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Emne Observation af udførte udbedrende arbejder ved rampe  

Dato Foretaget Torsdag d. 13.03.2009 kl. 23.45 

Deltagere Henrik Isidor (HI) P-laug I 

Bilag A : Foto, optaget under observationen. 

 
Pos Emne    Handling 

01 Baggrund 
I Observation O-08 af 18.2.2009 vedr. Observation af udførte udbedrende arbejder 
ved rampe, er der oplistet en række udbedrende arbejder, der vil blive udført, når 
konstruktionen er tørret og vejrliget tillader det. 

 
 

02 Udførte udbedrende arbejder 
Det kan tirsdag d. 11.3.2009 konstateres at der samme dag er udført : 
Udskiftning af strækmetal med lukket plade i huller på side af rampe. 

Der er dog foretaget opsætning af faste plader ved popnitning udenpå rammerne 
med strækmetal og de nederste felter ved den oplukkelige port er bibeholdt med 
åbent strækmetal. 

 
 

03 Regnvandsindtrængning langs rampe 
Der kan torsdag d. 13.3 i forbindelse med nedbør torsdag aften konstateres stadig 
vandindtrængen langs rampen, herunder også under de tidligere udførte tætninger. 
(Epoxy behandling af betonopkant ved top af nedkørselsrampe samt  
 Epoxy behandling omkring betonsøjle (og rørinstallation) ved ACU-dræn.) 

Endvidere kan der tillige observeres vandindtrængen bag dragere langs den frie kant 
af rampen. 

Det må desværre konstateres at de tidligere udførte tætninger både ved rampen og 
bag rampens opkant ved terræn ikke kan være tætte nok og bør udbedres. 

Der er under denne observation ikke foretaget observationer af øvrige områder. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Sjælsø 
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Emne Bilag A : Foto, optaget under observationen 

Dato Foretaget Torsdag d. 13.02.2009 kl. 23.45 

Deltagere Henrik Isidor (HI) P-laug I 

 

02 

Udførte ud-
bedrende 
arbejder 

(13.3) 

  
Udført lukning med plader popnittet på  Nederste felter er bibeholdt åbne. 
rammer med strækmetal. Der kan observeres vandindtrængen mellem 
(rampe fra terræn til P-dæk-1) dæk og overliggende drager. 

03 

Regnvands-
indtrængning 
langs rampe 

(13.3) 

  
Søjle ved rampe ml. P-dæk-1 og P-dæk-2 Vandindtrængen ved øverste bærejern. 
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 Side 2 af 5  

 

  
Vandindtrængen ved væg langs rampe Synlig vandindtrængen ved underside dæk 
(under nedkørselsrampens højre side)  

 

 
Synlig vandindtrængen ved rampens frie kant. Øverste felt er ikke dækket med lukket plade. 
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Synlig vandindtrængen. Synlig vandindtrængen. 
(Underside rampe fra terræn til p-dæk –1) (Underside rampe fra terræn til p-dæk –1) 

 

  
Vandindtrængen ved loft over søjle ved fod Synlig vandindtrængen i form af løbende vand 
af rampe ved p-dæk -2  
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Fugtplet på P-dæk-1 (ved port). Synlig vandindtrængen på inderside drager 
 

 

  
Synlig vandindtrængen over ikke lukket  Fugtplet på P-dæk-1 
ramme (ved betonbjælke over port) 
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Synlig vandindtrængen ved søjle på P-dæk-1 Synlig vandindtrængen på inderside drager 

 

  
Synlig vandindtrængen ved søjle på P-dæk-1 Synlig vandindtrængen på inderside drager 

 


