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Ny teknologi til 
anlægskonstruktioner



Rammerne

 3-årig (2013-2015) resultatkontrakt indgået 
mellem Teknologisk Institut og Styrelsen for 
Forskning og Innovation

Overordnede temaer

 Nye bæredygtige materialer og løsninger til 
konstruktioner i infrastrukturen

 Levetidsvurderinger for betonkonstruktioner

 Nye metoder til måling af 
anlægskonstruktioners aktuelle tilstand

 Videnspredning, uddannelse og demonstration

Kort om projektet



 Bestemmelse af chloridtærskelværdier gennem 
laboratorieforsøg, bl.a. deltagelse i Round Robin 
test under RILEM TC 235-CTC

 Laboratorieforsøg med chloridindtrængning i 
beton ved temperaturcyklusser

 Mock-up af betonbro til test af alternativ 
brobelægning af fiberarmeret højstyrkebeton

 Mock-up med indstøbte defekter til test af NDT-
udstyr

 Afholdelse af workshop om forslag til nyt 
koncept for holdbarhedsdesign fra 
arbejdsgruppe under CEN 

Aktiviteter i projektet

(som ikke er på programmet i dag)



 Opmærksomhedsskabende visuelle 
scenerier til anlægskonstruktioner, 
f.eks. tunneller

 Udvikling af metode til forstærkning af 
svage konstruktioner ved brug af 
fiberarmeret højstyrkebeton

 Kortlægning af potentialet af slanke 
konstruktioner i infrastrukturen

 Nyt område vedr. veje og belægninger

Aktiviteter i projektet

(som ikke er på programmet i dag)
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Dagens program

Tid Hvad? Hvem?

9.00 – 9.10 Velkomst Søren L. Poulsen, TI

9.10 – 9.30 Ny model for indtrængning af chlorid i betonkonstruktioner Henrik E. Sørensen, TI

9.30 – 9.50 
Kvalitetskontrol af back-filling grout –

Mock-up med tunnelelement fra Storebæltsforbindelsen
Allan S. Hansen, TI

9.50 – 10.10 Samspil mellem indre og ydre frostskader i beton
Andreas Elbrønd og 

Einar N. Andreassen, DTU

10.10 – 10.30
Revision af håndbog og app om tilstandsvurderinger af 

betonkonstruktioner
Morten H. Petersen, TI

10.30 – 10.50 Kaffepause Alle

10.50 – 11.10 Laboratorieforsøg med bestemmelse af ”langtidssvind” i beton Tine Aarre, TI

11.10 – 11.30

Hvad er den bedste strategi for støbning af store 

betonkonstruktioner? – Det hjælper en ny-udviklet mock-up med at 

give svar på

Tine Aarre, TI

11.30 -11.50
Nyt koncept for design af betonkonstruktioners holdbarhed på vej 

fra arbejdsgruppe under CEN

Christian Munch-Petersen, 

EMCON A/S

11.50-12.00 Videreførelse af aktiviteter gennem ny resultatkontrakt Dorthe Mathiesen, TI

12.00 – 12.30 Frokost Alle


