
354 414 1194555 696 837 978495 636 777 918 10591118

534468 723657 912 1101 1194846 1035

547 1194772 862 997637 1086

395325 549 619 773 843 9961060 1194

1. Paselementer med min. bredde svarende  til A udføres hammerhoveder                         
t.o.m.anden hele kanal fra CT.(H2)

2. Paselementer med min bredde svarende til B udføres hammerhoveder 
t.o.m. første hele kanal. Anden kanal åbnes med reces, som skal skæres 
færdig på pladsen, ikke af CT. (H1+R) Dæk skal understøttes og der skal 
udstøbes med svindfri beton.

3. Dæk smallere end til B kan der ikke udføres hammerhoveder i.
Alternativ: løses med fladstål, ikke CT.

4. Hammerhoveder udføres til anden hele kanal i alle paseleementer (H2)
(gælder kun 2400 mm bredde dæk med b>1200)

5. Hammerhoveder fra begge sider udføres t.o.m. anden hele kanal
(gælder kun 2400 mm bredde dæk med b>1200) (H2)

6. Hamerhoveder i fuldbredde dæk 180 & 220-12 udføres til anden hele kanal
fra begge sider.

7. Hammerhoveder i begge sider 265-12,320,400 (fuldbredde) udføres til     
anden hele kanal i den ene side (H2) og til første hele kanal i den anden  
side      med reces i anden kanal (H1+R), som skal skæres færdig på 
pladsen, ikke af CT. Dæk skal understøttes og der skal udstøbes  med 
svindfri beton.

8. Hammerhoveder i begge sider i pas elementer 
(180,220-12,265-12,320,400) kan udføres til første hele kanal med reces i 
anden kanal kun hvis der er min. 3 ribber tilbage (H1+R), som der ikke må 
skræres i. Det skal skæres færdig på pladsen, ikke af CT. Dæk skal 
understøttes og der skal udstøbes med svindfri beton

9. Situationer som ikke er beskrevet i et af de overnævnte punkter aftales 
med statikker.
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