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Carsten S. Sørensen

DS/S-415 Fundering (normudvalget) 

TC 250, Eurocode 7 - del 1 

Nationalt anneks til Eurocode 7
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S415-udvalget

Carsten S. Sørensen, Cowi (formand)
Per Bjerregaard Hansen, GEO
Per Sandgaard Kristensen, Cowi
Poul Larsen, GEO
Ole Møller, Aarsleff
Harry Serup Poulsen, Rambøll
Lars Ravn Jensen, DS
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Hvad har udvalget arbejdet med de seneste år?

Besvarelse af spørgsmål fra brugerne af DS415 (alle)

Skrevet den "glemte" revision af 4. udgave (alle)

Oversættelse af EC7 del 1 (alle)

Udarbejdelse af dansk anneks til EC7 (PBH, CSS)

Udarbejdelse af EC7 del 2 (NF)

Vurderet europæiske udførelsesstandarder (NOM)

Vurderet europæiske prøvningsmetoder (HSP)

Deltaget i koordineringsmøderne 3K (CSS, PBH)

Deltaget i nordiske koordineringsmøder (CSS, PBH)

Deltaget i de årlige EC7-møder (alle)
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Overgang fra DS415 til EC7

2006
Udarbejdelse af nationalt anneks.

2007
Høring indtil 22. marts. Derefter til godkendelse i EU.

2008
Det nye bygningsreglement BR08 har sat det nye normsystem i 
gang. "Overgangsåret" er startet 1. feb. 2008 og vil vare til 31. 
dec. 2008. Nu kan EC7 med dansk anneks benyttes. 

Noget tyder på, at DS har oversat det nationale anneks til engelsk!
S415 er ikke blevet hørt!

2009
Kun EC7 part 1 og 2 med dansk anneks kan benyttes.
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Hvad så i DK?

Byggeloven

Bygningsreglementet BR08

Danske annekser

EC7

I det nye bygningsreglement bliver der et Bilag 4 som omhandler 
statisk dokumentation, desværre er dette skrevet uden særlig 
hensyntagen til dokumentationskravet i EC7 og DS415. 

SBI udgiver i foråret 2008 en SBI-publikation med titlen "Statisk 
dokumentation" og den vil forsøge at rette op på "fejlen" i 
Bygningsreglementets bilag 4. 
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Hvad så med anlægskonstruktioner?

Banedæmninger

Kajanlæg

Broanlæg

Indtil videre gælder det nationale anneks også for disse 
konstruktioner. 

Det forventes dog at bro-, bane-, vej- og havnefolkene snart 
kommer ud af busken!

S415 har ikke mulighed for at påvirke denne proces. 

SBI-anvisningen antyder også at den gælder for 
anlægskonstruktioner, men alle eksempler tage udgangspunkt i 
byggeri. 
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