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Nye regler for kontrol af udførelse af bærende konstruktioner

Baggrunden for forslaget er en række kollaps, som siden 2003 har medvirket til at sætte
fokus på kontrol af projekteringen af bærende konstruktioner. Derimod har der ikke været
samme fokus på kontrol af udførelsen af de bærende konstruktioner.
Reglerne for kontrol af udførelse er i dag mangelfulde, uklare og ikke konsistente i relation
til hvad, hvem og hvor meget, der skal kontrolleres med undtagelse af de kontrolregler,
som er indeholdt i nogle få udførelsesstandarder.
På denne baggrund iværksatte DS et arbejde med at revidere reglerne for kontrol af
udførelse. Resultatet er dette forslag til principper for nye regler, der kan indføres i DS/EN
1990 DK NAs afsnit om anneks B i et detaljeringsniveau, som gør dem anvendelig i
praksis. En række eksperter fra Dansk Standards Eurocode udvalg står bag forslaget,
som nu udsendes i høring.
Høringsdokument: FORSLAG TIL PRINCIPPER FOR ANNEKS B I DS/EN 1990 DK NA
Høringsperiode: 2017-05-05 til 2017-07-01
Kommentarer:
fremsendes via DS' hjemmeside Forslagskommentering
Hovedindholdet i forslaget er:
 Omfanget af kontrol bindes til konsekvensklasserne, dvs. omfanget af kontrol vil
blive fastlagt via bygværkets eller konstruktionsafsnittets konsekvensklasse.
 Der skelnes mellem almen kontrol, som altid skal udføres og særlig kontrol af
forhold, som har særlig betydning for bærende konstruktioners sikkerhed. Dermed
fokuseres på de forhold, hvor kontrollen giver en reel værditilvækst af de bærende
konstruktioners sikkerhed og holdbarhed.
 Som noget nyt stilles der krav om tredjepartskontrol af udførelsen af de særlige
kontrolpunkter for de bygværker i CC3+, hvormed der skabes sammenhæng til de
regler, der gælder for kontrol af projektering.
Generelt kan effekten af forslaget opsummeres til:
 Sammenhængende og konsistente systemer for kontrol af projektering og
udførelse af bærende konstruktioner
 Større klarhed i praksis mellem aktørerne om, hvad der skal ske og hvad reglerne
fordrer.




Reduktion af fejl og mangler, forbedret kvalitet og dermed de bærende
konstruktioners sikkerhed og reducerede bygge- og vedligeholdsomkostninger til
gaven for byggeriet og samfundet.
Begrænsede meromkostninger, men klarere regler.

Efter behandling af høringskommentarer vil teksten om anneks B blive indarbejdet i
DS/EN 1990 DK NA, inklusive konsekvensrettelser i de øvrige dele af annekset.

Venlig hilsen
Erling Trudsø
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