
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ansvar for en lang række 

myndighedsopgaver inden for områderne jernbane, luftfart, byggeri, 

post samt kollektiv trafik. Styrelsens opgaver er placeret mellem det 

politiske niveau og virksomhederne i de pågældende brancher.

Som ingeniør i Trafi k-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) 
er du med til at præge hele byggebranchen og hver 
eneste bygning i Danmark.

Bygningsreglementet specifi cerer de krav, som alle 
bygninger i Danmark skal leve op til. Der er bl.a. krav til 
højde, konstruktion, materialevalg og energiforbrug. Alt i 
alt er formålet at sikre, at bygningerne er sikre, sunde og 
energirigtige. 

Niels Bruus Varming er chefkonsulent i den enhed i TBST, 
som har det faglige ansvar for bygningsreglementet. »Vi 
har tre fagligheder – generalister, jurister og teknikere. 
Jeg er civilingeniør i byggeri og har fl ere års erfaring som 
rådgivende ingeniør. Så jeg er tekniker og bidrager med 
viden om, hvilke løsninger der byggeteknisk set er bedst 
og samtidig kan udføres i praksis,« fortæller han. 

PERSPEKTIVET BLIVER UDVIDET
Da Niels blev ansat i staten i 2013, så han bygnings-
reglementet gennem sine rådgiverbriller – og han så fl ere 
ting, han gerne ville ændre. 

»Men efterhånden fi k jeg et helhedsbillede, som var større 
end min egen faglighed. Der er mange interessenter 
at tage hensyn til, når vi udarbejder reglerne, som f.eks. 
byggebranchen, byggevareproducenter, politikere, 
brancheorganisationer og EU. Så der er en grund til, at 
reglerne er, som de er. Det er spændende at arbejde for 
en fælles sag. Vi er med til at præge hele branchen og alle 
bygninger i hele Danmark,« forklarer han. 

HJÆLP FRA ERFARNE KOLLEGER
Som 42-årig er Niels en af de rutinerede i afdelingen. 
»Vi har en ret stor gruppe af unge medarbejdere, hvilket 
kan gøre det lidt nemmere for nye kandidater at falde til,« 
siger Niels og tilføjer: 

»Det er nemt at komme ind og få ansvar, men man skal 
vænne sig til myndighedsrollen, hvor man står som 
dommer midt i det hele og skal tage stilling til, hvilken 
løsning vi skal vælge. Man lærer det hen ad vejen, og de 
mere erfarne kolleger er altid klar til at hjælpe og svare på 
spørgsmål.«

Det er spændende at 
arbejde for en fælles sag 
ANNONCE
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