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Lavenergibyggeri
BR-18

Bygningsreglement 2018 – BR18 - gælder 
fra 1. januar 2018 med en overgangsfase 
frem til 1. juli 2018.
Energikravene er i vid udstrækning de 
samme som i
BR15.

BYGNINGSKLASSE 2020

Dog er bygningsklasse 2020 blevet frivillig 
fremfor lovpligtig også efter 2020 og 
indgår nu som en lavenergiklasse. 
Desuden er strukturen i BR18 ændret 
væsentligt med nye emne- og 
kapitelinddelinger, vejledninger og bilag 
samt en række sproglige præciseringer.

KVIKGUIDE

I nedenstående link til ”kvikguide” får du et 
hurtigt overblik over, hvordan du sikrer, at 
de bygninger, du opfører eller renoverer, 
lever op til BR18’s energikrav.
Disse krav findes i selve BR-18 kapitel 
11 om energiforbrug og i kapitel 19 
om termisk indeklima og installationer 
samt i kapitel 22 om ventilation.

VEJLEDNINGER OG BILAG

Endvidere hører der til BR18 en vejledning 
til kapitel 11 og et Bilag 2: 
”Tabeller til kapitel 11 - 
Energiforbrug”. Begge dele er vigtige at 
kende. Det er i bilaget, man finder de 
konkrete krav til U-værdier og linjetab.
Når du skal bygge efter BR18, kræver 
det naturligvis en dybere indsigt i hele 
BR18, end denne kvikguide giver.
Kvikguiden klæder dig dog godt på i 
forhold til energikravene til opvarmede 
bygninger.

Juli 2020

SEKS KATEGORIER AF 
BYGGEPROJEKTER

Bygningsreglementet opererer med seks 
forskellige kategorier af byggeprojekter, 
der adskiller sig i forhold til energikrav. 

For at finde ud af hvordan du 
overholderBygningsreglementet, skal du 
derfor starte med at placere dit projekt 
i den rette kategori og finde derette 
paragraffer i BR18.

For alle de første fem kategorier gælder 
§ 250 - § 258 i BR18. 
Dertil kommer specifikke paragraffer for 
hver kategori.
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Se kvikguide på linket:

https://www.byggeriogenergi.dk/
media/2236/br18_kvikguide_juli18.pdf

Vi har i alt deltaget i projektering af ca. 
116.000 m2 nybyggeri indenfor almene 
boliger, plejeboliger og 
administrationsbyggeri som Lavenergi fra 
BR-10 til BR-18




