KURSUS - TRÆBYGGERI OG BRANDKRAV
TID OG STED
København
Dato: 1. september 2020
Tid: 09:00-16:30
Sted: KLP Ejendomme
Horsens
Dato: 2. september 2020
Tid: 09:00 - 16:30
Sted: Hotel Opus
KURSUSPRIS
Medlem af Træinformation:
3.500 kr./person
Få styr på de nyeste brandregler - hvordan du anvender reglerne i
praksis og hvordan du dokumenterer dem - når du bygger med træ.
Kursusbeskrivelse
På kurset vil du blive klogere på brandkravene til træbyggeri med
bærende trækonstruktioner og/eller træfacader. Du vil se eksempler
på, hvordan du kan dimensionere og dokumentere opfyldelse af
brandkrav i brandklasse 1 og 2 - altså inden for de præ-accepterede
løsninger, men du vil også se eksempler på opfyldelse af brandkrav i
brandklasse 3 og 4, som afviger fra de præ-accepterede løsninger.
Ud fra kravene til materialer og bygningsdele vil du se praktiske
løsninger på bærende trækonstruktioner, facadebeklædninger,
egnede isoleringsmaterialer, indvendige overflader og meget mere.
Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, konstruktører, ingeniører og
byggesagsbehandlere, der arbejder med træbyggeri, og som skal
sikre, at byggeriet lever op til gældende brandkrav.
Kursuslokale
Vi følger nøje myndighedernes anbefalinger og har iværksat en
række tiltag, så du kan føle dig tryg ved at komme på kursus.
Undervisningen foregår i store lokaler med god afstand imellem
hver stol. Lokalet rengøres udførligt og overflader sprittes af dagligt.
Tilmelding
Du kommer med på kurset ved at tilmelde dig her. Hvis du har
spørgsmål til kurset, kan du ringe til Træinformation på telefon
45 28 03 33 eller skrive til os på traeinfo@traeinfo.dk.

Medlem af Træsektionen:
4.100 kr./person
Ikke-medlem:
4.900 kr./person
I priserne er inkluderet:
Morgenmad, frokost, kage,
frugt, kaffe og te
Priserne er ekskl. moms.
RABAT
Ved tilmelding af 4 personer,
betaler I kun for 3 personer.
Deltagere til kurset i
København får fratrukket 100
kr. til parkeringsudgift.
TILMELDING
Tilmeldingsfrist: 27. august
2020

Tilmeld dig
Tilmeld dig
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PROGRAM - TRÆBYGGERI OG BRANDKRAV
Tid og sted
København tirsdag den 1. september 2020
Horsens onsdag den 2. september 2020
Foredragsholdere
Anders Bach Vestergaard, Cowi A/S
Tim Andersen, Moe A/S
Jørgen Munch-Andersen, Træinformation
Benny Lillelund, Træinformation
Mikael Koch, Træinformation

08:45 – 09:00 Registrering og morgenmad
09:00 – 09:15 Velkomst
v/Mikael Koch, Træinformation
09:15 – 09:45 BR18, brandklasser og brandteknisk dokumentation
v/Tim Andersen, Moe A/S
09:45 – 10:45 Træbyggeri i brandklasse 1 og 2
v/Benny Lillelund, Træinformation
10:45 – 11:00 Pause med kaffe, te og frugt
11:00 – 12:00 Træbyggeri i brandklasse 3 og 4
v/Anders Bach Vestergaard, Cowi A/S
12:00 – 12:30 Frokost
12:30 – 13:15 Eksempler i brandklasse 3 og 4
v/Tim Andersen, Moe A/S
13:15 – 14:30 Branddimensionering - bærende konstruktioner, herunder CLT
v/Jørgen Munch-Andersen, Træinformation
14:30 – 14:45 Pause med kaffe, te, frugt og kage
14:45 – 16:00 Facadebeklædninger af træ - herunder brandimprægnerede facadebeklædninger
v/Anders Bach Vestergaard, Cowi A/S
16:00 – 16:30 Opsamling samt spørgsmål og svar
v/Mikael Koch, Træinformation
16:30

Farvel og tak for i dag
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