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ÆNDRINGER UNDERVEJS – 

HVORDAN FØLGER VI OP PÅ DET? 
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Kollapset 

 

• 2. april 2016, kl. 16.51 

• Ingen sne, maks. vindstød i 

ugen 14,9 m/s 

 

• Kunder hører lyde som om 

nogen går på loftet 

• Efter nogle sekunder falder 

hele taget ned i butikken, 

hvor det opfanges af reoler 

og kølediske 
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• Træspær, 22 m spændvidde, taghældning 25 grader 

• Spærdele er 45 mm tykke 

Bemærk virkemåden af hanebåndet  

- Trykkræfterne føres ikke til kip 
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• Grundareal 43,2 m x 21,6 m 

• Afvalmet tag i begge ender 

Bemærk gitter for tværafstivning 

ligger i spærhovedet, men der  

er Ikke noget mellem hanbåndene 
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Stød og befæstigelser af  

afstivningsstrengene er af tvivlsom styrke  



Kollapset 

• Tværafstivningerne overfører kræfter – ikke til en gitterkonstruktion, men 

til valmkonstruktionerne (bøjning), som ikke er beregnet for disse kræfter, 

og efter bøjningsbrud sker gruppesvigt i alle hanebånd  

 

Et hanebåndsgitter i kombination med gitterbjælkerne i tagfladen kunne 

have løst problemet 
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Ændringer undervejs - Inkonsistent projektmateriale 

• Bygherrens rådgivende ingeniør har baseret projektet på et almindeligt 

trekantspær med afstivning svarende til TRÆ 58 (Træinformation) 

 

• Beregninger er udført af spær-leverandøren baseret på løs top og 

vandret trykhoved (hanebånd). Spær-leverandøren anviser, hvor 

trykhovedet skal afstives, men angiver ingen størrelse af fastholdende 

kræfter eller anvisninger for deres optagelse i konstruktionen 
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Læring og perspektivering 

Det er en stor og stærkt optimeret konstruktion, som under projektering og 
udførelse kræver betydelig omhu 

• Inkonsistent projektmateriale opdages ikke, fordi bygherren ikke knytter 
ingeniørfaglig viden til opførelsen – heller ikke tilsyn 

• Der er manglende kendskab til indholdet i TRÆ 58, som der henvises til af 
både den rådgivende ingeniør og spær-producenten. Spær-producenten, som 
har dimensioneret spærene, angiver at de skal tværafstives, men angiver ikke 
de kræfter, der skal til 

• Tømrerfirmaet afstiver, men der er ikke projekteret nogen afstivende 
konstruktion, og det bliver ikke tilstrækkeligt solidt 

 

Samme problem er konstateret i to andre bygninger, og man kan frygte, at der 
står flere, som blot er marginalt stærkere.  
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Plads til forbedringer 

• Bygherren kunne have knyttet en statiker til opførelsesfasen  

• Den rådgivende ingeniør og spær-producenten burde have vidst, at Træ 

58 ikke gælder for så store spær 

• Spær-producenten, som udfører de statiske beregninger for spær, burde 

som et minimum have angivet hvilke kræfter, der var forudsat til 

tværafstivning 

• Tømrerfirmaet burde have spurgt til styrkekravet for sømforbindelser 

• Myndighederne sendte brev til kommunerne, men er ejere af tilsvarende 

konstruktioner blevet advaret? 
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Rønbæk Idrætscenter 6. november 2016 
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ALTAN,  NYKØBING FALSTER 
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TIDEN GÅR – OG HVAD SÅ? 
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Hændelsen 

• Altanen kollapser 31. juli 2016  kl 0.45 

• 6 unge mennesker falder ned 

• Altanen bliver hængende i underflangerne 

(drejet 90 grader)  

• Ydermuren skades da pladen vipper ned 
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Undersøgelsen 

Hovedspørgsmål: hvorfor? – og havde der været tegn på svigt? 

• Overflange og krop er  

korroderet helt væk 

ca. 10 cm bag facaden 

 

• Der kunne ikke påvises  

betonreparationer, ikke synlige  

rustudfældninger, og  

betonkvaliteten er  

som forventet  

er som forventet efter datidens byggeskik 
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En meget udbredt konstruktion 

- Her tegninger fra en vejledning fra 1948 
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Afvigelser: 

• Hulmur 

• Kun ¼-sten ind 

• I-profil 



Stor indsats omkring 1980 - og tidligere 
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NB 



Læring 

• Der er mange af den type af altaner 

• Vi har ikke fastholdt eksisterende viden om deres behov for renovering 

• Der er gået galt før og vil gå galt igen, hvis vi ikke er opmærksomme 

• Almindeligt eftersyn kan ikke sikre, at altanerne er i forsvarlig stand 

• Det er især vigtigt, at ejere er deres ansvar bevidst – svært at komme ud til ikke-
professionelle 

• Projekterende og udførende kan også opfordre til opmærksomhed, fx ved at 
påpege muligheden for inspektion, når altandøren skal udskiftes 

 

Behov for  

• Opdatering og revitalisering af eksisterende viden  

• Måske et påbud til ejere af den type af altaner 
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