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Bygningsreglement 2008

• Sammenskrivning af
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Bygningsreglement 2008
• en sammenlægning af 2 reglementer
• indarbejdelse af tillæg
• ikke store og væsentlige ændringer i
de tekniske bestemmelser

SBi-anvisning 216
”Anvisning om Bygningsreglement 2008”
• indeholder også hele BR08
• funktionskrav
• kvalitetsniveauer

Bygningsreglement BR08
Kapitelinddeling

BILAG:

1. Administrative bestemmelser

1. Beregningsreglerne

2. Bebyggelsesregulerende

2. Arbejdsministeriets bekendt-

bestemmelser

3. Bygningers indretning

gørelse om arbejdspladser

3. Anerkendelsesordning for
statikere

4. Konstruktioner

4. Redegørelse for den statiske

5. Brandforhold

5. Brandeksempler i

6. Indeklima
7. Energiforbrug
8. Installationer

dokumentation
enfamiliehuse

6. Beregning af bygningers
energibehov

7. Attesteringssytem 3
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1.Administrative
bestemmelser

Bygningsreglement BR08
Kap. 1
Frist for behandling af anmeldelsessager er 2 uger for alle
byggesager
1. 1.7 Stk. 2 - har kommunalbestyrelsen ikke reageret inden 2 uger fra den dag,
anmeldelsen er modtaget, kan byggearbejdet påbegyndes.
2. Fristen regnes fra den dag, hvor anmeldelsen er modtaget i kommunen. Sendes
anmeldelsen med postvæsenet, skal der til fristen lægges den normale
postbesørgelsestid.
3. På samme måde skal kommunen blot have afsendt en eventuel reaktion mod
anmeldelsen inden 2 uger efter at have modtaget anmeldelsen, og der må således
også her lægges den normale postbesørgelsestid til.
4. Arbejdet må således ikke påbegyndes, før de 2 uger + normal postbesørgelsestid er
gået.

Prøvelse af tæthed
1.5 stk. 2.2 - at der foretages målinger i den færdige bygning til dokumentation af, at
kravet om lufttæthed i kap. 7, Energiforbrug, er opfyldt. Kommunalbestyrelsen skal i
mindst 5 pct. af byggesagerne stille krav om måling af lufttæthed.

Fugtmålinger
1.5 stk. 2.4 og 4.1, stk. 6 krav ift. kritisk fugtindhold i konstruktioner og materialer.

3

2. Bebyggelsesregulerende
bestemmelser

Bygningsreglement BR08
Kapitel 2: Bebyggelsesregulerende bestemmelser
Byggeretten, fx
2.7.1 Bebyggelsesprocent - på en ejendom må ikke overstige:
Før: Nu:
1) (50%) 60%
2) (35%) 40%
3) (25%) 30%
4) (10%) 15%
5) (40%) 45%

for etagebebyggelse i områder, der er udlagt hertil.
for helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse,
for fritliggende enfamilieog tofamilies-huse
for sommerhuse
for anden bebyggelse.

Vejledningsteksten: (2.7.1, stk. 1)
Bebyggelsesprocenten beregnes
efter reglerne i Bilag 1.

Vær opmærksom på bestemmelser i
lokalplanerne
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Bebyggelsesprocenten, eksempel:
Nuværende
bebyggelsesprocent
(175/700)x100=25 %

Grundareal 700 m2

Mulig tilbygning
(0,3x700)-175=35 m2
35 m2

Bebygget areal 175 m2

Bygningsreglement BR08
Kap. 1. Administrative bestemmelser
Vejledning til Kap.1.9, stk. 1 nr. 1
• For bebyggelser, der var omfattet
af det tidligere bygningsreglement
for småhuse gælder, at udvendig
efterisolering på maksimalt 25 cm
betragtes ikke som en udvidelse
af etagearealet i henhold til
byggeloven.
Ændringer skal meddeles til
Bygnings- og Boligregistret
(BBR).
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Bebyggelsesprocenten, eksempel:
Nuværende
bebyggelsesprocent
(175/700)x100=25 %
Mulig tilbygning
(0,3x700)-175=35 m2

Grundareal 700 m2

35 m2

Bebygget areal 175 m2

Mulig udvendig
efterisolering
(0,25x49)=12 m2
Reel
bebyggelsesprocent
((175+35+12)/700)x100=32 %

Bygningsreglement BR08
Bilag 1
• Ændrede beregningsregler:
• 5 %-reglen om glasoverdækkede arealer er fjernet
• Bebyggelsesprocenten er hævet
•Kommunerne skal f.eks. ikke længere vurdere, om en udestue er
opvarmet og dermed beboelse
SBi- anvisning 216:
• Bebyggelsesprocenten for en ejendom beregnes som etagearealet
(summen af bruttoarealet for alle etager) i procent af grundens areal.
• Udestuer, lukkede overdækninger, lukkede altaner, lukkede
overdækkede gårde, forbindelsesgange og lignende, der kan indrettes til
personophold, skal således regnes med i bebyggelsesprocenten.
• Der er særlige regler for grunde med særlig beliggenhed, dvs.
hjørnegrunde og grunde, der ligger tæt op ad brede veje, se kap. 2.7.9.
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Bygningsreglement BR08
Byggeretten, fx
2.7.3 Fritliggende enfamiliehuse og 2-familiehuse
SBi-anvisning 216
Mod vej, sti og skel kræves en afstand på minimum 2,5 m. I
tillæg hertil er der mod sti og naboskel et skråt
højdegrænseplan, idet kravet i denne sammenhæng
varetager nabohensyn i langt højere grad, end tilfældet er i
forhold til vej.

3. Bygningers indretning
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Bygningsreglement BR08
Tilgængelighedskrav
• Krav til niveaufri adgang:
• På hver af bebyggelsens etager skal der være niveaufri adgang til
alle enheder – altaner er også en enhed.
• Der er ikke krav om niveaufri adgang inde i en enhed.
• Niveaufri adgang inkluderer flugtveje, havedøre og terrassedøre
- dog ikke tagterrasser, hvis der ikke er elevatoradgang.

Bygningsreglement BR08
Tilgængelighedskrav
• Krav til niveaufri adgang:
• Niveaufri adgang inkluderer
terrassedøre – NB!
.
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Sikring mod fugt – sammen
med kravet om niveaufri adgang

Tilgængelighedskrav i BR08

Tilgængelighedskrav i BR08
SBi-anvisning 216
• Sikring mod fugt – og kravet om niveaufri adgang
• Niveaufrie indgange og hævning af terræn bør udføres, så bygningen
sikres mod indtrængen af fugt.
Der kan fx etableres en mindst 15 cm dyb 'voldgrav' eller spalte op mod
soklen, overdækket med en rist.
Hvis indgangspartiet overdækkes, kan en mindre drænkanal langs
dørtrinnet evt. være tilstrækkelig.
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Bygningsreglement BR08
Kap. 3. Bygningers indretning - Tilgængelighedskrav
SBi- anvisning 216 - eksempel på kvalitetsniveauer
Gangbredder i fælles adgangsveje
Fælles adgangsveje med en større bredde end 1,3 m øger
brugervenligheden, og de kan med fordel gøres bredere, hvor
der forventes megen trafik.
Kvalitetsniveau C
Kvalitetsniveau B

Kvalitetsniveau A

Bredde min. 1,3 m
Bredde min. 1,5 m, tillader en gående og
en kørestolsbruger at passere hinanden.
Tillader omkring 80 % af alle kørestolsbrugere
at vende på adgangsvejen
Bredde min. 1,80 m, tilgodeser hyppigere trafik
af gående i begge retninger. Desuden kan to
kørestolsbrugere nemt passere hinanden.

4. Konstruktioner
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Bygningsreglement BR08
Handlingsplan for tørt byggeri
2 nye bestemmelser i BR08
om
skimmelsvamp
• Hensyn til klimatiske forhold
ved planlægning og udførelse
• Fastlæggelse af maksimalt
fugtindhold i bygningskonstruktioner og materialer

Bygningsreglement BR08
Handlingsplan for tørt byggeri
BR 08 Kap. 1.5 Byggetilladelse
Stk. 2.4 Særlige krav:
• at der foretages en måling eller anden
form for dokumentation fra en
fugtsagkyndig, der efterviser opfyldelse af
kravet i kap. 4.1, stk. 6 om kritisk
fugtindhold i konstruktioner og materialer.

Fra det virkelige liv?

Hvorfor går det galt ?
Hvem har ansvaret ?
Hvordan kan vi forebygge ?

Fra det virkelige liv?
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Bygningsreglement BR08
Handlingsplan for tørt byggeri
Afsnit 4.1, stk. 5:
• Ved planlægning, projektering, udbud og udførelse af bygningskonstruktioner skal der træffes de foranstaltninger, som af hensyn til
de klimatiske forhold er nødvendige for en forsvarlig udførelse.

Bygningsreglement BR08
Handlingsplan for tørt byggeri
Vejledningstekst i uddrag:
Funktionskravet kan fx opfyldes ved:
- At der i planlægnings- og projekteringsfasen fokuseres på at undgå
materialer og byggetekniske løsninger, der er unødigt fugtfølsomme.
- At der i bygherrens udbuds- og tidsplan eksplicit skal afsættes tid til
den nødvendige udtørring af byggematerialer og –konstruktioner.
- At bygherren hvis muligt inden udbuddet foretager en cost-benefit
analyse af totalinddækning af byggeriet under opførelsen og
foreskriver totalinddækning, hvor det er økonomisk fordelagtigt, eller
hvor der i udbudsmaterialet er foreskrevet særligt fugtfølsomme
materialer eller byggetekniske løsninger.
- At bygherren ved udbud i fagentrepriser foranstalter fælles
faciliteter til opbevaring af fugtfølsomme materialer.
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Bygningsreglement BR08
Handlingsplan for tørt byggeri
Afsnit 4.1, stk. 6:
• Bygningskonstruktioner og –
materialer må ikke have et
fugtindhold, der ved indflytning
medfører risiko for vækst af
skimmelsvampe.
• Kommunen kan i byggetilladelsen kræve dette eftervist

RF = 85

90

Traditionel
gulvbeton i
passiv
miljøklasse med
et vand-cement
forhold på 0,70

95

100 %

Frisk tilstand:151 kg blandevand
120 kg restfugt efter
2 modenhedsugers
forsegling
110 kg restfugt efter 8
modenhedsugers forsegling

Krav om 80-90 kg restfugt svarende til RF = 85 % før
limning af tæt belægning.

Selvudtørrende
gulvbeton med
et vand-cement
forhold på 0,40

Frisk tilstand: 135 kg blandevand
100 kg restfugt efter 2
modenhedsugers forsegling
90 kg restfugt efter 8
modenhedsugers forsegling
RF = 85

90

95

100 %
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SBi-anvisning 216
Beskyttelse mod klimaet under
udførelse:
Fugt er den store udfordring:
• Undgå fugtfølsomme materialer
og løsninger – med mindre de
beskyttes i byggeprocessen
• Afsæt tid til udtørring af
byggematerialer og
konstruktioner.
• Overvej totalinddækning af
byggeriet under opførelsen
• Fælles faciliteter til opbevaring
af fugtfølsomme materialer ved
udbud i fagentrprepriser
• Fugtsikker transport
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EN BYGGESAG:
Tilbudssum

kr. 4.250.000

Skimmelsvampudbedring
kr.

375.000

Totalindækning
efterkalkuleret: kr.

100.000
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7. Energi

Bygningsreglement BR08
Kap. 7. Energi - Energirammer
Kap. 7.2.2, stk. 1 Boliger:
- Bygningens samlede behov for tilført
energi til opvarmning, ventilation,
køling og varmt brugsvand pr. m²
opvarmet etageareal må højst
være
70 kWh/m² pr. år + 2200/A kWh pr. år
hvor A er det opvarmede etageareal.

Kap.7.2.3, stk. 1 Kontorer mv.:
- Bygningens samlede behov for tilført
energi til opvarmning, ventilation,
køling, varmt brugsvand og belysning
pr. m² opvarmet etageareal må højst
være
95 kWh/m² pr. år 2200/A kWh pr. år
hvor A er det opvarmede etageareal.

- Energirammen omfatter bygninger,
hvor belysningsanlægget normalt ikke
er fastlagt på opførselstidspunktet.
Ved beregning tages der hensyn til
solindfald, personvarme og
bygningens varmeakkumulerende
egenskaber.
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Bygningsreglement BR08
Kap. 7. Energi - Lavenergiklasser
Boliger:
- En bygning er lavenergi-bygning
klasse 1, hvis det samlede behov for
tilført energi til opvarmning,
ventilation, køling og varmt brugsvand
højst er:
35 + 1100/A kWh/m2 pr. år, hvor A er
det opvarmede etageareal

Kontorer mv. (nyt):
- En bygning er lavenergi-bygning
klasse 1, hvis behovet for tilført energi
til opvarmning, ventilation, køling,
varmt brugsvand og belysning er
højst:
50 + 1100/A kWh/m2 pr. år, hvor A er
det opvarmede etageareal

- En bygning er lavenergibygning
klasse 2, hvis det samlede behov for
tilført energi til opvarmning,
ventilation, køling og varmt brugsvand
højst er:
50 + 1600/A kWh/m2 pr. år, hvor A er
det opvarmede etageareal

- En bygning er lavenergibygning
klasse 2, hvis det samlede behov for
tilført energi til opvarmning,
ventilation, køling, varmt brugsvand
og belysning højst er:
70 + 1600/A kWh/m2 pr. år, hvor A er
det opvarmede etageareal

Bygningsreglement BR08
Kap. 7. Energi
LUFTTÆTHED
Krav til lufttæthed nu og i fremtiden:
Gældende krav
max.
1,5 l/sek. pr. m2
Forventet i 2010
max.
1,0 l/sek. pr. m2
Passiv huse
(forventet krav) 0,4-05 l/sek. pr. m2
For at kunne opnå en lavenergiklasse med realistiske
isoleringstykkelser er det vigtigt med et forøget
tæthedsniveau:
Lavenergi klasse 2
ca.
0,7-0,8 l/sek. pr. m2
Lavenergiklasse 1
ca.
0,5 l/sek. pr. m2

Der henvises til SBi-anvisning 214
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