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Undersøgelse af sikkerheden i
eksisterende huse
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Program
•
•
•
•
•

Sikkerheden i eksisterende byggeri
Der skal være en anledning - Hvor kommer den fra?
Kan problemet generaliseres?
Hvordan følges der op? – ”Rødovre” som case
Hvor er smertegrænsen?
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Tornado ved Karup 2002

Tornado
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3. Januar 2003 - Siemens Arena

Ombygning Horsens
2005
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Har vi et problem?
• Formelt – nej
• Ejeren skal holde bygningen i forsvarlig stand
• - efter reglerne da bygningen blev opført - med visse
undtagelser

• Reelt? – Ja, men
• I alle de viste eksempler var den sikkerhed, der var foreskrevet,
ikke til stede
• Sikkerhedsniveauet har generelt været så højt, at småjusteringer af reglerne kun har haft marginal betydning

D.v.s. - Ingen formel systematik
- Der skal være en anledning til at inddrage andre huse
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Vi har alligevel et problem
• Tidens tand
• Grove fejl
• Mange vitale konstruktionsdele ligger skjult

Hvad kan vi gøre ved det?
• Registrere hændelser
• Se efter generelle fejl, som bør imødegås (rustne bindere)
• Tidsbegrænset godkendelse

Højhusene i Rødovre
Hvis problemet var, at der i Rødovre var produceret beton
med en styrke langt svagere end forudsat Kunne det så være et resultat af en overophedet
byggesektor og overgangen til en helt ny byggeskik?
Ville der så være grund til at tro, at det kun kunne være
sket i Rødovre?
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Hvad ville vi have gjort?
• Finde de bygninger, der var sammenlignelige
• 1950´er byggerier på 8 etager og derover – ca. 80 stk.

• Tage udgangspunkt i det kritiske konstruktionselement
• Bedømme det daværende regelsæt
• OK – Kun anledning til at drage styrken af betonen i tvivl

• Foreslå at en sagkyndig
• Gennemgår byggeriet
• Sætter sig ind i hvor betonen er hårdest udnyttet
• Foretager en stikprøvekontrol af betonens styrke

Udnyttelse af betonstyrke
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Stikprøvekontrol
• Enklest muligt
• Middelværdier - med henvisning til datidens normer

• Mindst 3 udborede cylindre eller tilsvarende CAPO-test
• Middelværdien skal mindst svare til de styrker, der var
fundet nødvendige ved projekteringen

Udnyttelse af betonstyrke
Krav til betonstyrke i % af cylinderstyrke ved
henholdsvis 100% og 80% udnyttelse af den
tilladelige spænding
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Pas på !
• Resultaterne fra prøvning af udborede prøver, skal
omregnes til styrker af normcylindre
• I projekter fra 1950´erne opereres med terningestyrker
– de skal omregnes til cylinderstyrker

Smertegrænsen?
Lidt lavere end foreskrevet i projektet er OK
• men hvor meget?

Og hvad så?
• Flere prøver
• Nærmere vurderinger
• Se på Rilem: Probabilistic Assessment of Existing
Structures

- så er vi fremme ved den fulde procedure for opgradering
med skift til nye normer og de komplikationer det
indebærer
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Tak for opmærksomheden
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