
 

BR2018 – Funktionsafprøvning 

og andre ”nyheder”  
 

Energiforum Danmark i Region Sjælland inviterer medlemmer og 

andre interesserede til temaformiddag om Bygningsreglement 2018. 
 

Tid: Fredag d.25. maj, kl. 10.00 - ca.12.30 (inkl. frokost) 

Sted: Den gamle byrådssal, Casper Brands plads 6, 4220 Korsør 

Som kom der endnu en ny udgave af Bygningsreglementet. Der er ikke 

meget nyt på energifronten, men en vigtig indskærpelse af reglerne om 

funktionsafprøvning, og et krav om dokumentation af funktionstestene FØR 

man kan få ibrugtagningstilladelse. 

 

På denne temaeftermiddag får vi et generelt overblik over nyhederne, fx 

inden for brand og statik. Derudover kigger vi på kravene til 

funktionsafprøvning og hvad de betyder i praksis. Medbring gerne dine 

erfaringer med dokumentation af funktionsafprøvninger. 

 

Deltag 25. maj og hør om: 

 

● Nyheder i BR2018 sammenholdt med BR2015? 

● Hvordan håndterer man funktionsafprøvning på en god måde? 
● Andres erfaringer med udbud og gennemførelse af funktionsafprøvning 

 

Se detaljeret program på næste side
 ››› 
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Program 
 
Kl. 10.00 

 
Velkomst og deltagerpræsentation  
v/ Uffe Hoffmann Hansen, Slagelse Kommune og Energiforum Danmark 
  

Kl. 10.15 BR2018 – et overblik 
- Ny opbygning, de vigtigste ændringer 

v/ Jens Bendix og Ketil Mannstadt, Slagelse Kommune 
 

Kl. 11.00 
 

En kort pause 

Kl. 11.15 Funktionsafprøvning ifølge BR2018 
- Hvilke krav stilles der til teste og afprøvning? 
- Hvordan gør jeg i praksis? 
- Hvilke krav stilles der til dokumentation af test? 

v/ Jens Christian Sørensen, Teknologisk Institut 
 

Kl. 12.15 Debat, erfaringsudveksling og sandwich 
 

Kl. 12.30 Farvel og tak 
 

  
 

Praktiske oplysninger 
 
Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet ske 
senest 18. maj 
 
Tilmelding kan ske via mail til 
info@energiforumdanmark.dk 
eller på hjemmesiden: 
http://www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/ 
 

Arrangementet er gratis for medlemmer af Energiforum Danmark og 
koster 500 kr. (ekskl. moms) for ikke medlemmer. Beløbet faktureres 
efter mødet. Ved udeblivelse eller afbud senere end 18. maj opkræves det 
fulde beløb. Vi sender kun bekræftelse på tilmelding pr. e-mail. 
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