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Pas på - hvis du overvejer at købe brugte stålspær. 

Byggeri & Teknik I/S har på det seneste haft henvendelser fra flere landmænd, der har købt brugte 

stålspær og genopstillet disse. Det er der desværre ikke kommet noget godt ud af, idet kommunen 

har bedt om at få statiske beregninger på spærene i forbindelse med færdigmelding af byggeriet. 

Hvis brugte stålspær genopstilles, skal de kunne opfylde gældende normer og jo ældre spærene 

er, jo flere normerevisioner er de blevet overhalet af. 

Efter massive snetryksskader i vinteren 2009/2010 blev snelasterne revideret kraftigt i norm af 

2012 og det betyder, at bygningerne skal beregnes for snelast i forhold til deres orientering. 

Simplificeret kan man sige, at hvis tagrygningen vender øst-vest, skal der regnes med normal sne, 

men hvis den vender nord-syd skal der regnes med en særlig snelast, der er op til 50 % større end 

normalsneen. 

Så hvis du overvejer at købe brugte stålspær, så skal du sikre dig, at du kan få udleveret 

spærenes statiske beregninger (40 – 60 sider) og at beregningerne passer med din påtænkte 

placering. 

Det skal for i øvrigt bemærkes, at såfremt du bor tættere end 25 km fra Vesterhavet og Ringkøbing 

Fjord, skal der regnes med en større vindlast på spærene. Du kan altså ikke flytte en stålhal fra 

Østjylland til Vestjylland. 

I de tilfælde, nævnt indledningsvis, skulle spærene forstærkes ved påsvejsning hele vejen fra 

fundament til kip og vel og mærke af certificeret svejser, da der er tale om bærende konstruktion. 

I tilfælde af kollaps kan forsikringsselskabet nægte at udbetale erstatning, såfremt der ikke kan 

fremlægges statiske beregninger. 

Hvis du alligevel falder over et godt tilbud, så vil proceduren være følgende: 

Sælger skal kunne dokumentere spærenes alder og oprindelig placering/orientering og skal kunne 

forevise enten de oprindelige statiske beregninger eller lade udføre en styrkeeftervisning ud fra 

spærenes nye placering.  

Skulle spærene være af ældre dato, kan de muligvis stadig anvendes, men ud fra en statisk 

beregning ville de skulle opstilles med en noget mindre spærafstand, end de oprindelig var 

beregnet til. 

Finn Pinholt 

Ingeniør MAI, Byggeri og Teknik I/S 

 

  



 

Overvejer du at bygge ny bolig til foråret? 
At skabe nye rammer for livet de næste mange år, kan ikke gøres på 10 minutter - derfor er det 

vigtigt at starte i god tid.  

 

Skitser er fundamentet for hele byggeriet. 

Ideerne der vokser i hovedet, når tankerne kredser omkring opførelse af en ny bolig, skal gerne 

blive til virkelighed. Derfor er det en god ide, at komme i gang med at få tankerne gjort konkrete og 

finde ud af, hvad det vil kræve, at nå det ønskede resultat. 

Det sker ofte, at der er ting, man ikke har forudset eller tænkt kunne have betydning for de valg 

man træffer. Det kan f.eks. være myndighedsmæssige udfordringer, der kan trække 

sagsbehandlingen i langdrag, ønsker til indretningen som ikke er hensigtsmæssig eller omfanget af 

ønskerne, der ikke svarer til det budget man har til rådighed.  

 

Skitserne er det første og vigtigste skridt i forbindelse med opførelsen af en ny bolig. Det er her alle 

trådene samles, formes og kommer til at gå op i en højere enhed. Derfor er det vigtigt, at man har 

tid til at træffe de rigtige beslutninger. Det er i skitsefasen huset bliver dit!  

Hos Byggeri & Teknik I/S tillægger vi det meget stor betydning, at boligerne opbygges individuelt. 

Derfor har vi ikke type- eller standardmodeller. I vores arkiv har vi naturligvis mange skitser, som 

kan give inspiration og ideer til vores kunder, men vi starter altid på et blankt stykke papir eller ud 

fra de streger I allerede selv har arbejdet med. 

 

Penge at spare ved udbud. 

Det er stadig vores erfaring, at der er mange penge at spare, ved indhentning af priser fra flere 

håndværkere/entreprenører. Byggepriserne er igen stigende og derfor er det endnu mere vigtigt, at 

projekterne kommer i udbud. Vi har ved udbudte projekter set prisforskelle på 3-25 % mellem de 

indkomne priser, selvom entreprenørerne har haft et fuldstændigt enslydende og detaljeret 

materiale, at give priser ud fra. 

 
Eksempler på indhentede priser 2016 – 2017. Priserne er inkl. moms 

Type og størrelse 
Højeste 

pris 
Laveste 

pris 
Spredning 

i kr. 
Spredning 

i % 
 

1 plans parcelhus, 202 m
2
 

bolig, 69 m
2
 garage 

3.768.825 3.112.760 656.065 17 % 

1 plans stuehus 175 m
2
 bolig 2.520.315 2.219.762 300.553 12 % 

1½ plans stuehus 241 m
2
 

bolig* 
3.471.386 3.352.787 118.599 3 % 

1½ plans stuehus 364 m 
2
 

bolig* 
5.529.399 4.155.654 1.373.745 25 % 

*Inkl. jordvarmeanlæg 

 

Ring til os og fortæl om dit projekt - også selvom du allerede har skitserne. Så vil vi meget gerne 

fortælle, hvad vi kan gøre for dig. 

 

Anna Grethe P. Aggerholm  Dennis Nielsen 

Arkitekt, Byggeri & Teknik I/S  Konstruktør, Byggeri & Teknik I/S 

Direkte tlf.: 99992312   Direkte tlf.: 99992324 

 



  


