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Resumé

Frederiksberg Kommune har med aftale af den 29. januar 2018 anmodet Sweco om at
gennemføre et særeftersyn af rækværket på Dalgas Boulevard. Særeftersynet er udmeldt
på baggrund af en indledende besigtigelse.

Ved særeftersynet er der observeret følgende væsentlige forhold:

· Synlige rustskader på rækværket og hulninger i materialet.

· Enkelte steder er der observeret betonskader på kantbjælken.

Der er opstillet to reparationsstrategier for rækværket, hvor rækværket enten skal
renoveres eller udskiftes med et nyt rækværk, som opfylder nye standarder.

Der anbefales at udskifte rækværket, som vurderes at skulle gennemføres inden for 1 år,
da dette vil medføre, at rækværket ikke skal have udført væsentlige reparationer
(udbedring af overfladebehandling) indenfor en periode på 50 år efter udskiftning af
rækværket.

Arbejdet skønnes at tage ca. 12 uger og skønsmæssigt koste ca. 1.469.000 kr. ekskl.
moms, prisniveau marts 2018.
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1 Indledning
Frederiksberg Kommune har med aftale af den 29. januar 2018 anmodet Sweco om at
gennemføre et særeftersyn af rækværket på Dalgas Boulevard. Særeftersynet er udmeldt
på baggrund af en indledende besigtigelse.

Billede 1 Oversigtskort med placering af rækværk.

Frederiksberg Kommune har udmeldt særeftersyn på baggrund af en indledende
besigtigelse. Ved besigtigelsen blev der observeret rustskader på rækværket og enkelte
steder blev der observeret betonskader på kantbjælken.

Særeftersynet omfatter primært følgende konstruktionselementer:

· Rækværk
· Kantbjælke

Ved særeftersynet er der udtaget et antal støvprøveprofiler 4 forskellige steder i
kantbjælken til bestemmelse af kloridindholdet. Der er udført 3 ophugninger i kantbjælken
rundt om sceptre, for at se armeringens tilstand samt sceptres tilstand i overgang til
kantbjælke.

Derudover er der udtaget en prøve af et stykke jern fra rækværket, for at vurdere
indholdet af materialet. Der er også udtaget prøver af malingen for at se, hvilke stoffer der
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indgår, og om der skal tages særligt miljømæssige foranstaltninger i forbindelse med en
eventuel renovering/udskiftning af rækværket.

2 Basismateriale angående bygværket

2.1 Bygværksbeskrivelse

2.1.1 Administrative data

Bygværksidentifikation: Rækværk på Dalgas Boulevard

Bygværksbeskrivelse: Rækværk på Dalgas Boulevard

Bygværksbestyrer: Frederiksberg Kommune

Eftersynsansvarlig: Frederiksberg Kommune

2.1.2 Konstruktiv udformning

Der er rækværk på begge sider af Dalgas Boulevard, og rækværket måler ca. 130 meter
på henholdsvis hver side, der henvises til billede 3 for inddeling af de 4 strækninger.
Rækværket har en højde på 1,10 m og er inddelt i sektioner på 1,60 m. Afstanden mellem
sceptrene er på 160 cm med et tværsnit på 40x40 mm, og afstanden mellem balustrene
er på 15,5 cm med et tværsnit på 20x20 mm, se billede 2 for rækværksdefinitioner.

- Sydvestlig strækning SV: 53 sceptre, strækning 80 meter.

- Sydøstlig strækning SØ: 53 sceptre, strækning 80 meter.

- Nordvestlig strækning NV: 33 sceptre, strækning 50 meter.

- Nordøstlig strækning NØ: 33 sceptre, strækning 50 meter.

Billede 2: Rækværksdefinitioner.
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Billede 3: Oversigtskort over de 4 strækninger, NV, NØ, SV og SØ.

Rækværket er bygget i år 1935.

Dalgas Boulevard forløber som en viadukt under Lindevang Metrostation.

Broen, som går på tværs over Dalgas Boulevard, er bygget i år 1935 og har bronummer
11820. Broen består af 3 fag med en samlet spændvidde på 24,2 m og en bredde på 5,3
m.

Den frie højde under broen på kørebanen er ca. 4,4 m og 2,4 m for cykelstien samt
fortovet.

Under broen er der henholdsvis 3 hvælvinger på begge sider af vejen. I hvælvingerne er
der et hegn udført i samme materiale som rækværket, se billede 4.

Billede 4: skitse samt foto af hvælving med hegn.
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Rækværket er støbt sammen med en kantbjælke og skiller cyklisterne fra bilisterne.
Rækværket er udført som et støbejernsrækværk.

Kantbjælkerne, som rækværket er støbt sammen med, er udført i armeret beton.

Der henvises til tegninger i bilag nr. 1.

2.2 Historie

Aktivitet Årstal Bemærkninger

Opført 1934-35

Reparation 1993 Zacko-Lind A/S har udført
reparationsarbejde på
støttemuren.

Garantieftersyn 24/5 - 1994 Foretaget i forbindelse med
aflevering af
reparationsarbejdet.

Indledende besigtigelse 31/1 - 2018 Registrering af elementers
tilstand.

Særeftersyn 14/2 - 2018 Ophugning i kantbjælke,
udtagning af stålprøve fra
rækværket, udtagning af
maling fra rækværket,
udtagning af
støvprøveprofiler fra
kantbjælken til
kloridanalyse.

2.3 Trafikale forhold

Dalgas Boulevard bliver benyttet af fodgængere, cyklister og bilister.

Hvis rækværket skal renoveres, skal rækværket afskærmes pga. miljømæssige
foranstaltninger. Renoveringen vil udføres i to etaper for at opnå minimal trafikgene.

Hvis rækværket skal udskiftes vil dette også skulle udføres i to etaper. Der vil blive opsat
et interimsrækværk for at undgå fald ud mod kørebanen.
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3 Tilstandsregistrering

3.1 Henvisning til tidligere genereleftersyn

Tidligere eftersyn mv. oplistet i punktform og med særlig vigtige konklusioner er nævnt
nedenunder.

· 1935, rækværket opføres
· Der er ikke fundet oplysninger på tidligere genereleftersyn.

3.2 Undersøgelsesomfang og – metoder

Sweco foretog d. 31. februar 2018 en visuel registrering af rækværket og
markundersøgelser blev udført d. 14. februar 2018 med entreprenørassistance fra CG
Jensen.

Visuel besigtigelse er udført for alle konstruktionsdele. Ved den visuelle registrering blev
skaderne registreret. Der henvises til bilag nr. 2.

Der er udtaget støvprøveprofiler i kantbjælken 4 forskellige steder, én for hver strækning.

Boremel er udtaget i 3 dybder, 10-30 mm, 30-50 mm og 50-70 mm.

Der er foretaget 3 ophugninger:

- Ophugning nr. 1: Sydøstlig strækning SØ, 13,65 m fra start af rækværk, der blev
hugget til armering var synlig, der henvises til bilag 4.1.

- Ophugning nr. 2: Nordøstlig strækning NØ, 20,80 m fra start af rækværk, der blev
hugget til armering var synlig, der henvises til bilag 4.2.

- Ophugning nr. 3: Nordvestlig strækning NV, 14,00 m fra start af rækværk.
Ophugningen fandt sted i en fuge mellem 2 kantbjælker, der henvises til bilag
4.3.

Der er udtaget en prøve af et stykke jern fra rækværket, og FORCE Technology har
udført OES-analyse på emnet for at vurdere materialetypen, der henvises til bilag 6.

Der er udtaget prøver af malingen, som er sendt til akkrediteret kemisk analyse ved
Eurofins, Danmark og analyseret for indhold af PCB og 8 tungmetaller, der henvises til
bilag 7.

3.3 Resume af registreringer: Hovedelementer

Der henvises til bilag 2 vedr. den visuelle besigtigelse og bilag 3 og 4 vedr.
markundersøgelser, begge med udvalgte fotografier. For resultater fra kloridanalyserne
henvises til bilag 5.
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3.3.1 Sceptre på rækværket

Der er begrænset tværsnitsreduktion som følge af tæring på sceptrene. Ved ophugning af
kantbjælke, er der ubetydelig tæring på sceptret i overgang til kantbjælke. Der henvises til
bilag 4.1-4.3.

3.3.2 Balustre på rækværket

Der er udført slibning af et par balustre på strækningen SV, syd for Lindevang st. på en
stækning over 20 meter. I dette område var der særligt synlige rustskader på værnet i
form af hulninger. Det største tab er på 3,6 mm, så balustret står tilbage med en tykkelse
på 16,4 mm med en 18% reduceret styrke. Der henvises til bilag 4.4.
Ud fra stålanalysen kan der konkluderes, at der er tale om et lavt legeret kulstofstål.
Sammensætningen stemmer ikke overens med nogen gængse standarder. Da der er tale
om et ældre stål, er dette normalt. Der henvises til bilag 6.

3.3.3 Håndliste på rækværket

Håndlisten på rækværket fremstår overordnet intakt. Der er synligt rust på størstedelen af
håndlisten ligesom på balustrene og sceptrene, men tværsnittet ser ikke ud til at være
reduceret grundet rust. Enkelte steder er håndlisten opdelt mellem sektionerne på
rækværket, og der er en manglende plan overgang mellem håndlisten.

Billede 5: Manglende plan overgang mellem håndlisten.

3.3.4 Krav til nyt rækværk

Målene for det nuværende rækværk overholder ikke nye standarter. Et nyt rækværk skal
overholde følgende mål (Bygningsreglementet 15, 3.2.3 Værn):

- Højde på rækværk: minimum 1,2 meter

- Fri afstand mellem balustre: maksimum 89 mm



7 (13)

SÆREFTERSYNSRAPPORT
2018-03-07

SE-2018-RÆKVÆRK, DALGAS BOULEVARD
SAG 21.0363.01 FREDERIKSBERG RÆKVÆRK

re
po

00
2.

do
cx

20
13

-0
6-

14

P:\TM\21.0363.01_Frederiksberg_-_Rækværk\04_Output\Besigtigelse\Særeftersyn\Rapport_21.0363_Frederiksberg Rækværk.docs

3.4 Resume af registreringer: Andre elementer

3.4.1 Kantbjælker

Der er observeret revner og afskalning af beton på kantbjælkerne, dette er gældende for
alle 4 strækninger (NØ, SØ, NV, SV), men i et mindre omfang.
Der er lavet 3 destruktive forsøg i forbindelse med ophugning af kantbjælke for at se
betonen samt armeringens tilstand:

- Ophugning nr. 1: Strækning SØ, 13,65 m fra start af rækværk (se bilag 4.1).
- Ophugning nr. 2: Strækning NØ, 20,80 m fra start af rækværk (se bilag 4.2).
- Ophugning nr. 3: Strækning NV, 14,00 m fra start af rækværk (se bilag 4.3).

Fælles for alle ophugninger er, at beton fremstår meget hård og tæt, og der er ingen
tæring på armeringen. Der er ophugget rundt om sceptre, og der er ubetydelig tæring på
scepter i overgang til kantbjælke.
Lige rundt om sceptrene er der en blød mørtel fra tidligere reparation af rækværket.

Kloridkoncentrationen:
Kloridkoncentration i kantbjælken ligger mellem 0,011 - 0,110 % af den tørre betonvægt.
For specifik kloridkoncentration i prøver og dybder se bilag 5. Grænsen for risiko for
kloridinitieret armeringskorrosion sættes til 0,05 %. Da værdierne ligger meget tæt eller
lige over 0,05 % er der en risiko for kloridinitieret armeringskorrosion.
Da der ikke er observeret rust på armeringen i forbindelse med ophugningen, ses det ikke
som et problem at kloridkoncentrationen ligger lige over 0,05 %. Det er prøve 2 og 4 som
er overskrider grænseværdien en smule, mens prøve 1 og 3 ligger under grænsen for
risiko for kloridinitieret armeringskorrosion (se bilag 5).

Prøve 1 er udtaget i den sydøstlige ende, 13,65 m fra start af rækværk.
Prøve 2 er udtaget i den nordøstlige ende, 17,60 m fra start af rækværk.
Prøve 3 er udtaget i den nordvestlige ende, 17,60 m fra start af rækværk.
Prøve 4 er udtaget i den sydvestlige ende, 10,00 m fra start af rækværk.

3.4.2 Maling på rækværk

Malingen er skallet kraftigt af på størstedelen af rækværket. Der er udtaget prøver af
malingen, som er blevet analyseret, der henvises til bilag 7.

Analyseresultaterne viser forhøjet koncentration af tungmetallerne bly, cadmium og zink,
samt forhøjet koncentration af PCB. Malingen har et indhold af bly på 16.000 mg/kg og
klassificeres som farligt affald. Hverken forurenet affald eller farligt affald må blandes med
almindeligt byggeaffald.

På baggrund af bly koncentrationen i malingsprøven, så klassificeres malingen som farligt
affald.

Hvis rækværket skal udskiftes skal rækværket håndteres og bortskaffes til omsmeltning
hos SMOKA, som kan modtage farligt affald.
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Hvis rækværket skal renoveres, foreskriver bygningsreglementet, at man skal have
udtaget blodprøver for spor af bly, og rækværket skal håndteres med maske og
handsker.

4 Skadesårsags- og udbedringsvurdering

4.1 Årsag og udbedring: Hovedelementer

4.1.1 Sceptre på rækværket

Der er rust på sceptrene, men der er begrænset reduktion af tværsnittet. Rækværket er
omtrent 80 år gammelt, så dette ses at være normalt. Der er manglende løbende
vedligeholdelse af overfladebehandling af sceptrene.

Ved en renovering vil sceptrene blive renset og malet.

Der vurderes ikke at rækværkets styrke er svækket så meget, at rækværket ikke kan
holde cyklister og bilister adskilt.

4.1.2 Balustre på rækværket

Der er rust på balustrene, og lokalt er der reduktion af tværsnittet på op til 3,6 mm, hvilket
svarer til en svækkelse på 18 % af styrken. Rækværket er som nævnt omtrent 80 år
gammelt, så dette ses at være normalt. Der er manglende løbende vedligeholdelse af
overfladebehandling af balustrene.

Ved en renovering vil balustrene blive renset og malet. De steder hvor balustrene er
svækket, vil disse blive udskiftet med nye balustre som påsvejses.

4.1.3 Håndliste på rækværket

Der er synligt rust på håndlisten. Rækværket er som nævnt omtrent 80 år gammelt, så
dette ses at være normalt. Der er manglende løbende vedligeholdelse af
overfladebehandling af håndlisten.

Ved renovering vil håndlisten blive renset og malet. De steder hvor overgangen af
håndlisten er ujævn eller manglende, vil dette blive udbedret.

4.2 Årsag og udbedring: Andre elementer

4.2.1 Kantbjælker

Enkelte steder på kantbjælken er der observeret afskalninger af dæklaget, dog ikke helt
ind til armeringen. En årsag er, at vejsaltet tærer hårdt på betonen over en længere
periode samtidig med skiftende vind og vejr.

Skaderne udbedres ved at hugge dårligt beton væk, afrense armeringen, hvis der er
synligt rust, og lukke skaderne med cementbaserede mørtel samt svummemørtel
(overfladebehandling), som er kloridhæmmende.
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5 Dispositionsforslag
Princippet i en renovering af et skadet bygværk er, at eliminere eller begrænse effekten af
de skadevoldende forhold.

I det følgende er opstillet 2 strategier for rækværket indeholdende udbedringsstrategi
med tilhørende beskrivelse, anlægsoverslag samt tidsplan.

5.1 Alternativ 1. Istandsættelse

Overordnet er strategien med istandsættelsesforslaget, at bygværket istandsættes
således, at dens funktion er sikret i mindst 15-20 år uden ny overfladebehandling.

5.1.1 Teknisk beskrivelse

Istandsættelsesforsalget omfatter i hovedtræk:

· Afskærmning af rækværk før afrensning

· Afrensning af rækværk

· Udskiftning af svækkede balustre

· Afrensning af kantbjælke

· Reparation af kantbjælke

· Overfladebehandling på kantbjælke samt rækværk

Et telt skal sættes op rundt om rækværket, så det er muligt at stå op ved rensning af
rækværket, så malingen bliver lokalt og kan bortskaffes.

Betonskader på kantbjælker repareres ved afrensning og håndudsætning med
reparationsmørtel. Kantbjælken overfladebehandles med svummemørtel, som er
kloridhæmmende.

Hele rækværket renses ved sandblæsning eller anden form for rensning, så rent stål
fremkommer.

De svækkede balustre skæres ud ved top og bund, og der svejses nye på.

Flere steder på rækværket er sektionerne på 1,6 m samlet med en plade, som flere
steder er rustet eller helt sluppet fra hinanden. Disse udskiftes og nye påsvejses.

Kantbjælken overfladebehandles så denne fremstår helt ny og intakt.
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5.1.2 Økonomi

Udgifter til den foreslåede strategi beløber sig overslagsmæssigt til følgende. Alle beløb i
1.000 kr. ekskl. moms, prisniveau marts 2018 (der henvises til bilag 8.1).

Istandsættelse, entreprenørudgifter   1575

Diverse uforudseelige udgifter ~ 25 % af entreprenørudgifter  394

Administration (Frederiksberg Kommune)  25

Samlede udbedringsudgifter primo marts  1995

Overslaget indeholder ikke udgifter til trafikgener samt rådgiverhonorar.

5.1.3 Tidsplan mv.

Istandsættelsen af rækværket vurderes at skulle gennemføres inden for 1-2 år.

Arbejdet med istandsættelse skønnes at tage i alt ca. 20 uger. Der forudsættes to etaper,
så en side af rækværket renoveres samtidigt, hvorved denne side inddeles i 2
strækninger, som vist på billede 3.

Eksempel:

Etape 1: Strækning nordvest NV og sydvest SV

Tidsplan for én af strækningerne:

- 1 uge til inddækning af rækværket

- 1 uge til ophugning ved sceptrene inkl. smedearbejde

- 1 uge til afrensning af rækværk

- 1 uge til overfladebehandling af rækværk

- 1 uge til betonreparationer ved kantbjælke, udskiftning af fuger, nedtagning af
inddækning

I alt 5 uger for én strækning, så der skønnes at renoveringsarbejdet vil tage 20 uger i alt.

5.2 Alternativ 2. Nyt rækværk

Overordnet er strategien med nyt rækværk at nedtage det gamle og opsætte et helt nyt
rækværk, der lever op til kravene om afstanden mellem tremmerne og højden på
rækværket efter gældende lovgivning. Rækværkets funktion vil være sikret i mindst 50 år
uden væsentlige reparationer (udbedring af overfladebehandling).

5.2.1 Teknisk beskrivelse

Et nyt rækværk omfatter i hovedtræk:

· Fjernelse af det gamle rækværk



11 (13)

SÆREFTERSYNSRAPPORT
2018-03-07

SE-2018-RÆKVÆRK, DALGAS BOULEVARD
SAG 21.0363.01 FREDERIKSBERG RÆKVÆRK

re
po

00
2.

do
cx

20
13

-0
6-

14

P:\TM\21.0363.01_Frederiksberg_-_Rækværk\04_Output\Besigtigelse\Særeftersyn\Rapport_21.0363_Frederiksberg Rækværk.docs

· Ophugning ved sceptre

· Afrensning af kantbjælke

· Reparation af kantbjælke

· Udskiftning af fuger

· Montering af nyt rækværk inkl. gevindstænger

5.2.2 Økonomi

Udgifter til den foreslåede strategi beløber sig overslagsmæssigt til følgende. Alle beløb i
1.000 kr. ekskl. moms, prisniveau marts 2018 (der henvises til bilag 8.2).

Udskiftning, entreprenørudgifter   1256

Diverse uforudseelige udgifter ~ 15 % af entreprenørudgifter  188

Administration (Frederiksberg Kommune)  25

Samlede udbedringsudgifter ultimo marts  1469

Overslaget indeholder ikke udgifter til trafikgener samt rådgiverhonorar.

5.2.3 Tidsplan mv.

Opsætning af nyt rækværk vurderes at skulle gennemføres inden for 1 år.

Arbejdet med istandsættelse skønnes at tage i alt ca. 12 uger. Der forudsættes to etaper,
så en side af rækværket renoveres samtidigt, hvorved denne side inddeles i 2
strækninger, som vist på billede 3.

Eksempel:

Etape 2: Strækning nordvest NØ og sydvest SØ

Tidsplan for én af strækningerne:

- 1 uge til opsætning af interimsrækværk og bortskafning af gammelt rækværk

- 1 uge til ophugning ved sceptrene (for udførsel se billede 6).

- 1 uge til montering af nyt rækværk, betonreparationer samt nedtagning af
interimsrækværk.

I alt 3 uger for én strækning, så der skønnes at renoveringsarbejdet vil tage 12 uger i alt.
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Billede 6: skitse for ophugning ved scepter.

6 Konklusion og indstilling
Ved en istandsættelse af rækværket foretages nødvendige istandsættelsesarbejder
således, at dens funktion sikres i mindst 15-20 år uden ny overfladebehandling og uden
væsentlige reparationer.

Udgiften til alternativ 1: istandsættelse af rækværket, er skønsmæssigt beregnet til ca.
1.995.000 kr. ekskl. moms, prisniveau marts 2018. Heraf udgør udgifter til Frederiksberg
Kommunes administration 25.000 kr.

Ved udskiftning af det gamle rækværk og opsætning af et nyt, vil rækværkets funktion
være sikret i mindst 50 år uden væsentlige reparationer (udbedring af
overfladebehandling).

Udgiften til alternativ 2: nyt rækværk, er skønsmæssigt beregnet til ca. 1.469.000 kr.
ekskl. moms, prisniveau marts 2018. Heraf udgør udgifter til Frederiksberg Kommunes
administration 25.000 kr.

Det anbefales, at udskifte rækværket, som vurderes at skulle gennemføres inden for 1 år.
Det er muligt at dele udskiftningen op i 2 etaper, så den ene side af rækværket laves i år
og den anden til næste år. Hovedårsagen til udskiftning er, at den nuværende maling på
rækværket skal håndteres som farligt affald, og der vil i den forbindelse være
ekstraomkostninger grundet særligt miljømæssige foranstaltninger. Det nuværende
rækværk opfylder heller ikke de nyeste krav til mål. Ydermere vil et nyt rækværks funktion
være sikret i mindst 50 år uden væsentlige reparationer (udbedring af
overfladebehandling).

Rækværkets økonomi (der henvises til bilag 8.2) er baseret på, at der opsættes et
galvaniseret rækværk. Billede 7 og 8 viser inspiration til et muligt rækværk.
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Billede 7: Inspiration til et muligt rækværk.

Billede 8: Inspiration til et muligt rækværk.
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1 INDLEDNING

Dette tekniske notat vedrører en visuel gennemgang af de fysiske forhold, samt en
registrering af typiske skader.

Der er ved gennemgangen ikke foretaget destruktive undersøgelser. I flere tilfælde
er overfladerusten dog banket af med en hammer, således at en simpel vurdering af
materialereduktionen kan foretages.

2 GENNEMGANG

2.1 Værn generelt

Værnet fremstår generelt anløbet af en hel del rust. Ved besigtigelsen er rusten i en
række tilfælde banket af med en hammer, hvorefter tilstanden af værnet umiddelbart
fremstår som fin.

Værnet er samlet i sektioner, som primært følger dilatationsfugerne i støttemurene.
Ved værnets nedre horisontale del er værnet samlet med en ”muffe”, som fastholder
de to halvdele men samtidig tillader dilatation på langs af værnet. I næsten alle til-
fælde er disse ”muffer” helt eller delvist tæret væk.

Ved værnets øvre horisontale dele, er værnet tilsyneladende samlet via håndlisten
som formentlig er trukket i et spor eller lignende. Håndlisten er skruet ned i værnet.
Håndlisten fremstår umiddelbart i fin stand, dog ses en del rust på undersiden.

Det vurderes ikke muligt at adskille håndliste fra værnet.

Værnet er fastgjort i kantbjælken ved hjælp af et scepter som er forankret i kantbjæl-
ken. Der er ingen synlige fastgørelser i form af fodplader eller lignende. Generelt
fremstår sceptre lettere anløbet af rust, og der ses umiddelbart kun begrænset re-
duktion i materialetykkelsen.
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På den sydvestlige del af strækningen, fra Metroen til værnets toppunkt i sydlig ret-
ning, kan konstateres at særligt lodposterne lokalt er mere anløbet af rust. Rusten er
stikprøvevis banket af med en hammer, og lokale reduktioner i materialetykkelsen
kan konstateres.

Værnet er endvidere lokalt opdelt i andre/mindre sektioner som ikke følger dilatati-
onsfugerne. Eksempelvis er mod NØ konstateret en sektion mellem to sceptre som
er fastholdt med nogle vinkelbeslag. I et andet tilfælde er tilsyneladende påsvejst et
fladstål som kompensation for den manglende ”muffe”.

I enkelte tilfælde er konstateret at overgangen mellem nedre horisontale del og
scepter er revnet eller tæret over.

Ved dilatationsfuger i håndlisterne er gabet mellem listerne i varierende bredde. I
nogle tilfælde må gabet betragtes som stort, og kan udgøre en potentiel risiko for en
cyklist som måtte have behov for at gribe om håndlisten.

Ved værnets afslutninger kan konstateres tegn på lettere påkørsel, formentlig af
mindre fejemaskiner eller lignende. Værnet står ikke i lod og enkelte lodposter er de-
formeret.

2.2 Elastiske fuger

Kantbjælkerne består af ”elementer” opdelt i varierende længde og fugerne mellem
disse er udført som hårde fuger samt elastiske fuger ved dilatationsfugerne.

Støttemurene er opdelt med 3-4 dilatationsfuger henholdsvis nord og syd for bane-
krydsningen.

I næsten alle tilfælde kunne ved besigtigelsen konstateres, at de elastiske fuger
mangler vedhæftning til underlaget (kantbjælke og støttemur). Den manglende for-
segling af fugerne, kan medføre risiko for at vand trænger ned i og bag konstruktio-
nen.

I flere tilfælde ses tydelige tegn på at vand er trængt ned i fugerne og løber ud flere
steder på støttemuren.

2.3 Støttemure og kantbjælker

Kantbjælken viser i flere tilfælde tegn på forvitring og nedbrydning. I flere tilfælde kan
konstateres større og mindre afskalninger og andre skader.

Der er konstateret enkelte revner og afskalninger på støttemurene ved dilatationsfu-
gerne. I flere tilfælde er disse revner tydeligvis vandførende.

2.4 Øvrige bemærkninger

Under banebroen på den østlige side, ved den nordlige ”bue” er konstateret en stør-
re afskalning. Overfladen tyder på, at der kan være tale om en tidligere udført repa-
ration.
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3 INDSTILING OG ØKONOMI

Det anbefales at iværksætte følgende arbejder:

· Nærmere undersøgelser af stålkvalitet
· Afrensning af stål på udvalgte steder
· Verificering af om toppen er armeret
· Udtagning af kloridprøver (4 stk.)
· Frihugning omkring 4 sceptre for at verificering af tilstanden

3.1 Nærmere undersøgelser af stålkvalitet

Såfremt rækværket skal repareres er det nødvendigt, at få kendskab til
sammensætningen af stålet og dens kvalitet. Der udtages et stikke stål som
sende på laboratorie til undersøgelse

3.2 Afrensing af stål på udvalgte steder

Dette har til formål at få klarhed over om der er godstykkelse nok tilbage når
rusten af fjernet. Det er også med til at klarlægge det videre og hvilken repa-
rationsstrategi der skal vælges.

3.3 Verificering af om toppen er armeret

Det skal undersøges ved hjælp dæklagsmålinger kombineret med ophugnin-
ger i beton for at få verificeret om der er armering i toppen, hvor rækværket
er fastsat.

3.4 Udtagning af kloridprøver

Udtagning af kloridprøver, at for at få undersøgt om konstruktionen er angre-
bet af klorider som er skadelig for betonen og armeringen (såfremt der er
armering i konstruktionen).

3.5 Frihugning omkring 4 sceptre for verificering af tilstanden

Frihugning omkring 4 sceptre er for at få klarlagt tilstanden af de indstøbte
rækværkssceptre for at kunne klarlægge den rigtige reparationsstrategi.

3.6 Økonomi

Vi har vurderet at markundersøgelserne kan udføres af én dags varighed
med assistance fra en entreprenør. Markundersøgelserne er tiltænkt uden at
der skal udføres restriktioner for trafikken. Overslagsmæssigt koster assi-
stancen fra en entreprenør til at koste ca. 15.000 kr. Undersøgelse af stål-
kvalitet og sammensætning har vi vurderet til ca. 20.000 kr., men har ikke er-
faring med prisen.
Udtagning af kloridprøver koster 1.200 kr. pr. stk. at få analyseret.
Samlet for de supplerende undersøgelser kommer det til at koste ca. 40.000
kr., dog med det forbehold, at prisen for undersøgelse af stål er anslået.
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Med hensyn til rådgiverhonorar, så er det indeholdt i den allerede under-
skrevne aftale.
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1

Værn på Dalgas Boulevard – strækning SØ

Foto nr. 1, Oversigt af brostedet – strækning SØ Foto nr. 2, ”Muffe” delvist tæret ved samling af værn

Foto nr. 3, Muffe tæret væk og elastisk fuge slipper Foto nr. 4, Afskalning på støttemur ved dilatationsfuge

Foto nr. 5, Revne i både kantbjælke og støttemur Foto nr. 6, Eksempel på betonskade på kantbjælke
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Værn på Dalgas Boulevard – strækning NØ

Foto nr. 7, Oversigt af brostedet – strækning NØ Foto nr. 8, ”Muffe” tæret væk og elastisk fuge slipper

Foto nr. 9, Fastgørelse af scepter. Begrænset
tværsnitsreduktion som følge af tæring

Foto nr. 10, Elastisk fuge slipper på støttemur

Foto nr. 11, Stort gab mellem håndlister Foto nr.12, Eksempel på betonskade
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Værn på Dalgas Boulevard – strækning SV

Foto nr. 13, Oversigt af brostedet – strækning SV Foto nr. 14, Samling nedre del og scepter revner/tæret.

Foto nr. 15, Lokal materialereduktion konstateret. Foto nr. 16, Lokal materialereduktion konstateret.

Foto nr. 17, Eksempel på betonskade. Foto nr. 18, Eksempel på betonskade.
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Værn på Dalgas Boulevard – strækning NV

Foto nr. 19 Oversigt af brostedet – strækning NV Foto nr. 20 Stort gab mellem håndlister

Foto nr. 21 ”Muffe” tæret væk Foto nr. 22 Elastisk fuge ved kantbjælke slipper

Foto nr. 23 Eksempel på betonskade Foto nr. 24 Fastgørelse af scepter. Tilsyneladende
ingen reduktion af tværsnittet.
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Værn på Dalgas Boulevard – Øvrige forhold

Foto nr. 25 Oversigt af brostedet – diverse Foto nr. 26 Betonskade på brokonstruktion (øst)

Foto nr. 27 Betonskade på brokonstruktion (vest) Foto nr. 28 Værn formentlig påkørt af mindre maskine
(SØ).

Foto nr. 29 Værn formentlig påkørt af mindre maskine
(SV)





Frederiksberg Kommune Bilag 4.1: Rapportering af kantbjælkeophugning
Særeftersyn, Frederiksberg Rækværk, Dalgas Boulevard Udarbejdet af SSAR

Side 1 af 2
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Registreringer:
Ophugning nr. 1
Placering af ophugning: Strækning SØ, 13,65 m fra start af rækværk.
Foto

Dimensioner af ophugning
Længde af ophugning i kantbjælke 30 cm
Bredde af ophugning i kantbjælke 20 cm
Tykkelse af kantbjælke 24 cm
Dybde af ophugning i kantbjælke 7 cm

Diverse mål:
Rundjern Y10
Dæklag 60-70 mm, både vandret og lodret

Beskrivelse

Ophugning nr. 1 er udført ved strækning SØ. Ophugningen havde til formål at undersøge tilstanden af
betonen og armeringen samt tilstanden af scepteret.

I ophugningen er fundet rundjern Y10 i dybden 7 cm. Der er ikke observeret tegn på rust. Dæklaget til
armeringen er målt til mellem 60 og 70 mm.

Der er ubetydelig tæring på scepter i overgang til kantbjælke.



Frederiksberg Kommune Bilag 4.1: Rapportering af kantbjælkeophugning
Særeftersyn, Frederiksberg Rækværk, Dalgas Boulevard Udarbejdet af SSAR
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Foto

Foto nr. 1. Ophugning nr. 1: Ophugning i kantbjælke,
ubetydelig tæring på scepter.

Foto nr. 2. Ophugning nr. 1: Ophugning i kantbjælke,
ubetydelig tæring på scepter.

Foto nr. 3. Ophugning nr. 1: Værn slebet, fremstår
næsten intakt. 20x20 mm og 40 x 40 mm.

Foto nr. 4: Ophugning 1: Værn slebet, fremstår næsten
intakt. 20x20 mm og 40x40 mm.

Foto nr. 5. Ophugning 1: Værn slebet, fremstår næsten
intakt. 20x20 mm og 40x40 mm.

Foto nr. 6: Ophugning 1: Værn slebet, fremstår næsten
intakt. 20x20 mm og 40x40 m.



Frederiksberg Kommune Bilag 4.2: Rapportering af kantbjælkeophugning
Særeftersyn, Frederiksberg Rækværk, Dalgas Boulevard Udarbejdet af SSAR

Side 1 af 2
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Registreringer:
Ophugning nr. 2
Placering af ophugning: Strækning NØ, 20,80 m fra start af rækværk.
Foto

Dimensioner af ophugning
Længde af ophugning i kantbjælke 30 cm
Bredde af ophugning i kantbjælke 20 cm
Tykkelse af kantbjælke 24 cm
Dybde af ophugning i kantbjælke 7 cm

Diverse mål:
Rundjern Y10
Dæklag 60-70 mm, både vandret og lodret

Beskrivelse

Ophugning nr. 2 er udført ved strækning NØ. Ophugningen havde til formål at undersøge tilstanden af
betonen og armeringen samt tilstanden af scepteret.

I ophugningen er fundet rundjern Y10 i dybden 7 cm. Der er ikke observeret tegn på rust. Dæklaget til
armeringen er målt til mellem 60 og 70 mm.

Der er ubetydelig tæring på scepter i overgang til kantbjælke.

Beton fremstår meget hård og tæt.



Frederiksberg Kommune Bilag 4.2: Rapportering af kantbjælkeophugning
Særeftersyn, Frederiksberg Rækværk, Dalgas Boulevard Udarbejdet af SSAR

Side 2 af 2
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Foto

Foto nr. 1. Ophugning nr. 2: Beton fremstår meget hård
og tæt. Ubetydelig tæring på scepter i overgang til
kantbjælke. Mærker efter mejsel.

Foto nr. 2. Ophugning nr. 2: Beton fremstår meget hård og
tæt. Ubetydelig tæring på scepter i overgang til kantbjælke.
Mærker efter mejsel.

Foto nr. 3. Ophugning nr. 2. Beton fremstår meget hård
og tæt. Ubetydelig tæring på scepter i overgang til
kantbjælke. Mærker efter mejsel.

Foto nr. 4: Ophugning 2: Beton fremstår meget hård og tæt.
Ubetydelig tæring på scepter i overgang til kantbjælke.
Mærker efter mejsel.

Foto nr. 5: Ophugning 2: Beton fremstår meget hård og
tæt. Ubetydelig tæring på scepter i overgang til
kantbjælke. Mærker efter mejsel.



Frederiksberg Kommune Bilag 4.3: Rapportering af kantbjælkeophugning
Særeftersyn, Frederiksberg Rækværk, Dalgas Boulevard Udarbejdet af SSAR

Side 1 af 3

p:\tm\21.0363.01_frederiksberg_-_rækværk\04_output\særeftersyn\bilag 4.3 rapportering af kantbjælkeophugning.doc

Registreringer:
Ophugning nr. 3
Placering af ophugning: Strækning NV, 14 m fra start af rækværk.
Foto

Dimensioner af ophugning
Længde af ophugning i kantbjælke 30 cm
Bredde af ophugning i kantbjælke 20 cm
Tykkelse af kantbjælke 24 cm
Dybde af ophugning i kantbjælke 7 cm

Diverse mål:
Rundjern Y10
Dæklag 60-70 mm, både vandret og lodret

Beskrivelse

Ophugning nr. 3 er udført ved NV strækning. Ophugningen havde til formål at undersøge tilstanden af
betonen, fugen samt tilstanden af scepteret. Scepteret er placeret midt i en fuge.

Der er ubetydelig tæring på scepter i overgang til kantbjælke.

Beton fremstår meget hård og tæt. Der er fundet polystyren i fugen.

Der er slebet på balustret ved siden af sceptret. Der er et tab på 3,6 mm.
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Foto

Foto nr. 1: Ophugning 3: Polystyren i fuge, kunne tyde på
en senere reparation.

Foto nr. 2: Ophugning 3: Geometri ser lidt underlig ud -
ændres tværsnittet?

Foto nr. 3: Ophugning 3: Geometri ser lidt underlig ud -
ændres tværsnittet?

Foto nr. 4: Slibning af værn: Hulning indad i materialet -
dimension ca. 16,4 mm - tab på 3,6 mm.

Foto nr. 5: Slibning af værn: Hulning indad i materialet -
dimension ca. 16,4 mm - tab på 3,6 mm.

Foto nr. 6: Slibning af værn: Hulning indad i materialet -
dimension ca. 16,4 mm - tab på 3,6 mm.
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Foto nr. 7: Slibning af værn: Hulning indad i materialet -
dimension ca. 16,4 mm - tab på 3,6 mm.

Foto nr. 8: Slibning af værn: Hulning indad i materialet -
dimension ca. 16,4 mm - tab på 3,6 mm.



Frederiksberg Kommune Bilag 4.4: Rapportering af rækværk
Særeftersyn, Frederiksberg Rækværk, Dalgas Boulevard Udarbejdet af SSAR

Side 1 af 4
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Registreringer:
Slibning nr. 1, 2 og 3
Placering af slibning: Strækning SV, syd for Lindevang st. over en 20 meters strækning.
Foto

Dimensioner af intakt rækværk
Scepter: 40x40 mm
Baluster: 20x20 mm

Diverse mål:
Rækværket har en højde på 1,10 m og er inddelt
i sektioner på 1,60 m.

Beskrivelse

Slibningen er udført på strækningen SV, syd for Lindevang st. på en stækning over 20 meter. I dette område
var der særligt synlige rustskader på værnet i form af hulninger.

Slibningen havde til formål at måle tykkelsen på værnet, for at se hvor meget af materialet der er svundet.
Der er udført 3 slibninger på balustre, hvor tykkelsen efterfølgende er målt.

Under slibningen er der fundet rød grunder under malingen, og der er udtaget prøver af malingen til
analysering.
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Foto

Oversigt over strækningen på ca. 20 m (se sort
markering), hvor 3 værn er slebet. Der er slebet på et
lokalt område med synlige rustskader.

Foto nr. 1: Slibning af værn: Hulning indad i materialet -
dimension ca. 16,4 mm - tab på 3,6 mm.

Foto nr. 2: Slibning af værn: Hulning indad i materialet -
dimension ca. 16,4 mm - tab på 3,6 mm.

Foto nr. 3: Slibning af værn: Hulning indad i materialet -
dimension ca. 16,4 mm - tab på 3,6 mm.

Foto nr. 4: Slibning af værn: Hulning indad i materialet -
dimension ca. 16,4 mm - tab på 3,6 mm.

Foto nr. 5: Slibning af værn: Hulning indad i materialet -
dimension ca. 16,4 mm - tab på 3,6 mm.
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Foto nr. 6: Slibning af værn: Hulning indad i materialet -
dimension ca. 16,4 mm - tab på 3,6 mm.

Foto nr. 7: Slibning af værn: Rød grunder under malingen.

Foto nr. 8: Slibning af værn: Rød grunder under malingen. Foto nr. 9: Slibning af værn: Stadig meget rust tilbage efter
slibning. Kraftige hulninger i materialet.

Foto nr. 10: Slibning af værn: Stadig meget rust tilbage
efter slibning. Kraftige hulninger i materialet.

Foto nr. 11: Slibning af værn: Stadig meget rust tilbage efter
slibning. Kraftige hulninger i materialet.
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Foto nr. 12: Slibning af værn: Stadig meget rust tilbage
efter slibning. Kraftige hulninger i materialet.

Foto nr. 13: Slibning af værn: Stadig meget rust tilbage efter
slibning. Kraftige hulninger i materialet.

Foto nr. 14: Slibning af værn: Stadig meget rust tilbage
efter slibning. Kraftige hulninger i materialet.

Foto nr. 15: Slibning af værn: Stadig meget rust tilbage efter
slibning. Kraftige hulninger i materialet.

Foto nr. 16: Slibning af værn: Stadig meget rust tilbage
efter slibning. Kraftige hulninger i materialet. Ca. 16,7 mm
dog formentlig lidt mere.

Foto nr. 17: Slibning af værn: Stadig meget rust tilbage efter
slibning. Kraftige hulninger i materialet. Ca. 16,4 mm dog
tydeligvis støre tab.



  Sagsnr: 21.0363.01 Klient: Frederiksberg Kommune CHLORIDANALYSE AF BETON

  Sag: Frederiksberg - Rækværk   Standard:DS 423.28

  Prøve nr. 1 2

  Prøve nr. 1 2 3 4 5 6

  Dybde mm 10-30 30-50 50-70 10-30 30-50 50-70

  Note

  Tara nr. 17 18 19 20 21 22

  Prøve    g 20,00 20,00 20,00 20,00 15,39 17,47

  Titrering, glas nr. A B C D E F

  Tilsat 0,1N sølvnitrat   ml 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

  Tilsat 0,1 N ammoniunthiocyanat   ml 18,80 19,10 19,40 13,80 17,10 17,20

  Chloridindhold % 0,021 0,016 0,011 0,110 0,067 0,057

  Prøve nr. 3 4

  Prøve nr. 7 8 9 10 11 12

  Dybde mm 10-30 30-50 50-70 10-30 30-50 50-70

  Note

  Tara nr. 23 24 25 26 27 28

  Prøve    g 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

  Titrering, glas nr. I L K L M N

  Tilsat 0,1N sølvnitrat   ml 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

  Tilsat 0,1 N ammoniunthiocyanat   ml 19,10 18,60 19,40 15,50 16,70 17,80

  Chloridindhold % 0,016 0,025 0,011 0,080 0,058 0,039

Bemærkninger:

Udført af: Udført dato: Indtastet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Journal nr.:
JrH 20.02.2018 JrH TAN 1

H:\GEOTEK\LABFORM\B-LAB\10.XLS Rev. 96.06.24 



Sweco Danmark A/S
Granskoven 8
2600 Glostrup

Att.: Sarah Strøm

FORCE

Brøndby, 2018.02.26

Antal sider incl. 1 bilag
2

Rappoft

Sag nr.
tt8-23337

Rappoft nr.
1

Udarb. af
HLA/OP/-

Side
1

Opgave- og prøvebeskrivelse
I henhold til aftale har vi udført OES-analyse på 1 emne. Emnet blev modtaget den 2018.02.15 og var mærket

"Frederiksberg rækværk". Udover analysen er der bedt om en vurdering af materialetypen fra en metallurg.

Prøveforberedelse
Svarende til ISO 14284;1996; afsnit 5.4.4.

Prøvning
Optisk emissionsspektrometrisk analyse (OES-analyse).

Detaljeret metodeangivelse fremgår af vedlagte bilag.

Resultater
Vor mærkning, analysedato og analyseresultater samt eW. individuelle bemærkninger til de opnåede resultater af

OES-analysen fremgår af vedlagte bilag.

Kommentar fra Metallurg v/ Asbjørn Andersen:
Den kemiske sammensætning af den analyserede prøve viser, at der er tale om et lavt legeret kulstofstå|.
Sammensætningen stemmer íkke overens med nogen gængse standarder. Såfremt der er tale om ældre stå/, er
det normalt at sammensætningen afuiger fra standarderne. W har fået oplys| at prøven er udtaget fra et
gelænder, hvoÉor vi antager, at der er tale om smedet stå|. Dette stemmer overens med prøvens udseende. At
prøvens kemiske sammensætning ikke er i overensstemmelse med gængse standarder vurderes i nærværende
tilfælde ikke at have betydning for gelænderets styrke.
Bemærk, at vi ikke har deltaget i inspektion af gelændereÇ hvoÉor vi ikke kan udtale os om gelænderets
generelle tilstand.

Ole Petersen
Specialist
Kemisk Analyse

Prøvningsrapporten må kun gengives ¡ uddrag med FORCE Technology's skriftl¡ge tilladelse.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de prøvede emner.

De "Almindelige betingelser" på bagsiden er en ¡ntegreret del af vor ydelse.

FORCE Technology Sweden AB FoRCE Technology, Hovedkontor
Tallmätargatan 7 Park Allé 345

721 34 Västerås, Sverige 2605 Brøndby, Danmark
Tet. +46 (0)21 490 3000 Tet. +45 43 25 00 00
Fax +46 (0)21 490 3001 Fax +45 43 25 00 10
info@forcetechnology.se force@force.dk
ww.forcetechnology.se www.forcetechnology.com

Tekniker
Kemisk Analyse

FORCE Technology Nomay AS

Nye Vakås vei 32
1395 Hvalstad, Noruay

Tel. +47 64 00 35 00
Fax +47 tr 00 35 01

¡nfo@forcetechnology.no
www.forcetechnology.no

ffiffiffi ¡Èi't;!a!t
rãtiln4LtsY i;itl!a



Analyse ved optisk
em issionsspe ktrom etri

FORCE

Udføft, på SPECTROLAB M11 instrument i henhold tilforskrifterne i ASTM E 415
med modifikationer svarende til instrumentet.

Dato
Prøve nr.
Sags id.

Prøve id.
Beskrivelse

19-02-2018
P7945
118-23337.0001
Frederiksberg rækværk

Program Fe-10

c
o/o

0,054

N¡
o/o

op27

w
o/o

<or002

s¡
o/o

<0,002

AI
o/o

oro0l

Pb
o/o

<0,0005

Zn
o/o

<o,002

Mn
o/o

oþ7

Co
o/o

o,016

Sn
o/o

o,010

B¡
o/o

<o,001

As
o/o

op27

Ta
o/o

<o,o05

s
o/o

o,060

Nb
o/o

<o,001

Te
o/o

0,oo1

Cr
o/o

oro10

T¡
o/o

<0,001

Ce
o/o

<oro02

N
o/o

o,o13

Mo
o/o

<0r0o2

v
o/o

<o,001

Se
o/o

<o,002

Fe

0,069

P
o/o

Cu
o/o

op42

Zr
o/o

<01001

B
o/o

990,o004

Fe er beregnet som difference

I Grundet prøvens størrelse, er analysen gennemføft ved brug af maske.

De opnåede resultater er defor behæftet med større usikkerhed end ved en analyse af optimale prøvestørrelser

! Analysen er gennemført efter omsmeltning af prøven.

De opnåede resultater er defor behæftet med større usikkerhed end ved en analyse af originalt materiale.

u
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Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-18-CA-00642244-01

EUDKVE-00642244

CA0000300

Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Sweco Danmark A/S 

Granskoven 8

2600 Glostrup

Att.: Anders Bell
21.02.2018

Analyserapport
Sagsnr.: 21.0363.01

Frederiksberg - RækværkSagsnavn:

Prøvetype: Byggemateriale

Prøvetager: ANBDRekvirenten

Prøveudtagning: 20.02.2018

Analyseperiode: 21.02.2018 - 01.03.2018

MP1 - malingPrøvemærke:

64224401Lab prøvenr: Urel 

(%)

Enhed DL. Metode ¤)

Metaller

Arsen (As) 4.3 mg/kg 2 SM 3120 ICP-OES 30

Bly (Pb) 16000 mg/kg 2 SM 3120 ICP-OES 30

Cadmium (Cd) 1.0 mg/kg 0.05 SM 3120 ICP-OES 30

Chrom (Cr) 76 mg/kg 1 SM 3120 ICP-OES 30

Kobber (Cu) 60 mg/kg 2 SM 3120 ICP-OES 30

Kviksølv (Hg) 0.15 mg/kg 0.01 SM 3112 CV-AAS 30

Nikkel (Ni) 10 mg/kg 1 SM 3120 ICP-OES 30

Zink (Zn) 9500 mg/kg 2 SM 3120 ICP-OES 30

PCB-forbindelser

PCB nr. 28 < 0.005 mg/kg 0.005 DS/EN 15308 GC-MS A 25

PCB nr. 52 0.013 mg/kg 0.005 DS/EN 15308 GC-MS A 25

PCB nr. 101 0.024 mg/kg 0.005 DS/EN 15308 GC-MS A 25

PCB nr. 118 < 0.005 mg/kg 0.005 DS/EN 15308 GC-MS A 25

PCB nr. 138 0.091 mg/kg 0.005 DS/EN 15308 GC-MS A 25

PCB nr. 153 0.076 mg/kg 0.005 DS/EN 15308 GC-MS A 25

PCB nr. 180 0.037 mg/kg 0.005 DS/EN 15308 GC-MS A 25

Sum af 7 PCB'er 0.24 mg/kg DS/EN 15308 GC-MS A

Sum 7 PCB x 5 (ekskl. LOQ) 1.2 mg/kg DS/EN 15308 GC-MS A

Underleverandør:

A: VBM Laboratoriet (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 179)

64224401 Prøvekommentar:

Der er øget detektionsgrænse på PCB bestemmelsen pga. interferens.

Dorte Storm Petterson
Kundecenter

Tlf:

01.03.2018

70224266
Kunderådgiver

): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelseσ

udført af underleverandør¤):

afSide 1 1

ingen parametre er påvist#:

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

ikke måleligi.m.: 

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.Urel (%):

større end >: ikke påvist

Detektionsgrænse

i.p.:

DL.:

mindre end <: Ikke omfattet af akkrediteringen*):

Tegnforklaring:



Frederiksberg Kommune
Særeftersynsrapport, Frederiksberg Rækværk
Dalgas Boulevard

Alternativ 1 - Istandsættelse Bilag 8.1 Økonomi - Alternativ 1
Udarbejdet: SSAR

Side 1 af 1

Rækværk på Dalgas Boulevard

Element / reparationstype: Enhed Antal Enhedspris Sum

01. Bygværket:
Arbejdsplads sum 1 250.000 250.000,00
Inddækning af rækværk ved rensning m 260 1.000 260.000,00

07. Bærende overbygning (støttemur):
Afrensning af kantbjælke m2 210,0 250,00 52.500,00
Betonreparationer m2 5 2.500,00 12.500,00
Overfladebehandling af kantbjælke m2 210 300,00 63.000,00
Udskiftning af fuger m 220 350,00 77.000,00
Ophugning af sceptre stk 172 200,00 34.400,00
Lukning omkring sceptre stk 172 200,00 34.400,00

09. Autoværn:
Afrensning af rækværk m 260 1.000,00 260.000,00
Maling af rækværket m 260 1.200,00 312.000,00
Udskiftning af svækkede balustre, andet smedearbejde sum 1 55.000,00 55.000,00
Afrensning og maling af hvælvinger stk 6 2.500,00 15.000,00

18. Færdelsreguelerende foranstaltninger:
Afmærkning vejarbejder på vejen sum 1 150.000 150.000,00

I alt 1.575.800,00

Istandsættelses, entreprenørudgifter 1.575.800,00
Diverse uforudseelige udgifter ca. 25 % af entreprenørudgifterne 393.950,00
Administration Frederiksberg Kommune 25.000,00
Samlede udbedringsudgifter 1.994.750,00

P:\TM\21.0363.01_Frederiksberg_-_Rækværk\04_Output\Særeftersyn\Bilag 8.1 Økonomi - Alternativ 1



Frederiksberg Kommune
Særeftersynsrapport, Frederiksberg Rækværk
Dalgas Boulevard

Alternativ 2, Nyt rækværk Bilag 8.2 Økonomi - Alternativ 2
Udarbejdet: SSAR

Side 1 af 1

Rækværk på Dalgas Boulevard

Element / reparationstype: Enhed Antal Enhedspris Sum

01. Bygværket:
Arbejdsplads sum 1 150.000 150.000,00
Interimsrækværk m 260 400 104.000,00

07. Bærende overbygning (støttemur):
Afrensning af kantbjælke m2 210,0 250,00 52.500,00
Betonreparationer m2 5 2.500,00 12.500,00
Overfladebehandling af kantbjælke m2 210 300,00 63.000,00
Udskiftning af fuger m 220 350,00 77.000,00
Ophugning af sceptre stk 172 200,00 34.400,00
Lukning omkring sceptre stk 172 200,00 34.400,00

09. Autoværn:
Bortskaffelse af gammelt rækværk m 260 300,00 78.000,00
Nyt rækværk inkl. gevindstænger m 260 2.000,00 520.000,00
Nyt hegn ved hvælvinger stk 6 2.500,00 15.000,00

18. Færdelsreguelerende foranstaltninger:
Afmærkning vejarbejder på vejen sum 1 115.000 115.000,00

I alt 1.255.800,00

Istandsættelses, entreprenørudgifter 1.255.800,00
Diverse uforudseelige udgifter ca. 15 % af entreprenørudgifterne 188.370,00
Administration Frederiksberg Kommune 25.000,00
Samlede udbedringsudgifter 1.469.170,00
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