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Baggrund De danske vintre er blevet mildere, og de byder i stigende grad på nedbør, 
fugt og vind frem for sne og frost. Derfor bliver Vinterbekendtgørelsen i nogle 
tilfælde glemt, selvom den stadig gælder. Det samme angår AB18, ABT18 
og BR18, samt Byggepladsbekendtgørelsens bestemmelser om byggeri i 
vinterperioden. 

 
 Der kan der opstå uenigheder mellem byggeriets parter i forbindelse med 

drøftelser af, hvilke vinterforanstaltninger der er årstidsbetingede, og hvilke 
der er vejrbetingede. Spilddage og tidsfristforlængelse kan ligeledes føre til 
stridigheder. 

 
Det er derfor vigtigt at være opmærksom på at undgå skader som følge af 
indbygget fugt. Skaderne udgør en bombe under kvaliteten, økonomien og 
tidsplanen for byggeprojekter, der helt eller delvist opføres i vinterperioden. 
Heldigvis kan skaderne oftest undgås med omtanke og sund fornuft. 

 

  
 
Målgruppe  Kurset er rettet mod byggebranchen i bred forstand, og er således relevant 

for bygherrerådgivere såvel som projekterende, udførende og 
tilsynsførende. Kommende driftsfolk og Facility managers vil ligeledes få en 
solid forståelse for vinterbyggeri, der kan styrke deres medvirken i 
byggeprojekter. 

  
Formål Goritas A/S og Leif Hansen Bygherrerådgivning udbyder i samarbejde et 

kursus, der uddyber ovennævnte aspekter af vinterbyggeri.  
 
 Kurset vil primært give svar på følgende: 
 

• Hvornår er det vinter 

• Hvilke regler gælder for vinterbyggeri 

• Det kan betale sig at være klar til vinteren 

• Hvordan afregnes vinterforanstaltninger 

• Hvad er skimmel, hvordan opstår det 

• Hvordan kan der opstå skimmel i byggeprocessen 

• Følgeskader som skimmel – typisk situation  
 
Tid / sted  Kurset afholdes: 
                                                 Ballerup: tirsdag d. 2. november 2021, kl. 9.00 – 16.00 
               Kolding: torsdag d. 4. november 2021, kl. 9.00 – 16.00 
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 INDHOLD  

 
 Kurset vil behandle følgende hovedemner: 
 

• Vinterbyggeriet lov- og aftaleforhold 

• Afregning af vinterforanstaltninger 

• Vinterbyggeriets administration 

• Vejrligssikring af byggeriet 

• Fugt og skimmel - og hvad er skimmel? 

• Hvornår og hvorfor er det et problem? 

• Målemetoder, processer og sanering 

• Følgeskader som skimmel – typisk situation og konsekvenser 

• Mange praktiske eksempler. 

• Forhåbentlig god debat ud fra kursusdeltagernes egne erfaringer 
    
 

 INDLÆGSHOLDERE 
 

Martin Elling    diplomingeniør 
      (54 55 39 23 / mae@goritas.dk) 
 
Poul Henrik Due   Chefkonsulent, 
      Leif Hansen Bygherrerådgivning 
      (54 55 92 84 / dues@leifhansenbyg.dk) 
 

 PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
 Prisen for kurset (inkl. kursusmappe, kaffe, kage, mv.) er kr. 3.750 ex. moms 

pr. person. 
 
 Tilmelding kan ske på vores hjemmeside, telefonisk eller pr. mail til Trine 

Reich Olsen på 44858608 / kursus@goritas.dk. Seneste tilmelding er: 
  
  Fredag d. 15. oktober 2021 
 
 Vi står selvfølgelig også til rådighed for yderligere information. Kontakt 

kursusleder Martin Elling på 54553923 / mae@goritas.dk 
 
 Efter modtagelsen af tilmelding sendes en bekræftelse. Inden kursusstart 

fremsendes et detaljeret kursusprogram. 
 
 For at alle kan få det bedste udbytte, og for at få den bedst mulige dialog og 

erfaringsudveksling, er deltagerantallet begrænset til maksimalt 25 personer. 
 
 Vi forbeholder os retten til at aflyse, hvis der ikke er tilstrækkelig tilmelding, 

og til at foretage mindre justeringer i kursets indhold.  
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