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Program

 Hvem kan blive certificeret 

 Krav til certificering til de forskellige konstruktionsklasser samt tredjepartskontrol

 Krav til uddannelse til KK 2

 Krav til kvalifikationer til KK 2

 Forløbet af en certificeringsproces

 Spørgsmål og afslutning



Dancerts certificeringsordning 

Etableret i tæt samarbejde med MOE, EKJ og NIRAS.

MOE, EKJ og NIRAS stiller en række bedømmere til rådighed.

Desuden er der indgået aftale med yderligere firmaer og enkeltpersoner 
om at bedømme for ordningen. 

Der er i alt godkendt 35 bedømmere til ordningen.

Der er udstedt 153 certifikater:

98 Konstruktionsklasse 2
17 Konstruktionsklasse 3
38 Tredjepartskontrol



Krav generelt

• Dokumentation af uddannelse i form af eksamensbevis med beskrivelse af, hvilke fag 

uddannelsen har dækket.

• CV, der dokumenterer, at kravene til erfaring er opfyldt. 

Det vil sige ansættelsessteder og eksempler på byggeprojekter, ansøger har deltaget i.

Krav til certificering



Hvem kan blive certificeret

Certificering til Uddannelse
Design, analyse og 

projektering
Erhvervserfaring

ECTS-point ECTS-point År

KK 2 180 60 3 inden for 5

KK 3-4 210 90 5 inden for 10

Tredjepartskontrol 210 90 9 inden for 14

Tredjepartskontrol som certificeret til KK 3-4 4 som certificeret

Anerkendte statikere KK 3-4 Ingen krav

Anerkendte statikere, tredjepartskontrol 4 som anerkendt



Krav til kvalifikationer for statiker til konstruktionsklasse 2

Krav til uddannelse

Ansøgeren skal have tilstrækkelige forudsætninger til på selvstændig vis at kunne dokumentere og kontrollere, at et projekt i

konstruktionsklasse 2 overholder bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner. 

Dette kræver en teoretisk viden om generel byggeteknisk uddannelse som tabel 2, når vi tænker 180 ECTS-point:



Krav til kvalifikationer for statiker til konstruktionsklasse 2

Krav til uddannelse

Ud af de 180 ECTS-point skal ansøger have mindst 60 ECTS-point inden for design, analyse og projektering.

Dette omfatter teoretisk viden som angivet i tabel 3:



Krav til kvalifikationer for statiker til konstruktionsklasse 2

Krav til viden om byggelovgivning, bærende konstruktioner, dokumentation af bærende konstruktioner m.m.

Ansøger skal have en række supplerende kvalifikationer inden for byggelovgivning, bærende konstruktioner, dokumentation af bærende konstruktioner m.m.,

jf. nedenstående tabel 4:



Krav til kvalifikationer for statiker til konstruktionsklasse 2

Krav til viden om byggelovgivning, bærende konstruktioner, dokumentation af bærende konstruktioner m.m.

Tabel 4 fortsat:



Krav til kvalifikationer for statiker til konstruktionsklasse 2

Krav til viden om byggelovgivning, bærende konstruktioner, dokumentation af bærende konstruktioner m.m.

Tabel 4 fortsat:



Konstruktionsklasse 2

Krav til certificering til de forskellige konstruktionsklasser samt tredjepartskontrol

Der skal foreligge en liste i Dancerts fremsendte skema over projekter i mindst konstruktionsklasse 2, der er egnet til 

bedømmelse.

Dancert stiller krav om, at ansøger selvstændigt skal have udført følgende for hvert projekt:

A1. Konstruktionsgrundlag (Projektgrundlag konstruktioner)

A2.1 Statiske beregninger – bygværk

A.2.2 Statiske beregninger – for mindst ét konstruktionsafsnit

Det er hele dokumentationen i dokumenterne, som ansøger skal have lavet.

Desuden skal projektet som minimum indeholde en reel lastnedføring og vandret lastnedføring i en stabilitetsberegning.

Dette er for at kunne bedømme de kompetencer, der skal indgå i bedømmelsen.

Derudover skal vi have:

A3 Konstruktionstegninger
B1. Statisk projektredegørelse

Dette for at kunne overskue projektet og se, at det er kontrolleret.



TYPISKE FEJL OG MANGLER I PROJEKTER

A1 Projektgrundlag (Konstruktionsgrundlag iht. SBI-271)

Bygværk

1. Manglende beskrivelse af grænseflader

Grundlag

1. Manglende redegørelse af konstruktionsklasse

2. Forkert valg af konstruktionsklasse

3. Manglende geotekniske forudsætninger

4. Manglende bilag - geoteknisk projekteringsrapport, jf. DS/EN1997-1 afsnit 2.8

Konstruktioner & konstruktionsmaterialer

1. Manglende redegørelse af statisk virkemåde

2. Manglende redegørelse for brand & brandeftervisning

Laster og lastkombinationer

1. Manglende beskrivelse af ginf og gsup og anvendelse af disse i lastkombinationer

2. Manglende redegørelse af geometriske imperfektioner

3. Manglende beskrivelse af lastkombinationer, som er aktuelle for konstruktioner.

A2.1 Statiske beregninger – bygværk

Generelt

1. Manglende redegørelse for inddata & uddata i FEM-analyser. 

2. FEM-analyse: Manglende kontrol af uddata, manglende dokumentering af gyldigheden for 
uddata.

Lodret og vandret lastnedføring

1. Forkert anvendelse af lastkombinationer

2. Manglende opstilling og sammenligning af seismisk last

3. Manglende undersøgelse af glidning og væltning for vægge

4. Manglende redegørelse for kræfter gennem etagekryds

5. Manglende imperfektionslast på vindlast & seismisklast

6. Manglende undersøgelse af skivekræfter i dækskiver

Robusthed

1. Manglende undersøgelse og anvendelse af robusthed iht. Eurocodes

2. Manglende undersøgelse af trækforbindelsessystemer iht. afsnit 9.10 i DS/EN 1992-1-1, og 
sikring af sammenhængsarmering.



• Overordnet om forløbet for certificering til statikere

Indsendelse af ansøgning

Accept af ansøgning om certificering til statiker

Bedømmelse af kvalifikationer

Bedømmelse af kompetencer

Verifikation af bedømmelse

Udstedelse af certifikat



Spørgsmål



Tak for deltagelsen
og

held og lykke med 
ansøgningen
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