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0. INDLEDNING 

0.1 Rekvirent 

Ballerup Kommune 

Miljø og Teknik - Byg 

Hold-An Vej 7 

2750 Ballerup 

 

Furesø Kommune 

Vej, Park og Forsyning 

Stiager 2 

3500 Værløse 

0.2 Baggrund og formål  

I juni 2011 blev der foretaget generaleftersyn af bygværket, ved generaleftersynet 

blev følgende konstateret: 

 Udvaskede fuger og forskubbede sten i fløje 

 Erosion i skråninger 

 Revner og gennemsivninger i bærende overbygning 

 Revner og huller i brobelægning 

Særeftersynet er udmeldt på baggrund af ovennævnte observationer. 

 

I forbindelse med særeftersynet er alle synlige konstruktionsdele visuelt besigtiget. 
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1.  RESUMÉ 

Ved særeftersynet er observeret følgende væsentlige forhold: 

 Manglende fuger og løse sten i fløje 

 Revner og gennemsivninger i bærende overbygning 

 Manglende fugtisolering 

 Revner og huller i brobelægning 

På grundlag af ovennævnte observationer må følgende vurderes: 

 Revnerne i den bærende overbygning vurderes at skyldes sætninger i 

bygværket, samt belastninger fra tunge køretøjer. 

 Defekte og manglende fuger i fløje og vederlag vurderes at være vasket væk 

af strømmen i vandløbet. 

 Ved opgradering til broklasse 60, bør de nordlige fløje omsættes og 

bagstøbes, for at sikre mod nedskridning af skråninger og kørebane. 

 Den manglende fugtisolering vurderes at kunne forværre skaderne i den 

bærende overbygning. 

Der er opstillet to udbedringsstrategier for bygværket: 

A. Totalrenovering, samt opgradering af bæreevne til kl. 60 

B. Fugttætning af teglstensbue, samt vægtbegrænsning af broen til 3,5 t 

 

Det anbefales, at strategi A snarest bringes til udførelse. De samlede entreprenør- 

og rådgiverudgifter er anslået til ca. 1.900.000 kr. ekskl. mons. 
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2.  BASISMATERIALE ANGÅENDE BYGVÆRKET 

2.1 Bygværksbeskrivelse 

2.1.1 Administrative data 

Bygværks bro nr.: 48 (Ballerup) / 42 Furesø 

Placering: Bringevej 

Kommune: Ballerup / Furesø 

Funktion: UF af Værebro Å 

 

Bygværkstype: Murstensbue 

Brolængde: 2,5 m 

Brobredde: 6,5 m 

Areal: 16 m2 

Antal fag: 1 

Spændvidde max.: 1,67 m 

Skæringsvinkel: 100 gon 

 

Bygværksbestyrer: Ballerup Kommune / Furesø Kommune 

Betalingspligtig: Ballerup Kommune / Furesø Kommune 

Ren- og vedligeholdse: Ballerup Kommune / Furesø Kommune 

2.1.2 Konstruktiv udformning 

Bygværket er statisk udformet som en 1-fags buebro, hvor er understøttet på 

lodrette vægge. 

 

Fløjene er udført i en vinkel på 45 grader med det underførte vandløb.  

 

Det vurderes, at broen er direkte funderet. 

2.1.3 Anvendte materialer 

Buen er udført i teglsten med tre skifter med mørtelfuger. 

 

Vederlag og fløje er udført i granitsten med mørtelfuger. 

 

Over buen og fløjene ligger en dæksten af granit, som ligeledes i sat på 

konstruktionen i mørtel. 

 

Langs vejkanten er der monteret et vejautoværn af type SW 1.1 

 

Brobelægningen er udført som traditionel asfalt vejbelægning.  
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2.2 Trafikale forhold 

Broen er en underføring af Jonstrup Å og den overførte vej er adgangsvej til 

Flyvestation Værløse.  

 

På Figur 1 er vist et oversigtskort over brostedet.  

 

 
Figur 1: Oversigtskort 

 

På baggrund af bredden af den overførte vej vurderes broen at skulle lukkes helt 

ved renoveringsarbejder. 

Såfremt det ønskes, kan der opsættes en midlertidig interimsbro for lette trafikanter.  
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3. TILSTANDSREGISTRERING 

3.1 Henvisning til eftersyn 

Sidste generaleftersyn er udført 06.06.2011 jf. bilag 1. Tilstandsvurderingen er for 

hele bygværket bedømt til karakter 2. Der er udmeldt særeftersyn pga. 

skadesregistreringerne. 

3.2 Orienterende besigtigelse 

Intet at bemærke ud over det i generaleftersynsrapporten anførte. 

3.3 Undersøgelsesomfang og -metoder 

Den 12. januar 2015 udførte Simon Sivebæk og Kasper Mortensen, begge fra 

Broconsult Rådgivende Ingeniørfirma, teknisk særeftersyn af bygværket. 

 

Vejret var overskyet med nogen regn, med temperatur på ca. 5°C, og der var 55 cm 

vand i vandløbet målt på målepinden opstrøms broen. 

 

Ved særeftersynet blev bygværket opmålt og fotoregistreret. Derudover blev 

foretaget opgravning i rabatten ned til oversiden af teglbuen. 

3.4 Resumé af registreringer 

3.4.1 Fløje 

Der blev generelt registreret manglende fuger i alle fire fløje.  

 

På den nordøstlige fløj blev der registreret flere defekte og manglende fuger, samt 

begyndende udskridning af den yderste del af fløjen (se Bilag 3, foto 1). 

 

På den sydøstlige fløj blev der registreret enkelte revnede og manglende fuger (se 

Bilag 3, foto 2). 

 

På den nordvestlige fløj blev der registreret helt manglende fuger i den nederste 

halvdel af fløjen (se Bilag 3, foto 3). Derudover var der tegn på udskridning af den 

nederste del af fløjen og forskubning af enkelte sten (se Bilag 3, foto 4). 

 

På den sydvestlige fløj blev der registreret flere defekte og manglende fuger (se 

Bilag 3, foto 5). En enkelt stor sten sad meget løst og havde ingen sammenhæng til 

den øvrige konstruktion (se Bilag 3, foto 6). 
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3.4.2 Skråninger 

Der blev registreret uønsket bevoksning tæt på bygværket.  

Umiddelbart bag den sydøstlige fløj blev der registreret et træ (se Bilag 3, foto 7). 

Ved den vestlige facade blev der bevoksning over buen og bag den nordvestlige fløj 

(se Bilag 3, foto 8). 

3.4.3 Vederlag 

I det nordlige vederlag blev der registreret flere manglende fuger med vidder op til 

50 mm (se Bilag 3, foto 9 og 10). 

 

I det sydlige vederlag blev der registreret enkelte manglende fuger (se Bilag 3, foto 

11 og 12).  

3.4.4 Bærende overbygning 

På den østlige facade blev der registreret en revne i toppen af buen (se Bilag 3, foto 

13). Revnevidden blev i toppen af buen opmålt til 12 mm, og revnen fortsatte 0,5-1,0 

m på undersiden af buen i et område med tydelige gennemsivninger i form af fugt 

og skjolder (se Bilag 3, foto 14). 

 

Der blev registreret salt- og kalkudtræk ved tidligere udførte mørtelreparationer og i 

mørtelfuger (se Bilag 3, foto 15). 

 

Ved tunnelmidten blev der registreret en grov revne, som var gennemgående fra 

vederlag til vederlag med revnevidde opmålt til 12 mm (se Bilag 3, foto 16). Der blev 

registreret revnede mursten ved revnen (se Bilag 3, foto 17). 

 

I den vestlige tunnelende blev der registreret en grov revne ved det sydlige vederlag 

med revnevidde opmålt til 8 mm (se Bilag 3, foto 18). Omkring revnen blev der 

registreret saltudtræk (se Bilag 3, foto 19) og gennemsivninger (se Bilag 3, foto 20). 

 

På den vestlige facade blev der registreret en revne i toppen af buen (se Bilag 3, 

foto 21). 

 

På nær områder med revner og gennemsivninger fremstår teglsten og mørtelfuger i 

god stand. 

3.4.5 Fugtisolering 

Ved afgravning i den vestlige rabat blev der registreret et 77 cm jorddække på buen 

(se Bilag 3, foto 22). Oversiden af buen var pudset op med mørtel, og der blev ikke 

registreret fugtisolering (se Bilag 3, foto 23), eller andre fugttættende tiltag som fx 

lermembran på overside af buen. 
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3.4.6 Kantbjælker 

Kantbjælker er udført i granitsten over bue og fløje med højde på 220-270 mm (se 

Bilag 3, foto 24). Kantbjælken er ikke høj nok til at holde på skråningerne.  

3.4.7 Autoværn/rækværk 

Der er registreret autoværn uden rækværk på begge sider af den overførte vej med 

rammede sceptre (se Bilag 3, foto 25). Der er ikke monteret håndliste eller ande 

sikring mod lodret fald ved broens facader. 

3.4.8 Belægning 

På den overførte vej blev der registreret revnet, hullet og ujævn belægning og 

dårlige afvandingsforhold (se Bilag 3, foto 26).  

3.4.9 Andre elementer 

Der blev registreret et betonrør med udløb i åen fra den nordlige skråning opstrøms 

broen (se Bilag 3, foto 27). Betonkraven omkring enden af røret er knækket. 
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4. SKADEÅRSAGS- OG UDBEDRINGSVURDERING 

4.1 Vurdering af konstruktionselementer 

4.1.1 Fløje 

Omfanget af defekte og manglende fuger i fløjene er størst i den nedre halvdel. 

Derfor vurderes defekte og manglende fuger at skyldes belastningen fra den stærke 

strøm omkring konstruktionen i kombination med sætninger i bygværket. 

 

De registrerede udskridninger i nordlige fløje, vurderes at skyldes mangelfuld 

fundering og belastning fra O.F. trafik. 

 

Der vurderes, at fugerne bør retableres for at fastholde stenene. 

 

Ved opgradering til kl. 60 bygværk, bør de nordlige fløje sættes om og bagstøbes, 

evt. med ny fundering. 

4.1.2 Skråninger 

Rodnettet fra bevoksningen omkring bygværket vurderes nogle steder at kunne 

belaste bygværket.  

 

Det vurderes at træerne ved fløjene bør fjernes. 

 

Derudover bliver skråningerne over buen ikke holdt tilstrækkeligt tilbage af 

kantbjælken. 

 

Det vurderes, at kantbjælkerne bør forhøjes. 

4.1.3 Vederlag 

Omfanget af defekte og manglende fuger i vederlagene er størst i den nedre 

halvdel, omkring vandspejl. Derfor vurderes defekte og manglende fuger at skyldes 

belastningen fra den stærke strøm omkring konstruktionen. 

 

Der vurderes, at fugerne bør retableres for at standse udvaskningen af fuger og 

bagvedliggende fyld. 

4.1.4 Bærende overbygning 

Revnerne på tværs i buen vurderes at skyldes sætninger i bygværket. Revnerne 

tillader passage af fugt gennem konstruktionen og bør derfor lukkes.  

Revne i buetop, vurderes at være opstået ifm. et tungt køretøj har passeret broen 

(belastningsrelateret). 

 

De registrerede salt- og kalkudfældninger skyldes udvaskning af mørtel pga. 

gennemsivninger. 
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Det vurderes, at revnerne skal lukkes oppefra evt. med en påstøbning, som 

efterfølgende kan fugtisoleres. 

4.1.5 Fugtisolering 

Den manglende fugtisolering vurderes at være særdeles kritisk, da fugt uhindret kan 

passere gennem bygværket. Derved er der stor risiko for frostskader i tegl og 

mørtelfuger, som kan forårsage revner med nedsat bæreevne til følge. 

 

Det vurderes, at bygværket skal fugtisoleres, og at der skal etableres drænende 

foranstaltninger. 

4.1.6 Kantbjælker 

Kantbjælkerne er ikke høje nok til at kunne holde på skråningerne. 

 

Det vurderes, at skråningerne skal sikres med nye højere kantbjælker, hvorpå nyt 

broautoværn kan monteres. 

4.1.7 Autoværn 

Sceptrene, som er placeret over broen, kan ikke være rammet dybere end 70 cm, 

og da skråningen starter på sceptrenes bagside vurderes det, at autoværnene ikke 

kan holde til fuld påkørselslast. 

 

Det vurderes, at autoværnene bør forstærkes, og at der skal monteres rækværk på 

autoværnene.  

 

Ved støbning af nye kantbjælker, bør der monteres nyt broautoværn (styrkeklasse 

H2) på kantbjælkerne. 

4.1.8 Belægning 

Det vurderes, at de registrerede skader på belægningen skyldes ælde og slitage. 

 

Broens længdeprofil er uhensigtsmæssigt i forhold til afvanding og bør ændres. Der 

bør udlægges ny belægning på den overførte vej ifm. fugtisolering af brooversiden. 

4.1.9 Andre elementer 

Den knækkede betonkrave på drænrør vurderes at være gennemrevnet og nedbrudt 

og bør fjernes. 

 

Der bør etableres ny skråningssikring omkring røret. 



BALLERUP OG FURESØ KOMMUNE 

BRO NR. 48 (BALLERUP) / 42 (FURESØ) 

SÆREFTERSYNSRAPPORT 

 

  SIDE 13 AF 32 

4.2 Sammenfatning 

Det vurderes, at broens væsentligste skader består af revner i den bærende 

overbygning. Revnerne er særligt kritiske, da buen er jorddækket og udført uden 

fugtisolering. Derved vil revnerne ofte være vandfyldte eller fugtige, som kan give 

risiko for frostskader. En udvikling af revnerne vurderes at påvirke bæreevnen. 

 

For at standse skadesudviklingen skal revnerne lukkes oppefra evt. med en 

påstøbning, hvorpå fugtisolering kan påføres. 

 

De manglende fuger i vederlagene kan forårsage løse sten. Der er ikke endnu 

registreret løse sten i vederlagene, men da vederlagenes integritet er afgørende for 

broens bæreevne, bør manglende og defekte fuger retableres. 

 

I fløjene er der ligeledes registreret defekte og manglende fuger og enkelt steder er 

der registreret løse sten. Fløjene er ikke direkte afgørende for broens bæreevne, 

men sikrer mod at skråningerne og kørebane uden for broen skrider i vandløbet. Det 

vurderes ligeledes, at defekte og manglende fuger retableres. 

 

Ligeledes for at sikre skråninger og kørebane mod udskridning, bør kantbjælkerne 

forhøjes.  
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5. DISPOSITIONSFORSLAG 

5.1 Indledning 

I dette afsnit er opstillet to udbedringsstrategier for bygværket: 

A. Totalrenovering, samt opgradering af bæreevne til kl. 60 

B. Fugttætning af teglstensbue, samt vægtbegrænsning af broen til 3,5 t 

Ved begge strategier er anvendt en tidshorisont for fremtidige reparationsarbejder 

på 30 år. 

5.2 Strategi A - Totalrenovering, samt opgradering af bæreevne til kl. 60 

5.2.1 Teknisk beskrivelse 

 Opbrydning af eksisterende asfaltbelægning 

 Frigravning af bro og fløje 

 Tørholdelse ved fløje og vederlag 

 Omsætning og bagstøbning af nordlige fløje, inkl. evt. fundering 

 Fugning af fløje og vederlag 

 Ramning af betonpæle, bagved eksisterende vederlag 

 Fugttætning af teglstensbue med bitumen sprøjtemembran 

 Støbning af nyt brodæk på rammede betonpæle, inkl. kantbjælker 

 Fugtisolering af brodæk med type IVa, inkl. klemskiner 

 Tilfyldning omkring bro og fløje 

 Opsætning af broautoværn på kantbjælker 

 Udlægning af vej- og brobelægning 

 

Ved denne strategi etableres der en ny bro uden om den eksisterende buebro. 

Derved belastes teglbuen ikke af trafiklasten og vægtbegrænsning af broen undgås 

derfor. 

Ved evt. fremtidige sætninger af eksisterende buebro vil dette ikke påvirke 

trafiksikkerheden. 

Eksisterende buebro fugttætnes for at standse gennemsivninger og dermed 

igangværende nedbrydning. 

5.2.2 Tidsplan 

Renoveringsarbejdet forventes at kunne udføres på 10-12 uger. 
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5.2.3 Trafikale forhold 

Den overførte vej afspærres totalt i hele byggeperioden. Det forventes, at indgangen 

til Flyvestation Værløse via Jonstrupvej kan benyttes som alternativ rute i 

byggeperiode. 

5.2.4 Økonomisk opstilling (prisniveau 2015) 

Arbejdsplads kr.  125.000 

Trafikforanstaltninger kr.  50.000 

Miljøforanstaltninger kr.  25.000 

Fjernelse af asfaltbelægning kr.  30.000 

Frigravning af bro kr.  60.000 

Tørholdelse kr.  75.000 
Omsætning og bagstøbning af nordlige fløje inkl. 
fundering kr. 110.000 

Fugning af fløje og vederlag kr.  60.000 

Ramning af betonpæle kr.  175.000 

Sprøjtemembran på bue inkl. geotekstil kr. 35.000 

Støbning af brodæk kr.  200.000 

Fugtisolering af brodæk kr.  60.000 

Kantbjælker kr. 120.000 

Tilfyldning omkring bro kr.  75.000 

Opsætning af broautoværn kr.  100.000 

Udlægning af vej- og brobelægning kr.  90.000 

Uforudselige udgifter   kr.         180.000 

   

Samlede entreprenøromkostninger kr. 1.570.000 

   

Projektering og udbud kr.  175.000 

Fagtilsyn kr. 120.000 

Udlæg: Geotekniker, landmåler mv. kr.  35.000 

   

Samlede entrepriseomkostninger ekskl. moms kr. 1.900.000,00 
 

 

Udgifterne til renoveringen deles ligeligt imellem Ballerup Kommune og Furesø 

Kommune. 
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5.3 Strategi B – Fugttætning af teglstensbue, samt vægtbegrænsning af broen til 

3,5 t 

5.3.1 Teknisk beskrivelse 

 Opbrydning af eksisterende asfaltbelægning 

 Frigravning af teglstensbue 

 Injicering af revner til teglstensbue 

 Fugttætning af teglstensbuen med bitumen sprøjtemembran 

 Udlægning af geotekstil på sprøjtemembran 

 Tilfyldning og opbygning af vejkasse 

 Udlægning af vejbelægning 

 Tørholdelse ved fløje og vederlag 

 Fugning af fløje og vederlag 

 Montering af rørrækværk på eksisterende vejautoværn 

 Skiltning med vægtbegrænsning 

 

Denne strategi standser nedbrydningen af teglstensbuen ifm. frost-tø skader. Broen 

vægtbegrænses til en totalvægt på 3,5 t for at minimere risikoen for skader på 

brobuen og nye sætninger. 

5.3.2 Tidsplan 

Renoveringsarbejdet forventes at kunne udføres på 8 uger. 

5.3.3 Trafikale forhold 

Den overførte vej afspærres totalt i dele af byggeperioden. Det forventes, at 

indgangen til Flyvestation Værløse via Jonstrupvej kan benyttes som alternativ rute i 

periode med totalafspærring. 
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5.3.4 Økonomisk opstilling (prisniveau 2015) 

Arbejdsplads kr.  70.000 

Trafikforansatltninger kr.  40.000 

Miljøforanstaltninger kr.  25.000 

Fjernelse af asfaltbelægning kr.  25.000 

Frigravning af teglstensbue kr. 40.000 

Injicering af revner i teglstensbue kr. 30.000 

Sprøjtemembran, inkl. geotekstil kr. 35.000 

Tilfyldning og opbygning af vejkasse kr. 30.000 

Udlægning af vejbelægning kr. 70.000 

Tørholdelse ved fløje og vederlag kr.  50.000 

Fugning af fløje og vederlag kr.  60.000 

Montage af rækværk på eksisterende vejautoværn kr.  40.000 

Skiltning med vægtbegrænsning kr.  10.000 

Uforudselige udgifter kr.         70.000 

   

Samlede entreprenøromkostninger kr. 595.000 

   

Projektering og udbud kr.  75.000 

Fagtilsyn kr. 40.000 

Udlæg kr.  10.000 

   

Samlede entrepriseomkostninger ekskl. moms kr. 720.000 
 

 
Udgifterne til renoveringen deles ligeligt imellem Ballerup Kommune og Furesø 

Kommune. 
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6. KONKLUSION OG INDSTILLING 

Bygværkets væsentligste skader vurderes at være revnerne i den bærende 

overbygning. I kombination med den manglende fugtisolering tillader revnerne fugt i 

at trænge ned gennem konstruktionen, hvilket medfører at risiko for udvaskning af 

mørtelfugerne og forvitring af teglstenene. 

 

Derudover øger den frie passage af fugt gennem konstruktionen risikoen for frost-tø 

skader. Såfremt brodækket ikke forstærkes vurderes det, at broen skal 

vægtbegrænses til en totalvægt på 3,5 t. Bæreevneberegningen er fortaget for 

murstensbuen ud fra gældende normer sammenholdt med et styrkeestimat for 

ældre murværk. Derudover er der taget højde for murstensbuens tilstand som 

styrkemæssigt er reduceret pga. revnerne i toppen af buen.   

 

Det andet væsentlige forhold er, at mørtelfugerne i granitvederlagene og -fløjene 

flere steder er udvasket, hvorved stenene har forskubbet sig. Enkelte steder er der 

registreret løse sten uden sammenhæng til bygværket.  

 

Vederlagenes sammenhæng er afgørende for broens bæreevne. Ligeledes er 

fløjenes sammenhæng afgørende for sikring imod at skråninger og den overførte vej 

styrter i vandløbet.  

 

Samlet må således indstilles, at strategi A snarest bringes til udførelse. 

 

Denne strategi medfører samlede udgifter i 2015 på ca. 1.900.000 kr. ekskl. moms. 
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BILAG 1  GENERALEFTERSYN 
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GENERALEFTERSYN Bro nr. 48 
 

 DATO: 2011-06-06 

BROCONSULT a/s HOVEDKONTOR REGIONSKONTOR 
www.broconsult.dk  Sankt Peders Stræde 4A  Bredgade 11 
mail@broconsult.dk 4000 Roskilde 7400 Herning 
  Tlf.: 46 32 22 55 Tlf.: 97 21 02 77 

 

GENERALEFTERSYN UDFØRT FOR:   
 

 Ballerup Kommune  
 Miljø & Teknik, Bestillerteam  
 Hold-an Vej 7  
 DK-2750 Ballerup  
 
 
BRODATA: 
 
BRO NR.: 48 
STRÆKNING:  BRINGEVEJ 
FUNKTION:  UF af Jonstrup Å 
 
 Kortudsnit af placering   Foto af bro 

      

 
Eftersynet af broerne er udført i henhold til vejdirektoratets vejledning i eftersyn af bygværker. 
 
Efterfølgende sider indeholder følgende: 

 Datablad, ejerforhold, driftspligt, geometrisk data og kronologisk oversigt for broen. 

 Generaleftersynsblad for broen 

 Fotoregistrering af broen samt skader der er registreret under eftersynet. 
 

© OpenStreetMap contributors 

http://www.broconsult.dk/
mailto:mail@broconsult.dk
http://www.openstreetmap.org/copyright
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GENERALEFTERSYN Bro nr. 48 

DATABLAD DATO: 2011-06-06 

 

STRÆKNING: BRINGEVEJ 
FUNKTION:  UF AF JONSTRUP Å  

  

 
ADMINISTRATIVE DATA:  

BYGVÆRKETS NAVN:  
 

BYGVÆRKSID.:  
 

STATIONERING:  
 

OPFØRT I ÅR:  
 

OMBYGGET I ÅR:  
 

NYPRIS (I 1000KR):  600 

 
DRIFTSPLIGT:  

BROKONSTRUKTION:  Furesø/Ballerup Kom. 
SAMARBEJDSPARTNER:  Furesø Kommune 

BETALINGS-
FORDELINGSPROCENT:  

50 

SLIDLAG:  Furesø/Ballerup Kom. EFTERSYNSANSVARLIG:  Furesø/Ballerup Kom. 

AUTOVÆRN/RÆKVÆRKER:  Furesø/Ballerup Kom. PROJEKTERENDE:  
 

STYRELSE FOR KRYDSENDE 
PASSAGE:  

Furesø/Ballerup Kom. 
BYGVÆRKSID. HOS 
STYRELSE FOR KRYDSENDE 
PASSAGE:   

 
GEOMETRISKE OG STATISKE:  

BYGVÆRKSTYPE:  Vejbro UF vandløb    GEOMETRI 1:  Buebro 

BYGVÆRKSLÆNGDE:  2,5 m  GEOMETRI 2:  
 

BYGVÆRKSBREDDE:  6,5 m  MATERIALE 1:  Granitsten 

AREAL:  12,0 m2  MATERIALE 2:  Mursten 

SKÆRINGSVINKEL:  100 gon  FUNDERING 1:  
 

ANTAL FAG:  1    FUNDERING 2:  
 

SPÆNDVIDDE MIN:  
 

m  AUTOVÆRN:  Vejautoværn  

SPÆNDVIDDE MAX:  1,67 m  FUGTISOLERING:  
 

OPMÅLT MIN FRIHØJDE:  
 

m  BROKLASSE: 
 

OPMÅLT MAX FRIHØJDE:  
 

m  
BELASTNINGS-
FORUDSÆTNINGER:  

OPMÅLT FRIBREDDE (OF): 
 

m  
OPLYSNINGER 
VEDRØRER: 

Nyopførelse 

OPMÅLT FRIBREDDE (UF):  m   

ANDET: 
 

 
KRONOLOGISK OVERSIGT: 

DATO AKTIVITET BEMÆRKNINGER 

2011-06-06 Generaleftersyn 
 

 

http://www.broconsult.dk/
mailto:mail@broconsult.dk
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GENERALEFTERSYN Bro nr. 48 

DATABLAD DATO: 2011-06-06 

DOKUMENTOVERSIGT: 

DATO FILNAVN BEMÆRKNINGER 

   

 

http://www.broconsult.dk/
mailto:mail@broconsult.dk
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GENERALEFTERSYN Bro nr. 48 

EFERSYNSBLAD DATO: 2011-06-06 

 

STRÆKNING: BRINGEVEJ 
FUNKTION:  UF AF JONSTRUP Å   

 
VEJRET UNDER 
EFTERSYNET  

Skyet, 18 grader INIT:  MN 

 
TILSTANDSKARAKTERISTIK:  

ELEMENT  TILST. KARR.  SKADEREGISTRERING  
PRIS 1000 
kr.  

HELE BYGVÆRKET  2 
 

0 

FLØJE  2 Udvasket fuger. Sten forskubbet. 
 

SKRÅNINGER  2 Bevoksning. Erosion i SØ-hjørne.  
 

ENDEUNDERSTØTNINGER  2 
  

MELLEMUNDERSTØTNINGER  
   

LEJER  
   

BÆRENDE OVERBYGNING  2 Revnet. Gennemsivninger.  
 

FUGTISOLERING  
   

KANTBJÆLKER  2 
  

AUTOVÆRN, RÆKVÆRK  1 
  

BROBELÆGNINGER  2 Revnet og hullet 
 

FUGER  
   

ANDRE ELEMENTER  
   

 
ØVRIGE BEMÆRKNINGER: 
 

Der bør udføres særeftersyn til fastgørelse af reparationsomfang. Broen må anses for at 
være bevaringsværdig. 
 

http://www.broconsult.dk/
mailto:mail@broconsult.dk
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Foto 1: Facade mod vest 

 
Foto 2: Facade mod øst 

http://www.broconsult.dk/
mailto:mail@broconsult.dk
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Foto 3: OF vej set mod syd 

 
Foto 4: Revne i facade 

http://www.broconsult.dk/
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Foto 5: UF vandløb set mod vest 

 
Foto 6: Revne midt under bro 

http://www.broconsult.dk/
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Foto 7: Udvaskede fuger i fløjvæg 

 
Foto 8: Nedskridende sten i fløjvæg 

http://www.broconsult.dk/
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BILAG 2 FOTOREGISTRERING 

  

1. Nordøstlig fløj. Defekte og manglende fuger 
og begyndende udskridning af granitsten. 

 

 

2. Sydøstlig fløj. Enkelte revnede og manglende 
fuger. 

 

 

  

3. Nordvestlig fløj. Manglende fuger og 
forskubbede sten. 

 

 

4. Nordvestlig fløj. Forskubbede sten.  

 

 

  

5. Sydvestlig fløj. Manglende fuger og løse sten. 

 

 

6. Sydvestlig fløj. Stor sten uden sammenhæng 
til resten af konstruktionen. 
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7. Østlig facade. Træ umiddelbar bag den 
sydøstlige fløj. 

 

 

8. Østlig facade. Udskridning af materialer. 

 

 

  

9. Nordligt vederlag. Manglende fuger med op til 
50 mm vidde. 

 

 

10. Nordligt vederlag, manglende vandret fuge. 

 

 

  

11. Sydligt vederlag. Manglende fuge. 

 

 

12. Sydligt vederlag. Manglende vandret fuge. 
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13. Østlig facade. Gennemgående revne i 
buetop. 

 

 

14. Gennemsivninger i buen i østlig tunnelende. 

 

 

  

15. Saltudtræk fra mørtel i buen. 

 

 

16. Gennemgående revne fra vederlag til 
vederlag i tunnelmidte. 

 

 

  

17. Gennemgående revne i tunnelmidte med 
revnevidde 12 mm. 

 

 

18. Revne ved sydligt vederlag i vestlig 
tunnelende. 
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19. Saltudtræk og skjolder ved revne med vestlig 
tunnelende. 

 

 

20. Gennemsivninger i buen ved revne i vestlig 
tunnelende. 

 

 

  

21. Revne i buetop på vestlig facade. 

 

 

22. Afgravning i vestlig rabat. 77 cm til oversiden 
af buen. 

 

 

  

23. Overside af buen. Mursten med mørtelpuds. 

 

 

24. Østlig facade. Granitsten over bue og fløje. 
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25. Vejautoværn i begge sider af vejen. 

 

 

26. Revnet, hullet og ujævn belægning. 

 

 

 

27. Udløb fra betonrør i den nordlige skråning 
opstrøms broen. Knækket betonkrave. 

 

  


