
 

6. APRIL 2021 

Besigtigelse af altaner på ejendommen omkring Slesvigsgade 21-23, Dannevirkegade 22, Alsgade 7-9 og 
Slien 2-6.   
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Indledning 

På baggrund af henvendelse fra foreningen ved Brian Hartmann i nærværende ejendom, er der den 23. marts. 
2021, udført en besigtigelse af forholdene omkring de udførte altaner, med fokus på en vurdering af altanernes 
holdbarhed og forventet levetid. 

 

Altanernes historik:  

Altanerne er opført på ejendommen i år 2000.  

Beregninger på altanerne blev udført af FALKON A/S Rådgivende ingeniører.    

Hvorvidt der er sket vedligeholdelse af altanerne siden 2000 er uvis. Noget tyder på, at der kun har været udført 
alm. rengøring på altanerne og ikke nogen større reparationer.   

 

 

Omfang af besigtigelse: 

Nærværende gennemgang beror på en visuel besigtigelse af alle 32 altaner fra lift (100% kontrol).  

Der har ikke været udført destruktive indgreb i hverken altan eller murværk. 

Se venligst rapportens konklusion på følgende side.  

 

Ingeniørberegninger: 

Der er udført en statisk vurdering af altanernes ophæng og bæreevne i bilag A.  

 

 

Ryan Hald 

TEKNISK CHEF, MINRÅDGIVNING 
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1 Konklusion 

Alle 32 altaner er fundet i god stand. 

Jeg anbefaler, at foreningen fremover tænker en løbende vedligeholdelse (se pkt 1.2 Tiltag) af altanerne ind i 
budgettet og bygningens generelle vedligeholdelsesplan.  

Altanerne er tildelt en karakter fra 1-5 og gennemgået enkeltvis med fotos og bemærkninger i afsnit 2.5 

 

1.1 Generelt:  

Murværket på bygningen er generelt i fin stand. Det er ikke fundet større eller væsentlige revner, som kan relateres 
til altanerne. Fuger og sten er generelt i god stand.  

Betonkonstruktionen (fiberbetonpladen) er fundet i god stand uden skader, afskallinger eller revner. Den tætte 
beton og fiberarmeringen er uden tvivl en meget stærk og langtidsholdbar løsning.  

Altanrammen (UPE100) og værn er ligeledes fundet uden bemærkninger. På bundramme og værn er både 
galvaniseret og efterfølgende pulverlakeret. Dette giver en stærk korrosionsbeskyttelse af stålet. Selv de steder, 
hvor malingen er begyndt at skalle af, er der ingen grund til bekymring for altanernes holdbarhed, da de er 
galvaniseret alle steder under malingen. Der er ikke fundet kryberust eller andet de steder malingen har sluppet.   

Galvaniseringen er målt til nogle pæne tykke lag på mellem 150-500my. Det svarer reelt til, at galvaniseringen står 
som ny. Man kan forvente en reduktion på mellem 1-6 my om året i jeres omgivelser.  

Forholdende under døren er fundet tilfredsstillende og giver ikke anledning til bekymring for vandindtrængning i 
bygningen.  

 

1.2 Tiltag 

Jeg anbefaler, at altaner over 30 år får et fast eftersyn, minimum hvert 10. år.  

Jeres altaner er 20 år gamle, så jeg anbefaler, at I om 10 år starter op og påbegynder dette regelmæssige eftersyn og 
vedligeholdelse af altaner.  

For nuværende ser jeg ingen krav om vedligeholdelse af altanerne, ud over den regelmæssige rengøring og 
vedligeholdelse af træværket på f.eks dørene og gennemgang af fuger omkring dørene om nogle år.  

Den årlige hovedrengøring af altanen kan jeg på det kraftigste anbefale, da den i sidste ende kan være med til at 
forlænge altanernes levetid.  

Det kosmetiske i, at malingen er skallet af nogle steder, er desværre ikke så nemt at udbedre. Det vil kræve slibning 
af et større område, og det skal gøres mange steder. Dette bør gøres af en professionel maler. Malingen er kun 
kosmetisk om end den også har en beskyttende virkning på stålet. Jeg vil derfor umiddelbart ikke råde jer til at 
gøre noget ved det. Hvis foreningens beboere alligevel selv vil prøve at udbedre steder, hvor malingen er skallet af, 
kan dette gøres med en håndslibning, grundig rengøring og maling med en vådlakering (2-komponent). Der kan/vil 
dog være forskel i overflade og farve fra pulverlakeringen og vådlakeringen. 
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1.3 Kritiske forhold, som kræver handling med det samme:  

Ingen 

 

 

1.4 Karakterskala for altaner:  

5: Altanen er fundet i god stand uden umiddelbart behov for regelmæssigt tilsyn de næste 8-10 år.  

4: Der er fundet enkelte forhold på altanen, som bør holdes under løbende opsyn med maksimalt 4-6 års interval. 

3: Der er fundet flere graverende forhold, som bør holdes under skørpet opsyn (1-3 år) eller udbedres.  

2: Altanen er i meget dårlig stand, og der bør udføres udbedringer på altanen indenfor et halvt år.  

1: Altanen skal straks spærres af, da den vurderes uegnet til personophold. Altanens stand bør straks udbedres.  
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2 altaner 

2.1 Oversigt over altaner  

Altanerne nummeres nede fra og op.  

Ranke H  Ranke G  Ranke E  Ranke F 

Altan 29,30,31,32 Altan 25,26,27,28 Altan 17,18,19,20 Altan 21,22,23,24 

 

 

       

 

Ranke A  Ranke B  Ranke D  Ranke C 

Altan 1,2,3,4  Altan 5,6,7,8  Altan 9,10,11,12 Altan 13,14,15,16 
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2.2 Beskrivelse af altaner  

 

 

 

Altanen bæres af 2 trækstænger i hver sin side af altanen.  

 

2.3 Opbygning af stålaltaner med betonpladegulv 

Bundramme: UNP100 ramme.  

IPE100 strøer, boltet fast med 1 stk M12 bolt, kval 8.8 på en påsvejst 100x8x150mm laskeplade.  

Værn: RHS30x30x3,2mm sceptre, fastgjort med 2 stk M8 bolte pr ca 800mm CC.  

Balustre i 25x5mm fladstål pr 100mm CC.  

Altangulv: Fiberbeton 58mm med 10 promille afløb mod afløb. (konvolut) lagt op på neophrenbånd.  

Underplade: Trespa plader (højtrykslaminat af hærdeplast og træfiber)  

 

 

 



 

Side 7/71 

2.4 Generelle bemærkninger til gennemgangen: 

Altangennemgangen blev udført uden destruktive indgreb i hverken murværk, stål eller beton.  

Der blev under gennemgangen ikke fundet anledning til at igangsætte sådanne tiltag.  
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2.5 Gennemgang af altaner 

Altan nr 1       Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger 

- Manglende bolte og skruer: Enkelte bolte fundet med rust på overfladen 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Få ubetydelige skrammer. 

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 345my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 292my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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Altan nr 2       Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger 

- Manglende bolte og skruer: Enkelte bolte fundet med rust på overfladen 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Mindre malerreparation, ok.  

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 360my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 146my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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Altan nr 3       Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger 

- Manglende bolte og skruer: Enkelte bolte fundet med rust på overfladen 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Få ubetydelige skrammer. 

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 333my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 148my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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Altan nr 4       Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger 

- Manglende bolte og skruer: Enkelte bolte fundet med rust på overfladen 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Få ubetydelige skrammer. 

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 336my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 320my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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Ranke B 
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Altan nr 5 (Ranke B)      Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger 

- Manglende bolte og skruer: Uden bemærkninger 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Få ubetydelige skrammer. Rust i overfladen på værn – formentlig fra altankasse.  

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 336my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 320my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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Altan nr 6 (Ranke B)      Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger – i rammen er hul fra galvanisering, ok.  

- Manglende bolte og skruer: Uden bemærkninger 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Få ubetydelige skrammer.  

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 342my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 220my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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Altan nr 7 (Ranke B)      Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger – i rammen er hul fra galvanisering, ok.  

- Manglende bolte og skruer: Uden bemærkninger 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Få ubetydelige skrammer.  

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 362my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 198my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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Altan nr 8 (Ranke B)      Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger – i rammen er hul fra galvanisering, ok.  

- Manglende bolte og skruer: Uden bemærkninger 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Få ubetydelige skrammer.  

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 472my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 228my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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Ranke C 
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Altan nr 9 (Ranke C)      Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger – i rammen er hul fra galvanisering, ok.  

- Manglende bolte og skruer: Uden bemærkninger 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Flere steder er malingen skallet af i mindre områder.  Ok, pga galvanisering under.  

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 486my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 250my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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Altan nr 10 (Ranke C)      Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger – i rammen er hul fra galvanisering, ok.  

- Manglende bolte og skruer: Uden bemærkninger 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Flere steder er malingen skallet af i mindre områder.  Ok, pga galvanisering under.  

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 472my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 228my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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Altan nr 11 (Ranke C)      Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger – i rammen er hul fra galvanisering, ok.  

- Manglende bolte og skruer: Uden bemærkninger 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Flere steder er malingen skallet af i mindre områder.  Ok, pga galvanisering under.  

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 353my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 271my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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Altan nr 12 (Ranke C)      Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger – i rammen er hul fra galvanisering, ok.  

- Manglende bolte og skruer: Uden bemærkninger 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Flere steder er malingen skallet af i mindre områder.  Ok, pga galvanisering under.  

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 351my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 244my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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Side 34/71 

Altan nr 13 (Ranke D)      Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger – i rammen er hul fra galvanisering, ok.  

- Manglende bolte og skruer: Uden bemærkninger 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Flere steder er malingen skallet af i mindre områder.  Ok, pga galvanisering under.  

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 474my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 250my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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Side 36/71 

Altan nr 14 (Ranke D)      Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger – i rammen er hul fra galvanisering, ok.  

- Manglende bolte og skruer: Uden bemærkninger 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Flere steder er malingen skallet af i mindre områder.  Ok, pga galvanisering under.  

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 413my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 191my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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Side 38/71 

Altan nr 15 (Ranke D)      Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger – i rammen er hul fra galvanisering, ok.  

- Manglende bolte og skruer: Uden bemærkninger 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Flere steder er malingen skallet af i mindre områder.  Ok, pga galvanisering under.  

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 342my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 230my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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Side 40/71 

Altan nr 16 (Ranke D)      Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger – i rammen er hul fra galvanisering, ok.  

- Manglende bolte og skruer: Uden bemærkninger 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Flere steder er malingen skallet af i mindre områder.  Ok, pga galvanisering under.  

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 494my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 225my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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Side 42/71 

Altan nr 17 (Ranke E)      Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger – i rammen er hul fra galvanisering, ok.  

- Manglende bolte og skruer: Uden bemærkninger 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Flere steder er malingen skallet af i mindre områder.  Ok, pga galvanisering under.  

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 451my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 158my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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Side 44/71 

Altan nr 18 (Ranke E)      Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger – i rammen er hul fra galvanisering, ok.  

- Manglende bolte og skruer: Uden bemærkninger 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Flere steder er malingen skallet af i mindre områder.  Ok, pga galvanisering under.  

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 388my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 368my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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Side 46/71 

Altan nr 19 (Ranke E)      Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger – i rammen er hul fra galvanisering, ok.  

- Manglende bolte og skruer: Uden bemærkninger 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Flere steder er malingen skallet af i mindre områder.  Ok, pga galvanisering under.  

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 351my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 248my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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Side 48/71 

Altan nr 20 (Ranke E)      Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger – i rammen er hul fra galvanisering, ok.  

- Manglende bolte og skruer: Uden bemærkninger 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Flere steder er malingen skallet af i mindre områder.  Ok, pga galvanisering under.  

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 391my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 198my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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Side 50/71 

Altan nr 21 (Ranke F)      Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger – i rammen er hul fra galvanisering, ok.  

- Manglende bolte og skruer: Uden bemærkninger 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Flere steder er malingen skallet af i mindre områder.  Ok, pga galvanisering under.  

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 399my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 167my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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Side 52/71 

Altan nr 22 (Ranke F)      Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger – i rammen er hul fra galvanisering, ok.  

- Manglende bolte og skruer: Uden bemærkninger 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Flere steder er malingen skallet af i mindre områder.  Ok, pga galvanisering under.  

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 385my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 163my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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Side 54/71 

Altan nr 23 (Ranke F)      Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger – i rammen er hul fra galvanisering, ok.  

- Manglende bolte og skruer: Uden bemærkninger 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Flere steder er malingen skallet af i mindre områder.  Ok, pga galvanisering under.  

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 371my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 298my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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Side 56/71 

Altan nr 24 (Ranke F)      Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger – i rammen er hul fra galvanisering, ok.  

- Manglende bolte og skruer: Uden bemærkninger 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Flere steder er malingen skallet af i mindre områder.  Ok, pga galvanisering under.  

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 321my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 251my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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Side 58/71 

Altan nr 25 (Ranke G)      Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger – i rammen er hul fra galvanisering, ok.  

- Manglende bolte og skruer: Uden bemærkninger 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Flere steder er malingen skallet af i mindre områder.  Ok, pga galvanisering under.  

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 269my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 252my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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Side 60/71 

Altan nr 26 (Ranke G)      Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger – i rammen er hul fra galvanisering, ok.  

- Manglende bolte og skruer: Uden bemærkninger 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Flere steder er malingen skallet af i mindre områder.  Ok, pga galvanisering under.  

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 366my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 343my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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Side 62/71 

Altan nr 27 (Ranke G)      Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger – i rammen er hul fra galvanisering, ok.  

- Manglende bolte og skruer: Uden bemærkninger 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Flere steder er malingen skallet af i mindre områder.  Ok, pga galvanisering under.  

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 370my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 312my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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Altan nr 28 (Ranke G)      Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger – i rammen er hul fra galvanisering, ok.  

- Manglende bolte og skruer: Uden bemærkninger 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Flere steder er malingen skallet af i mindre områder.  Ok, pga galvanisering under.  

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 334my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 329my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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Altan nr 29 (Ranke H)      Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger – i rammen er hul fra galvanisering, ok.  

- Manglende bolte og skruer: Uden bemærkninger 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Flere steder er malingen skallet af i mindre områder.  Ok, pga galvanisering under.  

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 432my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 351my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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Altan nr 30 (Ranke H)      Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger – i rammen er hul fra galvanisering, ok.  

- Manglende bolte og skruer: Uden bemærkninger 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Flere steder er malingen skallet af i mindre områder.  Ok, pga galvanisering under.  

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 304my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 310my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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Altan nr 31 (Ranke H)      Karakter: 5/5 

 

Overordnet vurdering af stålramme og værn 

- Vurdering af stålets samlet stand: Uden bemærkninger – i rammen er hul fra galvanisering, ok.  

- Manglende bolte og skruer: Uden bemærkninger 

- Vurdering af ophængsystem (trækstangen + vægbeslag): Afviger fra tegninger + beregninger 

- Vurdering af svejsninger (brud, revner + syreudtræk): Uden bemærkninger 

- Skader på værn og ramme: Flere steder er malingen skallet af i mindre områder.  Ok, pga galvanisering under.  

- Måling af lagtykkelser Bundramme (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 345my 

- Måling af lagtykkelser Værn (pulverlakering + galvanisering) med my-måler: 396my 

- Afskalling af pulverlakering: Ikke fundet 

 

Betonbund 

- Skader på beton: Uden bemærkninger 

- Vurdering af betonens stand (overflader og afskalling): Uden bemærkninger 

- Fald i plade mod nedløb: Uden bemærkninger 

- Afvanding til nedløb: Uden bemærkninger 

 

Underplade 

- Bundpladens stand + ophæng: Uden bemærkninger 

 

Murværk 

- Undersøgelse for revner ved trækstang og altanramme: Uden bemærkninger 

- Undersøgelse af de 4 klæbeankre: Uden bemærkninger 

- Områder med fugtet murværk: Uden bemærkninger 
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