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349. Orientering om tilstand på værn langs Dalgas Boulevard under metrobanen
Åbent - 05.01.08-P20-1-14

Overskrift

Orientering om tilstand på værn langs Dalgas Boulevard under metrobanen 

Resumé

Værnet langs Dalgas Boulevard har gennem længere tid fremstået rustent. Hertil kommer, at styrken i 
værnet er svækket. Forvaltningen fik værnet gennemgået i 2015 af JPE Rådgivning ApS. Ud fra en 
økonomisk betragtning bør værnet udskiftes. Sagen forelægges udvalget til drøftelse.

Beslutning

Magistraten oversendte sagen til budgetdrøftelserne

Indstilling

By- og Miljøudvalget
1. vedtog at tage orienteringen om tilstand på værn langs Dalgas Boulevard under metrobanen tages til 
efterretning,
2. indstiller at udsætte sagen til budget.
 
Udvalget bad desuden om en redegørelse for praksis og budget for generel vedligehold for værn og lignende 
infrastruktur.

Sagsfremstilling

Værnet langs Dalgas Boulevard har gennem længere tid fremstået rustent, og det øverste lag af betonen, 
som hegnet er fastgjort i, afskaller. Værnet er ca. 80 år gammelt. I januar 2015 blev værnet langs Dalgas 
Boulevard gennemgået og vurderet af en hegnsekspert med hensyn til værnets udformning, styrke, lovkrav 
til afstand mellem tremmer samt spørgsmål om renovering eller udskiftning af værn og beton.
 
Styrke
Det blev i 2015 vurderet, at værnets styrke på de værste steder er svækket med 30-50 % af den oprindelige 
styrke. Så længe værnet ikke renoveres, vil det fortsat tabe brudstyrke. Det vurderes dog ikke, at udviklingen 
har været betydeligt siden gennemgangen i januar 2015. Dog vurderes det, at der er en forværret tæring af 
stolperne helt nede ved jorden og af betonkanten.
Styrken er ikke på nuværende tidspunkt svækket så meget at hegnets funktion, at holde cyklister og bilister 
adskilt, er nedsat. Dog vil der være en øget risiko ved en væsentlig belastning fra f.eks. en større gruppe 
mennesker. Hegnet er dog fra begyndelsen ikke konstrueret til at tilbageholde "større menneskemængder", 
og det vurderes forsat at sandsynligheden for, at der samler sig mange mennesker på cykelstien er ringe. 
 
Afstand mellem tremmer
Siden værnet blev opsat, er kravene til afstand mellem hegnstremmer blevet skærpet. Værnet lever i forhold 
til afstanden mellem tremmerne ikke op til gældende lovgivning på området. 
 
Renovering eller udskiftning
Der er indhentet et tilbud på en delvis renovering og reparation af værnet og et tilbud på et helt nyt værn. Det 
vil formentlig være muligt at renovere værnet, så det opnår en styrke på op til 95 % af den oprindelige styrke. 
Dog har det ikke har været muligt at foretage en vurdering af, om værnet overholder Vejdirektoratets 
belastningskrav. Derudover kræver det, at værnet afmonteres, sandslibes, renoveres, hvor styrken er 
svækket, og males. Herudover skal betonkanten, der holder værnet, udbedres.



Magistraten

Mødedato: 
21. august 2017

Sidetal:  5

 
Restlevetiden på værnet vurderes ved en renovering at være 20-35 år, og det anslås, at værnet skal males 
hver 5.-10. år med en omkostning på 250.000 kr. pr. gang. 
 
En medvirkende årsag til de forholdsvist store udgifter er, at Dalgas Boulevard af sikkerhedsmæssige 
årsager skal lukkes ved nedtagning og opsætning, uanset renovering eller udskiftning,og at der midlertidigt 
under udbedringen skal opsættes alternativ afspærring.
 
Et nyt værn vil have en levetid på 100 år, og udføres det i varmgalvaniseret stål eller støbejern, vil det som 
udgangspunkt ikke kræve maling, hvorfor udgifterne til maling vil være sparet fremadrettet. Et nyt værn har 
100% styrke, og det vil samtidig leve op til lovgivningen på området. 
 
Det er hegnsekspertens vurdering, både økonomisk og i forhold til en levetid på værnet, at det er mest 
rentabelt at investere i et nyt værn.
 
By- og Miljøområdets vurdering
By- og Miljøområdet vurderer, at styrken i værnet visse steder er reduceret i så væsentlig grad , at der bør 
ske en renovering eller en udskiftning af værnet inden for en kort årrække. Samlet set vurderer forvaltningen, 
at det er mest rentabelt med en udskiftning af værnet. En udskiftning bør foregå over to år på grund af 
trafikafviklingen, og herved kan udgiften på mellem 2,7 og 3,5 mio. kr. fordeles på to år. 

Økonomi

Det anslås, at en reparation af værn vil koste 1,7 mio. kr. inkl. uforudsete udgifter. Restlevetiden på værnet 
vurderes at være 20-35 år, og det anslås, at værnet skal males hver 5.-10. år med en omkostning på 
250.000 kr. pr. gang. Maling anslås således i restlevetiden at beløbe sig til mellem 500.000 og 1 mio. kr.
Et nyt værn, som opfylder lovens krav til afstand mellem tremmerne samt udbedring af betonen, anslås at 
ville koste mellem 2,7 og 3 mio. kr. Hertil kommer udgifter til rådgiver og projektering, som anslås til ca. 0,5 
mio. kr., i alt op til 3,5 mio. kr. Forvaltningen har ikke midlerne hertil. 
 
Det foreslås, at værnet udføres i varmgalvaniseret stål eller støbejern, som ikke skal males. Herved opnås 
der en besparelse på udgifter til maling. Levetiden på et nyt værn vil være omkring 100 år. 

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

By- og Miljøudvalget den 14. august 2017, Magistraten den 21. august 2017.
SV/AMLH

Historik

Indstilling 14. august 2017, pkt. 237:
By- og Miljøområdet indstiller, 
1. at orienteringen om tilstand på værn langs Dalgas Boulevard under metrobanen tages til efterretning, og
2. at udvalget drøfter, hvordan de eventuelle merudgifter skal finansieres.

Bilag

 Bilag 1 - Notat om tilstandsvurdering på værn
 Bilag 2 - Notat om budget 
 Bilag 3 - Billeder af værnet

Bilag/Punkt_349_Bilag_1_Bilag_1__Notat_om_tilstandsvurdering_paa_vaern.pdf
Bilag/Punkt_349_Bilag_2_Bilag_2__Notat_om_budget.pdf
Bilag/Punkt_349_Bilag_3_Bilag_3__Billeder_af_vaernet.pdf
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Vedr.: Værn.  Dalgas Boulevard ved Lindevang 

 

Emne: Tilstandsvurdering 

 

Til: FK Ejendomme att. Carsten Nielsen 

 

Dato: 20.03.2015 

 

Nærværende notat omhandler værn på begge sider af Dalgas Boulevard, under 

Metrobanen, mellem cykelsti og vej. Der er ca. 131 m værn på hver side af vejen. 

Notatet er udarbejdet efter aftale med FK Ejendomme. 

 

Efter besigtigelse primo januar 2015 er værnet beskrevet i mail korrespondance af 

10. januar 2015 og 16. januar 2015, og udformning og styrke er vurderet og drøf-

tet i forhold til gældende krav. 

 

Med det formål nu at beskrive muligheden for reparation og renovering af værn, 

herunder også muligheden for partiel udskiftning, er der foretaget fornyet registre-

ring den 13. marts 2015.  

 

Der er alene fortaget en visuel vurdering af værnet uden destruktive undersøgel-

ser, og uden afrensning af korroderede ståldele for præcis vurdering af reststyrke. 

 

Værnet er generet i en dårlig vedligeholdelsesmæssig tilstand og en holdbar ma-

lerbehandling af værnet vil kun kunne gennemføres med en forudgående total 

afrensning. 

 

Som oplyst i tidligere korrespondance har værnet, forudsat usvækkede hoved-

sceptre en bæreevne på ca. 0,7-0,8 kN/m, afhængig af den anvendte stålkvalitet. 

 

Styrkemæssigt ses de største problemer ved hovedsceptrenes indstøbning i beton-

støttemure, hvor der ses helt typiske tæringer på stålet ved overgang til betonen.  

Enkelte steder ses delvis gennemtæring af balustre ved sammensvejsning med 

medløbere.  

 

De værst medtagne hovedsceptre vurderes at være svækket i størrelsesordenen 30-

50 %, hvilket giver en tilsvarende svækkelse af værnets styrke. Med henvisning til 

tidligere korrespondance betyder det at værnet ved de værst medtagne hoved-

sceptre har en styrke svarende til ca. 0,40 kN/m vandret håndlistelast.  Problemet 

er værst på vejsiden tættest på metrostationen. Og her igen mest udpræget på de 

første 30-40 m af værnet i hver ende. 

 

Der kan opnås en væsentlig styrkemæssig forbedring af værnet og styrkemæssig 

ensartethed som vil svare til en styrke på 80-95 % af den styrke som værnet er 

født med, ved udskiftning af ca. 70 m af værnet på vejsiden mod metrostationen. 

Notat 01 

JPE Rådgivning ApS 
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Med en tihørende malerbehandling og renovering af den blivende del af værnet vil 

der opnås en levetid på det samlede værn på ca. 20-35 år, med løbende vedlige-

holdelse. Dog afhængig af betonvæggens kvalitet.    

 

Budget 

En udskiftning af 70 m af værnet og en samlet malermæssig renovering vil i grove 

træk indeholde følgende arbejder. 

 

Værn overskæres ved betonoverkant og bortskaffes. 

Indstøbte dele af sceptre udbores med kernebor. 

Nyt varmforzinket værn placeres og faststøbes 

i alt 70 m a’ kr.  3.600     kr. 252.000 

 

Lokal betonrenovering     kr.   30.000 

 

Afrensning og maling af værn 190 m a’ kr. 1.600  kr.  304.000 

 

Renovering af hovedsceptre ved overgang til beton  kr.          96.000 

 

Maling af nye værn 70 m a’ kr. 600   kr.   42.000 

    

Byggeplads, afskærmninger, stillads    kr. 380.000 

 

Afsætning, uforudsete udgifter    kr. 100.000 

Håndværkerudgifter i alt ekskl. moms   kr.     1.204.000 

 

Forundersøgelser (beton, stål, maling)   kr.   50.000 

Honorar (projekt og byggestyring)    kr.        130.000 

Omkostninger i alt ekskl. moms    kr.     1.384.000  

 

 

Bemærkninger 

Der er i ovennævnte budget medtaget omkostninger til: 

Tunnel afskærmning mod vej og cykelsti. 

Håndtering af blyholdigt maling inkl. værnemidler. 

Stillads, byggeplads og byggestrøm. 

 

Der er ikke medtaget omkostninger til: 

trafikregulering og parkeringsafgifter. 

 

Der vil være behov for arbejdsareal på hver side af værn. På gadeside med stillads 

eller evt. med saxelift. 

 

Som indledning til en projektering af en delvis udskiftning skal der laves nogle 

forundersøgelser, omkring betonens kvalitet, stålets kvalitet og svejsbarhed, og 

vedr. malingens indhold af bly eller andre miljøfarlige stoffer. 
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Totaludskiftning. 

Hvis der vælges en totaludskiftning vil der være hensigtsmæssig at udskifte hele 

den øverste betonkant (gesims) så man sammen med et helt nyt værn og får en 

lang levetid på den samlede løsning. En totaludskiftningen vurderes at kunne ud-

føres inden for samlede omkostninger på kr. 2,4 mill. ekskl. moms.  

 

 

 

 

 

Jørgen Pedersen 
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Totaludskiftning. 
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Nordlig del af værnet med tydelig rust Forvredet værn Betonkant hvori værnet er fæstnet 

Sydlig del af værnet med tydelig rust og tærring af smedejernet Sydlig del af værnet med tydelig rust og bøjede balustre
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