
Funderingshåndbogen, høring – referat 

 
Kapitel 1  
Geotekniske undersøgelser 

Tabeller mangler 
Undersøgelsesprogram i stedet for forundersøgelsesprgram 
Tabel 1 er uoverskuelig (er den ”gledet” i opsætningen?) 
Målte parametre – flere end angivet 
5% - måske eksempel 
Økonomisk optimering 
Ansvarsfordeling – hvem har ansvar for hvad 
 

Kapitel 2 
Direkte fundering 

Meld ind til Jens Jørgensen med forslag til ændringer  
jsj@geoteknisk.dk 
 

Kapitel 3 
Dræning og isolering 

Fugtisolering i eksisterende bygninger 
Fugtisolering – indvendig /udvendig 
Varmeisolering – holdbarhed af materialer 
Flere figurer om indskudsdræn 
Udvidet afsnit om kontrol 
Klasserne kan flytte sig, hvis GVS ændres 
 

Kapitel 4 
Pæle 

Kommentarer sendes til Rikard Skov 
rikard@cptest.dk 
 

Kapitel 5 
Installation af borede pæle 

Slankhedsforhold skal med 
Hvornår boret fundament – hvornår boret pæl (burde måske 
begge beskrives her) 
Fig 5.2 og fig 5.5 ombyttes 
CFA – dynamisk prøvebelastning – PDA-målinger (Rikard Skov 
kommer med input 
Diskontinuerte/kontinuerte pæle 
Figur 5.6 udskiftes med et andet billede (Ole Møller kan levere 
et, 
nom@aarsleff.com  
 

Kapitel 6 
Byggegrubeindfatninger 

Slidsevægge og sekantpæle anvendes ikke så meget – skal 
måske nævnes 
Flere figurer – spuns, kombivægge etc. 
Indfatningsvæg i stedet for spunsvæg 
Aktiv/passiv forankring? 
 

Kapitel 7 
Jordankre 

Flere figurer 
Naboforhold bør omtales i alle artikler 



Foreslår indholdsfortegnelse til hvert enkelt afsnit 
 

Kapitel 8 
Grundvandssænkning 

Juridisk ansvar, naboforhold 
Aflastningsboringer 
Større tekst på figurerne 
Skråningsanlæg 
Definition af opblødning 
 

Kapitel 9 
Grundforstærkning 

Dybdekomprimering udvides 
Jet grouting – input mangler 
Kontrolafsnit mangler 
Billeder/figurer 
 

Kapitel 10 
Jord som byggemateriale 
 

Udgår 

Kapitel 11 
Geotekniske produkter 

Meld ind til forfatterne jr@ranfelt.dk  
Bedre navn til artiklen 
Forklaring til figur 10.6 
Figurer mangler 

Kapitel 12 
Sænkekasser –brønde 
 

Mangler 

Kapitel 13 
Tunneler 
 

Kommentarer fremsendes af opponent 
 

Kapitel 14 
Rørledninger i jord 

Mangler 
 
 

Kapitel 15 
Havne- og vandbygning 

Titel foreslås ændret til havnebygning 
Ansvarsforhold – skal beskrives i alle kapitler, hvis her 
 

Kapitel 16 
Holdbarhed 

Korrosion ikke et særligt problem, når konstruktionen er 
omgivet af jord 
 

Kapitel 17 
Instrumentering 

Mangler 
 
 

Kapitel 18 
Efterfundering af huse 

Titel foreslås ændret til efterfundering 
Slagger under gulve 
GI  Info 7.6, figurer 
 

Kapitel 19 Faldlodskomprimering 



Dæmninger på blød bund Eksisterende dæmninger 
Fortrængning af blød bund 
Vandret konsolidering 
Fliser omdøbes til pælehatte 
 

Kapitel 20 
Stabilisering af skråninger 

Mangler 
 
 

 
Generelle kommentarer 
 
?? I forordet skal stå, at der tages udgangspunkt i danske forhold 
?? Normreferencer – det foreslås, at kun ”usædvanlige” normer og standarder nævnes i artiklerne 
?? Formål med håndbogen – sammen med DS 415 
?? Naboforhold bør omtales i alle artikler 
?? Ansvarsforhold – hvem har ansvar for hvad 
?? Bundbrud og løftning – ensartet definition af, hvad der menes. Redaktionskomiteen  
?? Det foreslås, at formål ændres til indledning i alle artikler 
?? Generelt flere figurer 
?? Der skal henvises til figurer i teksten 
?? Opponenterne sender deres kommentarer direkte til forfatterne 

Deadline: 1. juni 2004 – hvor næste udgave skal lægges ud på nettet 

Referent: Werner Bai, 13. april 2004 


