som følger*:

Alt, hvad du bør vide om tæthedsprøvning
Tidspunkt Emne

Kl. 15.00 - 15.05 Velkomst ved Rasmus Jansson, formand Faggruppen Klimaskærm
Kl. 15.05 - 15.25 Kort introduktion til tæthedsprøvning
Kl. 15.25 - 16.00 Tæthedsprøvning i BR18, klimaskærm generelt og ændringer til BR 

v/ Niels Bruus Varming, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Kl. 16.00 - 17.00 Krav til tæthedsprøvning, stikprøveudtagning, udførelse og  

stikprøvekontrol
- Gennemgang af krav til dokumentation og forståelse heraf 
- Inspiration til tekst til byggetilladelser og udbudsmaterialer
- De typiske fejl og faldgruber ved gennemgang af dokumentation  
  og tæthedsprøvning
- Besvarelse af spørgsmål
v/ Vivi Gilsager, Jysk Trykprøvning A/S

Tilmelding og andre praktiske oplysninger 
 
Du kan tilmelde dig via mail til info@danskebygningskonsulenter.dk eller ved at klikke på dette link senest den 15. oktober. 
Først til mølleprincippet gælder, da der er et begrænset antal siddepladser.

 
Pris 
Deltagelse i mødet er gratis

Hvor finder arrangementet sted? 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København

Mere information 
Hvis du har spørgsmål, kontakt da gerne Danske Bygningskonsulenters sekretariat på tlf.: 65 43 11 30.

* Der tages forbehold for ændringer i programmet.

GÅ-HJEM-MØDE 

Sidste tilmeldingsfrist DEN 15. OKTOBER

Termografisk billede af en dør og 
udstyr til udførelse af trykprøvning.

mailto:info%40danskebygningskonsulenter.dk?subject=Tilmelding%20til%20kursus%20i%20Energim%C3%A6rkning%20den%2020.%20juni%202018
https://goo.gl/forms/8WOw5cXB9svjpHEp1

