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 AB Clausen: Kvalitetssikring 

 
AB Clausen vil være ’Bedst til konstruktioner’. Dette visions statement forpligter og påkræver at vi løbende 
anvender, evaluerer og udvikler vores kvalitetssikringsprocesser.  
 

Vedr. værktøjer bag kvalitetssikring 
 
AB Clausen, anvender: 

- SbI anvisning 223: Dokumentation af bærende konstruktioner. Udarbejdelse og kontrol af statisk 

dokumentation. 

- Håndbog for Anerkendte Statikere 

Dermed anvender vi: i) Q0-A Kvalitetssikring, ii) Q0-B Kvalitetssikring BIM-modeller, iii) Q1 

Granskningsskema, iv) Q2 Kontrolskema, v) Q3 Kontrolskema BIM-model. 

Vedr. BR18 og certificering af statikere 

AB Clausen henviser til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som vi følger meget tæt, og forventer at være 

blandt de første til at sikre certificerede medarbejdere. 

Bygningsreglement 2018 (BR18) 

BR18 indeholder større ændringer i de administrative bestemmelser, herunder den tekniske byggesagsbehandling, og 

reglementet får også en ny struktur.  

 

Den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne afskaffes og bygningsreglementets spalteopdeling af krav- og 

vejledningstekst fjernes til fordel for en emnespecifik opdeling af kravene. Den nye struktur gør det tydeligere at se, 

hvad formålet med de enkelte bestemmelser er og hvilke krav, der skal overholdes i det konkrete byggeri.  

 

Ved at fjerne den tekniske byggesagsbehandling fra kommunerne bliver der skabt mulighed for en mere strømlinet 

proces i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.  

 

Fremadrettet får certificerede rådgivere ansvaret for at dokumentere eller kontrollere, at brand- og konstruktionskrav 

er overholdt. Det er bygherrens ansvar at dokumentere, at de øvrige tekniske krav i bygningsreglementet overholdes. 

Kommunalbestyrelsen vil foretage stikprøvekontrol med den tekniske dokumentation i 10 % af disse sager.  

 

Certificeringsordningen 

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet skal anvendes, 

når personer ønsker at søge om at blive certificeret til at dokumentere eller kontrollere, at kompliceret byggeri 

overholder krav til statiske forhold og brandforhold.  

 

Certificeringsordningen danner dermed grundlag for, at den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne over tid kan 

afskaffes, da den vil understøtte bygherre i at sikre, at der fortsat opretholdes et højt sikkerhedsniveau på brand- og 

konstruktionsområdet.  

 

Certificeringsordningen stiller krav til akkrediteringen af certificeringsorganer, til de personer, der ønsker at søge om 

certificering, og til kontrol med de certificerede statikere og brandrådgivere.  

 

Det nye bygningsreglement og den nye certificeringsordning vil træde i kraft den 1. januar 2018 med en 

overgangsperiode 

Frem til den 30. juni 2018 er det muligt at vælge at anvende BR15 ved ansøgning om byggetilladelse. Fra og med den 



 

1. juli 2018 kan der alene søges om tilladelse efter BR18.  

 

Frem til den 31. december 2019 kan man vælge at få byggesagsbehandlet brandforhold og statiske forhold hos 

kommunen, hvis ikke der er tilknyttet en certificeret statiker eller brandrådgiver på byggesagen.  

Konkrete AB Clausen tiltag der understøtter kvalitetssikringen af vort arbejde 

- AB Clausen er i løbende dialog med FRI, Danske Ark, Bygherreforeningen, Dansk Standard, SbI, DBI, 

DSBY, Dansk Standard, Danske Advokater, Byggeriets Samfundsansvar, Dansk Byggeri, Danish 

Green Building Council m. flere. 

- AB Clausen har Kvalitetssikring som fast forankret del af AB Clausen Academy. 

- AB Clausen inddrager løbende leverandører i AB Clausen Academy og i konkrete projekter, idet det 

er ude hos leverandørerne at den nyeste teknologi er tilgængelig 

AB Clausen processer og dokumenter der understøtter / supplerer nærværende dokument 

AB Clausen Ydelsesbeskrivelse (baseret på FRI), AB Clausen IKT-aftale, AB Clausen Academy, AB Clausen Kompetence-Plan, AB Clausen Plan for Sikkerhed og Sundhed, AB 

Clausen Granskningsskema, AB Clausen Kvalitetssikringsskema, AB Clausen Projektleder Checkliste, AB Clausen Risiko-Log, AB Clausen Rammeaftale, AB Clausen LEAN 

samt AB Arbejdsmiljø og Sikkerhed 


