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Indledning
Nærværende dokument er udarbejdet på baggrund af fejl og mangler, der er fundet i projekter, som
er gennemgået ved bedømmelse af ansøger iht. certificeringsordningen samt ved gennemgang af
virket for certificerede statikere.
Dokumentet skal anses som en hjælp for ansøger, som ønsker at blive certificeret. Det er derfor
vigtigt, at ansøger sikrer, at de oplistede fejl og mangler i dette dokument behandles i alle projekter.
Det er påtænkt, at dokumentet opdateres ift. nye fejl og mangler.
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1.

TYPISKE FEJL OG MANGLER I PROJEKTER

Konstruktionsdokumentation





A1 Projektgrundlag (Konstruktionsgrundlag iht. SBI-271)
A2.1 Statiske beregninger – bygværk
A2.2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit
A3 Konstruktionstegninger og modeller

Projektdokumentation




B1 Statiske projekteringsrapport (Statisk projektredegørelse iht. SBI-271)
B2 Statisk kontrolrapport (Statisk kontrolplan iht. SBI-271)
B3 Statisk tilsynsrapport (Statisk kontrolrapport iht. SBI-271)
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A1 Projektgrundlag (Konstruktionsgrundlag iht. SBI-271)
Bygværk
1. Manglende beskrivelse af grænseflader

Grundlag
2.
3.
4.
5.
6.

Manglende redegørelse af konstruktionsklasse
Forkert valg af konstruktionsklasse
Manglende geotekniske forudsætninger
Manglende bilag - geoteknisk projekteringsrapport, jf. DS/EN1997-1 afsnit 2.8
Forkert fastlæggelse af dimensionsgivende vandspejl ud fra geoteknisk rapport; dette har
betydning for fundamenter og kælderydervægge

Konstruktioner & konstruktionsmaterialer
1. Manglende redegørelse af statisk virkemåde
2. Forkert valg af eksponeringsklasse for konstruktioner
3. Manglende redegørelse for brand & brandeftervisning

Laster og lastkombinationer
1. Manglende beskrivelse af ginf og gsup og anvendelse af disse i lastkombinationer
2. Manglende beregning af/stillingtagen til sneophobning
3. Manglende beskrivelse af/stillingtagen til påkørselslast. Desuden skal lasten fastlægges ud
fra tabel 4.1 i DS/EN 1991-1-7 DK NA (last på bygværker i ulyk.) og ikke iht. DS/EN 1991-1-7,
kan give op til en faktor 2 på den usikre side
4. Manglende redegørelse af geometriske imperfektioner
5. Manglende beskrivelse af lastkombinationer, som er aktuelle for konstruktioner.
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A2.1 Statiske beregninger – bygværk
Generelt
1. Manglende redegørelse for inddata & uddata i FEM-analyser.
2. FEM-analyse: Manglende kontrol af uddata, manglende dokumentering af gyldigheden for
uddata.

Lodret og vandret lastnedføring
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Forkert anvendelse af lastkombinationer
Manglende opstilling og sammenligning af seismisk last
Manglende undersøgelse af glidning og væltning for vægge
Manglende undersøgelse af vridning i bygningen pga. excentrisk placerede vægge ift.
etagedæk
Manglende redegørelse for stabilitet ved ændringer i eksisterende bygninger
Manglende redegørelse for kræfter gennem etagekryds
Manglende imperfektionslast på vindlast & seismisklast
Manglende undersøgelse af skivekræfter i dækskiver
Forkert egenlast i stabilitetsberegningen
Manglende sammenhæng mellem lodrette og vandrette lastnedføring, hvor der ofte
glemmes dimensionsgivende lasttilfælde med dominerende vandret last kombineret med
reduceret lodret last.

Robusthed
1. Manglende undersøgelse og anvendelse af robusthed iht. Eurocodes
2. Manglende eftervisning i ulykkestilfælde, da robusthedskravet, som eftervises iht.
nøgleelementer, gælder både i brudgrænsetilstand og ulykkestilfælde
3. Manglende undersøgelse af trækforbindelsessystemer iht. afsnit 9.10 i DS/EN 1992-1-1, og
sikring af sammenhængsarmering.
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A2.2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit
Fundamenter
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Manglende redegørelse for eksisterende fundamenter
Manglende redegørelse for armering og beton i fundamenter
Manglende redegørelse af kompositbjælker og KB-bjælker
Manglende redegørelse af snitkræfter under stabiliserende vægge
Manglende stillingtagen for tolerancer
Manglende lastkombinationer for fundamenter

Vægge
1. Forkerte excentriciteter ved undersøgelse af vægge i BEF-ark/programmet

Andre undersøgelser
2.
3.
4.
5.

Manglende undersøgelse af gennemlokning for pæle/søjler
Manglende beregninger for samlinger for stålkonstruktioner
Manglende eftervisning af bæreevne af lecablokke under betonvægge
Manglende excentriciteter eller hensyntagen til vridning ved beregninger af
stålkonstruktioner
6. Manglende eftervisning af bæreevne af konstruktioner for brandtilfældet
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A3 Konstruktionstegninger og modeller
Generelt
1. Manglende samlingsdetaljer, som er påtænkt udført iht. skitser i beregninger
2. Manglende sammenhæng mellem beregningsskitser og tegninger
3. Manglende beskrivelse af tegningshoved (emne, dato, revisionsdato, udført, kontrolleret
m.m.)
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B1 Statiske projekteringsrapport (Statisk projektredegørelse iht. SBI-271)
1.
2.
3.
4.

Manglende kontrol af den statiske dokumentation
Forkert forståelse af uafhængig kontrol
Forkert brug af kontrolniveauer (min., udv. og maks.) - tjek BR18
Forkert brug af udvidet kontrol (10 %, 25 %, 50 %)
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B2 Statisk kontrolrapport (Statisk kontrolplan iht. SBI-271) & B3 Statisk tilsynsrapport
(Statisk kontrolrapport iht. SBI-271)
1. Manglende udarbejdelse af dokumenterne B2 & B3
2. Manglende opfølgning af kontrolrapport. Er kommentarerne besvaret og lukket?
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2.

FEJL OG MANGLER VED 1. ÅRS OVERVÅGNING AF VIRKET

Konstruktionsklasse
1. Konstruktionsklasser, som bliver fastlagt forkert.
2. Mangler begrundelse for valg af konstruktionsklasse.
3. Ukorrekt fastlæggelse af konstruktionsklasse: F.eks. fastlægges etablering af et dørhul i en
etageejendom til KK2 ved ændringer for bygninger i KK3. Eller i ombygningssager, hvor der
foretages ændringer.
4. Forkert valg af konstruktionsklasse pga. forkert vurdering af kompleksiteten; særligt for
ændringer i eksisterende bygninger.

B3 Statisk kontrolrapport
1. Fyldestgørende kontroldokumentation for den statiske dokumentation, hvor alle
dokumenter er kontrolleret og er dækkende for kontrollen. Evt. i form af skemaer, der
dokumenterer, at CS har udført kontrol, herunder kommentarer.

Kontrol
1. Manglende minimumskontrol ved uddelegering af CS-opgaver.
2. Manglende kontrol af grænseflader mellem konstruktionsafsnit.

Udførelseskontrol
1. Manglende kontrol af både almen og særlig kontrol iht. DS/EN 1990. Bemærk, at der er
skærpede krav til udførelseskontrol, når certificeringsordningen anvendes.
2. Manglende dokumentation af certificerede statikers kontrol af grænseflader.
3. Manglende dokumentation af certificerede statikers minimumskontrol.
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