
FASANHAVEN PARKERING - P-LAUG I OBSERVATION O-07 
Henrik Isidor 
 18.01.2009 
 
  
 

 Side 1 af 1  

Emne Observation af vandindtrængning på P-dæk -3  

Dato Foretaget Søndag d. 18.01.2009 kl. 23:30 

Deltagere Henrik Isidor (HI) P-laug I 

Bilag A : Foto, optaget under observationen. 

 
Pos Emne    Handling 

01 Baggrund 
I forbindelse med de foretagne observationer for regnvandsindtrængning på P-dæk 
1, bliver der løbende blev foretaget eftersyn på alle dæk omkring rampen. 

 
 

02 Utæthed i loft ved øverste del af rampe ved terræn 
Som i Observation O-05, kan der dd. konstateres regnvandsindtrængen under loft 
ved rampe fra dæk-1 til dæk-2, både ved den frie kant og langs væg.  

JEH har pr. mail d. 14.1 meddelt egen konstatering om regnvandsindtrængning på 
dette sted. I denne observation er området medtaget for fortsat opmærksomhed for 
utæthed ved loft langs begge sider af rampen. 

 
 
 

 
 
 

03 Regnvandsindtrængning på P-dæk 2 
Der kan konstateres regnvandsindtrængen ved flugtvejstrappe mod vest. Der er inde 
på P-dæk 2 observeret vanddryp fra 2 huller i dækket lige over flugtvejsdør.  

Der er ved denne observation ikke konstateret regnvandsindtrængen på P-dæk 1, så 
det indtrængende vand må komme ind i dækket udefra de ikke overdækkede trappe-
rum. 

 
JEH/ 
Sjælsø 

 
 
 

04 Regnvandsindtrængning på P-dæk 3 
Der kan konstateres regnvandsindtrængen ved flugtvejstrappe mod vest. Der er ob-
serveret løbende vand på indvendig side af væg til venstre og over flugvejsdør. 

 
JEH/ 
Sjælsø 
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 Side 1 af 2  

Emne Bilag A : Foto, optaget under observationen 

Dato Foretaget Søndag d. 18.01.2009 kl. 23:30 

Deltagere Henrik Isidor (HI) P-laug I 

 

02 

Utæthed i loft 
ved øverste 
del af rampe 
ved terræn 

  
Rampe ved væg Rampe ved loft  

 

   
Rampe ved frie kant – set mod P-dæk 2 Rampe ved frie kant – set mod P-dæk 1 
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03 
Regnvands-
indtrængning 
på P-dæk 2 

   
Flugtvejstrappe vest Vanddryp fra huller i loft  

04 

Regnvands-
indtrængning 
på P-dæk 3 

  
Flugtvejstrappe vest Løbende vand på indvendig side af væg 

 


