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1. Objekt 

Objekt for undersøgelsen er beton fra bundplade til ejendommen beliggende på Faste Batteri Vej 78, 
bygning G, 2300 København S. 
 
2. Baggrund 

Undersøgelsen er et supplement til forrige undersøgelse, rapport nr.: 929174_ALSH20_011, dateret 
20. august 2020. 
 
3. Formål 

Ifølge aftale med rekvirenten har undersøgelsen til formål at supplere forrige undersøgelse med ud-
tagning og undersøgelse af yderligere prøver, primært til trykprøvning af betonen. 
 
Følgende undersøgelse er aftalt: 
 Udtagning af 10 borekerner til dybde af 160-180 cm. 
 Registrering af opbygningen i borekernerne, evt. tilstedeværelse af fremmedlegemer og vand-

rette støbeskel synlige på makroniveau samt vurdering af om betontyperne i nye prøver svarer til 
de allerede registrerede i prøver ved forrige undersøgelse. 

 Trykprøvning af 30 delprøver fra kernerne, primært fra den nedre beton. 
 
Vurderingen er alene baseret på prøverne og ikke på projektmateriale eller andre dokumenter i sa-
gen, ligesom vi udelukkende har foretaget de vurderinger, der er formuleret i henhold til ovenstå-
ende punkter. 
 
4. Data og modtagne informationer 

Rekvirenten har udleveret følgende:  
 Brev fra rekvirenten (Københavns Kommune) til ejendommens ejer dateret 7. maj 2020, som 

danner baggrund for den forrige undersøgelse. 
 
5. Metoder og omfang 

Der er udtaget i alt 10 borekerner, K5  K14 jævnt fordelt på bundpladen. Placering af borekerner 
fremgår af Figur 1. 
Kernerne er placeret under hensyntagen til at gennemskære så lidt armering fra vægge og søjler som 
muligt. Kernernes endelige placering er udvalgt af Teknologisk Institut og godkendt af repræsentant 
for Bach Gruppen A/S, Glen Damholt Larsen.  
 

Der er udført følgende undersøgelser på borekernerne: 
 Registrering af opbygningen, evt. tilstedeværelse af fremmedlegemer og vandrette støbeskel syn-

lige på makroniveau. 
 Vurdering af om betontyperne svarer til de allerede registrerede i prøver ved forrige undersø-

gelse. Vurderingen er baseret på visuel bedømmelse af tilslag og pasta på de udborede og ren-
gjorte kerner.

 Trykprøvning af 30 udskårne delprøver. Tre styk fra hver af borekerne. 
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Figur 1. Udsnit af tegning med markering af borekernernes placering på bundpladen (nord opad). Kernerne K1-4 
markeret med blåt er udtaget ved den tidligere undersøgelse. 
 

6. Resultater 

I det følgende gives en kortfattet sammenfatning af resultater fra de gennemførte undersøgelser. For 
en mere detaljeret beskrivelse af resultater, henvises til det efterfølgende dokumentationsafsnit. 
 
Der er observeret to typer beton i hver af de 10 kerner fra bundpladen. Betontyperne svarer til hhv. 
Beton 1 (beton med stentilslag af granit) og Beton 2 (beton med stentilslag af nedknust beton) Jf. tidli-
gere udførte undersøgelser (Rapport: 929174_ALSH20_011). I Beton 2 ses nedknust beton som til-
slag og nedknust teglsten i mindre omfang, tilsvarende den forrige undersøgelse.  
I brudstykkerne fra trykprøvningen er der desuden stedvist observeret plastfibre, stålfibre og i et en-
kelte tilfælde hvad der ligner dele af en elastisk fuge. 

K 1 K 2 

K 3 

K 4 
K 14 K 13 

K 12 K 11 

K 10 

K 9 

K 8 

K 7 K 6 K 5 
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Kerne ID 
Beton 1 Beton 2 

Dybde [cm] 
Trykstyrke i angivet dyb-

deinterval [MPa] 
Dybde [cm] 

Trykstyrke i angivet dybde-
interval [MPa] 

K5 0 33 - 33  min. 176 
42-62 cm: 22,1 MPa 
105-125 cm:  16,7 MPa1) 
137-157 cm:  18,6 MPa1) 

K6 0 32 - 32- min. 168 
90-110 cm: 12,9 MPa 
121-141 cm:  15,0 MPa 
146-166  cm:  18,8 MPa1) 

K7 0 60 30-50 cm: 52,6 MPa 60- min.168 
90-110 cm:  16,0 MPa 
140-160 cm:  18,9 MPa 

K8 0-35 - 35- min. 165 
60-80 cm: 16,7 MPa1) 
100-120 cm:  14,7 MPa1) 
129-146 cm:  13,5 MPa 

K9 0-66* - 66- min. 211* 
100-120 cm: 14,7 MPa 
140-160 cm:  17,7 MPa 
180-200 cm:  16,8 MPa1) 

K10 0-47 30-47 cm: 63,0 MPa 47- min. 183 
100-120 cm:  16,8 MPa 
140-160 cm:  17,0 MPa1) 

K11 0-39 - 39- min 179 
50-70 cm: 15,7 MPa 
130-150 cm:  16,4 MPa1) 
155-175 cm:  19,0 MPa 

K12 0-28 - 28- min. 184 
60-80 cm: 19,5 MPa1) 
100-120 cm:  15,9 MPa1) 
134-149 cm:  18,0 MPa 

K13 0-36 - 36- min. 173 
40-60 cm: 17,3 MPa1) 
65-85 cm:  16,2 MPa 
137-157 cm:  13,4 MPa 

K14 0-0-37 - 37- min. 180 
70-90 cm: 15,6 MPa1) 
110-130 cm:  15,6 MPa1) 
135-155 cm:  5,4 MPa1) 

Tabel 1. Oversigt over hvilke dybder under overfladen af bundpladen de to betontyper træffes i. Betontyperne er 
vurderet iht. forrige undersøgelse og er primært vurderet på tilslaget. *Dybde er fra overside gulv, da der ikke 
ses separat gulvbeton og polystyren i denne kerne. 1) Brudtypen afvi -3, 
for yderligere informationer om brudtyper henvises til dokumentationsafsnit 7.3. 
 
Årsagen til, at flere af trykprøvningerne udviser en utilfredsstillende  brudtype i forhold til de typiske 
brudtyper beskrevet i DS/EN 12390-3, skønnes primært at skyldes inhomogenitet i betonen; men det 
kan ikke på nærværende grundlag vurderes yderligere.  
 
I kernerne ses et varierende antal (1-5) støbeskel. Derudover ses brud som ikke kan afvises at være 
støbeskel eller revner. 
 
Såfremt der ønskes yderligere dokumentation af de enkelte betontyper, støbeskel, v/c-forhold, til-
slagsmaterialer, mv., kan der udføres petrografisk analyse af de tilbageværende kernestykker, ligesom 
det er muligt at udføre yderligere trykprøvning på enkelte kernestykker. 
 
Supplerende undersøgelse af tilstedeværelse af støbeskel/vandrette revner er ligeledes mulig i bore-
hullerne ved bortsugning af vand fra borehullet og efterfølgende inspektion ved endoskopiundersø-
gelse.  
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7. Dokumentation 

7.1. Udtagning af borekerner 

Udført 
Udtagning af borekerner er udført den 18.-20 august 2020 af Pro Diamant under overvågning af Al-
lan Skydsbæk Hansen eller Martin Kaasgaard, Teknologisk Institut. 
 
Metode 

Borekerner er udtaget med vandkølet diamantboreudstyr efter TI-B 1 (87). 
 
Omfang 

Der er udtaget i alt 10 borekerner ca. ø95 mm (K5  K14). Placering af borekerner fremgår af Figur 1. 
Kernerne er placeret under hensyntagen til at gennemskære så lidt armering fra vægge og søjler som 
muligt. Kernernes endelige placering er udvalgt af Teknologisk Institut og godkendt af repræsentant 
for Bach Gruppen A/S, Glen Damholt Larsen.  
 
Resultat 

Kernerne er udtaget som følger: 
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Kerne 5: 

Kernen er udtaget på Faste Batteri Vej 78, bygn. G. i bundplade. 
Kernen er udtaget 2,5 m fra vægge mod nord og øst. Ved boringen er kernen delt i 6 stykker, 
hvoraf der i bundpladebetonen var manglende eller svag vedhæftning 4 steder, hhv. ca. 38, 100, 
133 og 159 cm under overfladen af bundpladen.  
 

  

 

Kerne 6: 

Kernen er udtaget på Faste Batteri Vej 78, bygn. G. i bundplade. 
Kernen er udtaget 2,0 m fra søjle mod nord og 1,5 m fra væg mod øst. Ved boringen er kernen delt 
i 6 stykker, hvoraf der i bundpladebetonen var manglende eller svag vedhæftning 4 steder, hhv. ca. 
32, 78, 115 og 138 cm under overfladen af bundpladen.  
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Kerne 7: 

Kernen er udtaget på Faste Batteri Vej 78, bygn. G. i bundplade. 
Kernen er udtaget 2,5 m ud fra væghjørne mod nord. Ved boringen er kernen delt i 5 stykker, 
hvoraf der i bundpladebetonen var manglende eller svag vedhæftning 3 steder, hhv. ca. 60, 70 og 
124 cm under overfladen af bundpladen.  
 

  

 
 

Kerne 8: 

Kernen er udtaget på Faste Batteri Vej 78, bygn. G. i bundplade. 
Kernen er udtaget 2,0 m ud fra søjle mod øst. Ved boringen er kernen delt i 7 stykker, hvoraf der i 
bundpladebetonen var manglende eller svag vedhæftning 5 steder, hhv. ca. 35, 49, 87, 125 og 145 
cm under overfladen af bundpladen.  
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Kerne 9: 

Kernen er udtaget på Faste Batteri Vej 78, bygn. G. i bundplade. 
Kernen er udtaget 2,0 m fra væg mod nord, 0,6 m fra væg mod vest og 0,7 m fra væg mod øst. Ved 
boringen er kernen delt i 3 stykker, hvoraf der i bundpladebetonen var manglende eller svag ved-
hæftning 2 steder, hhv. ca. 65 og 127 cm under gulvoverfladen. Der er ikke registreret polystyren 
under gulvbetonen i denne kerne.  
 

  

 
 

Kerne 10: 

Kernen er udtaget på Faste Batteri Vej 78, bygn. G. i bundplade. 
Kernen er udtaget 2,4 m fra søjle mod øst, 2,4 m fra væg mod vest og 2,5 m fra væg mod nord. 
Ved boringen er kernen delt i 6 stykker, hvoraf der i bundpladebetonen var manglende eller svag 
vedhæftning 4 steder, hhv. ca. 23, 57, 91 og 160 cm under overfladen af bundpladen.  
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Kerne 11: 

Kernen er udtaget på Faste Batteri Vej 78, bygn. G. i bundplade. 
Kernen er udtaget 2,4 m fra søjle mod nordøst og 2,3 m fra væg mod syd. Ved boringen er kernen 
delt i 7 stykker, hvoraf der i bundpladebetonen var manglende eller svag vedhæftning 5 steder, 
hhv. ca. 26, 40, 97, 129 og 152 cm under overfladen af bundpladen.  
 

  

 
 

Kerne 12: 

Kernen er udtaget på Faste Batteri Vej 78, bygn. G. i bundplade. 
Kernen er udtaget 2,5 m fra væg mod vest og >2,5 m fra søjle mod øst. Ved boringen er kernen 
delt i 7 stykker, hvoraf der i bundpladebetonen var manglende eller svag vedhæftning 5 steder, 
hhv. ca. 28, 89, 129, 151 og 166 cm under overfladen af bundpladen.  
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Kerne 13: 

Kernen er udtaget på Faste Batteri Vej 78, bygn. G. i bundplade. 
Kernen er udtaget 2,5 m fra væg mod nord og >2,5 m fra vægge mod øst og vest. Ved boringen er 
kernen delt i 5 stykker, hvoraf der i bundpladebetonen var manglende eller svag vedhæftning 3 
steder, hhv. ca. 36, 101 og 130 cm under overfladen af bundpladen.  
 

  

 
 

Kerne 14: 

Kernen er udtaget på Faste Batteri Vej 78, bygn. G. i bundplade. 
Kernen er udtaget 2,5 m fra vægge. Ved boringen er kernen delt i 6 stykker, hvoraf der i bundpla-
debetonen var manglende eller svag vedhæftning 4 steder, hhv. ca. 37, 58, 103 og 156 cm under 
overfladen af bundpladen.  
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7.2. Kerneregistrering og placering af delprøver til trykprøvning 

Udført 

Kerneregistrering er udført i perioden den 21.-26. august 2020 af Morten Holten Petersen.  
 
Metode 

Registreringen er udført ved visuel betragtning af de udborede kerner.  
 
Omfang 

Kerneregistrering: Der er foretaget registrering af betontyper og lagtykkelser på 10 stk. udborede 
kerner.  
 
Delprøver til trykprøvning: Der er foretaget trykstyrkebestemmelse af i alt 30 delprøver udtaget fra 10 
betonkerner (3 fra hver kerne). 
 
Resultat 
Kerneregistrering: 
Kernerne indeholder flere lag og typer af beton, benævnt som følger: 
 

Overordnet type K5 K6 K7 K8 K9 

Gulvbeton 128 125 127 140 - 
Polystyren 150 130 60 (ukomplet) 125 - 
Beton 1 (Granitbeton) 330 325 600 350 660 
Tæt gråt lag - - - -  
Beton 2 (Genbrugsbeton) 1430 1360 1063-1083 1300 1450 
Ca. total længde 2050 1930 1870 1920 2110 

 

Overordnet type K10 K11 K12 K13 K14 

Gulvbeton 105 105 130 130 105 
Polystyren 100 150 145 145 - 
Beton 1 (Granitbeton) 470 360-390 280 360 370 
Tæt gråt lag - 0-10 - - - 
Beton 2 (Genbrugsbeton) 1360 1400 1560 1370 1430 
Ca. total længde 2050 2050 2130 2020 1920 

Tabel 2. Observerede lagtykkelser i kernerne i mm. Felter markeret med blå er opbygningen af selve bundpla-
den. 
 
Bemærkninger: 
Beton 1 og 2, hhv. af de overordnede typer benævnt granit- og genbrugsbeton er bedømt som væ-
rende af samme typer som i den tidligere udførte undersøgelse (Rapport: 929174_ALSH20_011). 
 
Beton 2 fremstår generelt inhomogen i kernerne, dels som følge af varierende indhold af flint og kalk-
sten i stentilslaget, dels ved tilstedeværelsen af områder/zoner, hvor pastaen fremstår mere porøs og 
svag og dels tilstedeværelsen af støbeskel. 
 
Der ses belægninger af Beton 2 på armeringen i Beton 1 i kerne K5, K6, K7, K8, K9 og K11.  
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I kerne K13 ses en lodret revne i området hvor delprøve T2 til trykprøvningen er udtaget. 
 
Kernerne er i flere stykker, delt af støbeskel og/eller brud som følger: 
 

Betontype K5 K6 K7 K8 K9* 

Beton 1      
Imellem Beton 1 og 2 33 32 60 35 66 

Beton 2 

38 79 70 49 127 
100 120 125 87  
133 143  128  
159   147  

 
Betontype K10 K11 K12 K13 K14 

Beton 1 23 25    
Imellem Beton 1 og 2 47 39 28 36 37 

Beton 2 

57 97 90 102 58 
93 128 128 133 103 

162 150 150  157 
  167   

Tabel 3. Dybde af støbeskel/brud i cm fra oversiden af bundpladen. Grønt felt markerer støbeskel med vedhæft-
ning. Rødt felt markerer støbeskel med manglende eller svag vedhæftning. Gult felt markerer brud i kerne som 
ikke kan vurderes. *Målt fra overside gulv, da der ikke ses separat gulvbeton og polystyren i denne kerne. 
 
Delprøver til trykprøvning: 
Placering af delprøver til trykprøvning angivet i cm fra oversiden af bundpladen: 
 

Betontype K5 K6 K7 K8 K9* 

Beton 1 - - T1: 30-50 - - 

Beton 2 
T1: 42-62 T1: 90-110 T2: 90-110 T1: 60-80 T1: 100-120 
T2: 105-125 T2: 121-141 - T2: 100-120 T2: 140-160 
T3: 137-157 T3: 146-166 T3: 140-160 T3: 129-146 T3: 180-200 

 
Betontype K10 K11 K12 K13 K14 

Beton 1 T1: 30-47 - - - - 

Beton 2 
- T1: 50-70 T1: 60-80 T1: 40-60 T1: 70-90 

T2: 100-120 T2: 130-150 T2: 100-120 T2: 65-85 T2: 110-130 
T3: 140-160 T3: 155-175 T3: 134-149 T3: 137-157 T3: 135-155 

Tabel 4. Placering af delprøver til trykprøvning i cm fra oversiden af bundpladen. De udskårne delprøver er 
benævnt T1, T2 og T3. For mere præcise prøvelængder henvises til dokumentationsafsnit 7.3. *Målt fra overside 
gulv, da der ikke ses separat gulvbeton og polystyren i denne kerne.   
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Foto 1. Foto af kernerne med oversiden/gulv mod venstre. Kerne K5 ses nederst og fortløbende nummerering 
opefter, til K14 øverst. Placeringen af delprøver (T1, T2 og T3) til trykprøvning er markeret med gule pile. 
 
Observationer fra trykprøvningen: 
Der er i brudfladerne efter trykprøvningen observeret at Beton 2 bl.a. indeholder stålfibre, plastfibre 
og i et enkelt tilfælde et sort materiale med konsistens og udseende som elastisk fugemasse. 

Fotos af eksempler: 

 
 

Foto 2, visende plastfiber i brudstykke fra trykprøv-
ningen. Prøve K6. 

Foto 3, visende plastfibre i en klump nedknust beton 
i brudstykke fra trykprøvningen. Prøve K13 
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Foto 4, visende stålfiber i brudstykke fra tryk-
prøvningen. Prøve K8. 

Foto 5, visende stålfiber i brudstykke fra tryk-
prøvningen. Prøve K11. 

 

 

Foto 6, visende et stykke fugelignende materi-
ale. Prøve K11. 
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7.3. Trykstyrkebestemmelse 
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