
Efterår 2021

Arrangeret af Danske Bygningskonsulenter

TRYKPRØVNING
Kursusprogram &
kontrol af udstyr

Tilmeldingsfrist den 5. september 2021



Modul 1: Lær at trykprøve (for nybegyndere)

Bliv introduceret til trykprøvning
Kurset henvender sig til dig, som har lidt eller ingen erfaring.
Lovgivningen stiller ingen uddannelseskrav til den, der skal udføre trykprøvning- til trods 
for, at et forkert trykprøvningsresultat kan have store konsekvenser for bygningsejeren.
Dette 2-dages kursus (modul 1) giver dig den grundlæggende viden om, hvad der kræves 
for at trykprøve mindre bygninger (simpelt byggeri).

 Pris 
Medlem af Danske Bygningskonsulenter.:  
Kr. 8.500 ekskl. moms.  
Ikke medlem: Kr. 9.500 ekskl. moms. 
Skal betales inden deltagelse. 

Prisen er inkl. morgenmad, frokost (inkl. 1 øl eller 1 
sodavand) samt kaffe og kage.

 Kursussted 
Fjelsted Skov, Store Landevej 92, 5592 Ejby  
- her kan også bookes overnatning

 Kursusbevis 
Kursusbevis fremsendes efter gennemførelse af 
kursus. 

 Forudsætninger 
Byggeteknisk baggrund.

 Tilmelding 
Tilmeld dig senest den 5. september 2021 ved at 
klikke HER. Tilmelding er bindende. Kurset gen-
nemføres kun ved tilmelding af min.10 deltagere. 

Den 6. og 7. oktober 2021

KURSUS MODUL 1 
Nybegyndere

Har du spørgsmål, kontakt sekretariatet for Danske Bygningskonsulent på tlf.: 6543 1130 Har du spørgsmål, kontakt sekretariatet for Danske Bygningskonsulent på tlf.: 6543 1130

 Onsdag den 6. oktober kl. 9-16 
Hvad er trykprøvning af nybyggeri?
• Luftens densitet: Hvad er det? Hvilken betyd-

ning har det for resultatet af tæthedsprøvning?
• Hvad bruges tæthedsresultatet til?
• Hvordan forbereder man en bygning til tryktest? 

Hvad lukkes ,og hvad lukkes ikke af?
• Hvilke problemstillinger møder man oftest?  

Hvordan løses de? Vind og vejrforhold
• Hvad skal registreres og dokumenteres?
• De typiske fejl i målinger og rapportering
• Hvordan bliver man certificeret? Fordele?
• Love og regler  

BR18, metode 3, ISO 9972 og HB2021
• Myndighedskrav til rapporter

 Torsdag den 7. oktober kl. 9-16 
• Problemstillinger (f.eks. ikke kalibreret udstyr)
• Bliv bekendt med udstyret: Hvilket udstyr findes 

der? Praktisk forståelse af udstyret (f.eks. hvad 
måler selve manometeret? Hvad kan mano-
meteret måle?) Faldgruber ved anvendelse af 
udstyr

• Introduktion til rapportgeneratoren
• Erfaringsudveksling i grupper og forberedelse til 

prøve
• Afholdelse af prøve (bestået/ikke bestået) samt 

tilbagemelding på prøve

Vi forbeholder os ret til evt. at foretage ændringer i programmet

https://forms.gle/No5oGKrinE8NV6n26


Modul 1: Lær at trykprøve (for nybegyndere)

Videreuddannelse inden for trykprøvning
Kurset henvender sig til dig, som har erfaring med at trykprøve. 
Dette 1-dags kursus for erfarne trykprøvningskonsulenter vil videreuddanne og ajourføre dig 
med den nyeste viden inden for området. Du vil derudover få rig lejlighed til at netværke og 
sparre med erfarne kollegaer og undervisere.

 Tirsdag den 5. oktober kl. 9-16 
På kurset vil du bl.a. komme igennem følgende emner: 
• Udfordringer inden for trykprøvning
• Hvordan sikret man, at der er stabilt tryk i hele bygningen?
• Fordele og ulemper ved deltrykprøvninger?
• Rapportgeneratoren
• Ny vejledning (udarbejdet af RealDania og Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen) 
• Seneste nyt om krav og gældende regler

 Pris 
Medlem af Danske Bygningskonsulenter.: Kr. 4.750 ekskl. moms.  
Ikke medlem: Kr. 5.500 ekskl. moms.
Skal betales inden deltagelse. 
.
 Kursussted 

Fjelsted Skov, Store Landevej 92, 5592 Ejby - her kan også bookes overnatning

 Kursusbevis 

Kursusbevis fremsendes efter gennemførelse af kursus. 

 Forudsætninger 

Erfaring med trykprøvning (skal have udført mindst 50 trykprøvninger).

 Tilmelding 
Tilmeld dig senest den 5. september 2021 ved at klikke HER. Tilmelding er bindende.
Kurset gennemføres kun ved tilmelding af min. 10 deltagere.

Den 5. oktober 2021

GENOPFRISKNINGSKURSUS  

For øvede og erfarne

Har du spørgsmål, kontakt sekretariatet for Danske Bygningskonsulent på tlf.: 6543 1130

Vi forbeholder os ret til evt. at foretage ændringer i programmet

https://forms.gle/No5oGKrinE8NV6n26


Modul 1: Lær at trykprøve (for nybegyndere)

Få kontrolleret dit trykprøvningsudstyr
Danske Bygningskonsulenter tilbyder at kontrollere dit udstyr for dig.
Du afleverer dit udstyr ind om morgenen kl. 8:30 og kan hente det igen om eftermiddagen.
Efterfølgende sender vi dig certifikat/resultat på kontrollen.
Du er også velkommen til at blive på stedet og vente på, at dit udstyr bliver kontrolleret.  
Formodentlig vil der være andre, der gør det samme, så der vil være rig lejlighed til at få  
netværket med kollegaerne. Du kunne også vælge at deltage i genopfriskningskurset, der 
foregår samme dag

 Pris 
Medlem af Danske Bygningskonsulenter:   Kr. 1.900 ekskl. moms pr. produkt. 
Ikke medlem af Danske Bygningskonsulenter:  Kr. 2.500 ekskl. moms pr. produkt 

 Afleverings- og afhentningssted 
Udstyret skal afleveres på Fjelsted Skov, Store Landevej 92, 5592 Ejby den 5. oktober kl. 8:30

 Omfang 
Testning af udstyret tager fra kl. 9:00-16:00

 Tilmelding 
Tilmeld dit udstyr senest den 1. september ved  
at klikke HER

Kurserne er arrangeret af

Den 5. oktober 2021

Kursusarrangørerne

Har du spørgsmål, kontakt sekretariatet for Danske Bygningskonsulent på tlf.: 6543 1130

KONTROL AF UDSTYR 
Åbent for alle

Foreningen Danske Bygningskonsulenter  
er en non-profit brancheforening for fagfolk, 
der arbejder med tæthedsmåling, energi-
mærkning, huseftersyn (Tilstandsrapporter  
og El-eftersynsrapporter) og BedreBolig

Danske Bygningskonsulenter
Bredbjergvej 44
5230 Odense M.
danskebygningskonsulenter.dk 
Tlf.: 6543 1130
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https://forms.gle/No5oGKrinE8NV6n26

