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 Side 1 af 1  

Emne Observation af regnvandsindtrængning på P-dæk 1  

Dato Foretaget Søndag d. 9.11.2008 kl. 13.15-13.30 

Deltagere Henrik Isidor (HI) P-laug I 

Bilag A : Foto, optaget under observationen. 

 
Pos Emne    Handling 

01 Baggrund 
Iht. Notat P-01 om ”Forevisning af regnvandsindtrængning på P-dæk 1”, foretager HI 
løbende observationer af forholdene på P-dæk 1. 

Denne observation er foretaget søndag d. 9.11.2008 ml. kl. 13.15 og 13.30, efter at 
det kort havde regnet forinden. DMI har endnu ikke opgjort den faldne 
nedbørsmængde, men søndagens vejr har været angivet til : ”Skyet og i perioder 
regn. 8-11 grader. Frisk vind til kuling fra sy og sydvest.” (Politiken)”. 

 
 

02 Generelt 
Der kan konstateres flere fugtige pletter på dæk ved og omkring rampen ligesom der 
kan observeres løbende vand på underside af rampe. 

Det kan observeres at der over rammer med strækmetal ikke forefindes løskant-
inddækning, således at der derfor løber slagregn fra opkanten ned og ind over de 
opsatte rammer med strækmetal. Underkanten af rammerne er opsat bag 
inddækningen af kanter på rampens overside og regnvand kan derfor finde vej ned til 
underside rampe. 

Det kan endvidere observeres at der bag inddækningen af kanter på rampens 
overside ikke er udført lukning og tætning udfor de 2 betonsøjler. Slagregn på 
opkanten finder derfor uhindret vej ned til de tværliggende bærejern. 

Der er yderligere observeret regnvandsindtrængning ved det øverste af de 
tværliggende bærejern, hvor der på overside af rampe ikke forefindes synlige 
inddækninger. 

Den nyligt opsatte afdækning af kanter på rampens overside må vurderes til endnu 
ikke at være tilstrækkelig tæt og skal eftergåes, evt. ændres til anden udførelse. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Sjælsø 

03 Videre forløb 
Observationsrapport O-02 med bilag sendes til Ole Steen Pedersen fra Sjælsø 
Gruppen A/S. 

Kopi sendes til bestyrelsen for P-laug I. 

 
HI 
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Emne Bilag A : Foto, optaget under observationen 

Dato Foretaget Søndag d. 9.11.2008 kl. 13.15-13.30 

Deltagere Henrik Isidor (HI) P-laug I 

 

 

01 

Rampe -  
overside 

Afdækning 
med  
strækmetal i 
rammer 

Slagregn fra opkant over ramme med strækmetal løber ned og ind over rammerne. 

02 

Afdækning 
med  
strækmetal i 
rammer 

  
Åbent bag inddækning udfor søjler Synlig vandindtrængning ved rampe 
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03 
Rampe  
frie kant, 
P-dæk 1 

 
Synlig vandindtrængning mellem ramme og rampekant 

04 

Rampe -  
underside 

  
Synlig vandindtrængning før øverste  Synlig vandindtrængning på rampe mellem  
tværliggende bærejern P-dæk 1 og 2  

 


