Gammel flodarm årsag
til sammenstyrtning?
Alvorligt uheld på byggepladsen ved Horsens Statsskole
til næ rmere undersøgelse i dag
På Horsens Statsskole skal
der i løbet af i dag foretages
en nærmere undersøgelse af
omstiendighederne ved den
store sammenstyrtning, der
fandt sted pa byggepladsen
ved godt 13-tiden i lørdags.
Blandt andet vil man prøve at
konstateret, om der har
været foretaget tilsrækeg
understøttelse ved den udgravning, der findes på det sted,
hvor der tidligere lå en mellembygning, som benyttedes til
omklædning for
n.gymastikle
Der foregår for tiden en udvidelse og ombygning af skolen til flere,
millioner kroner. Endevæggen til
gymnastiksalen er afdækket på interimistisk vis, så salen stadig kan
benyttes til sit formål. Det blev den
også i lørdags , og et kvarters tid
efter, at de kvindeiige elever havde
forladt salen, indtraf den alvorlig
sammenstyrtning.

Voldsomt brag
Betonfundamentet var blevet undermineret ved, at jorden var skyllet væk. Det kom til at svæve frit
I luften, og som følge af presset
knækkede det, hvorefter en betonklods på ca. en ton styrted ned i
udgravningen. Samtidig brækkede
en del at betontaget af, muren gav
sig ligeledes, og det hele faldt ned
I udgravningen samtidig med, at
det rev radiatorer med sig og af
brød Statsskolens strømforsyning .
Braget fra sammenstyrtningen
blev Aørt af mange, og rektor Torben Refn kom hurtigt til stede for
at tage skaden i øjesyn . Ingeniør
Carl Kjergaard Petersen, hvis firma står for entreprisen, blev også
tilkaldt tillige med andre teknikere,
og senere pådagenkomiør
Hecht-Petersen, Århus, der står for
det rådgivende ingeniørarbejde.
Det har været nævnt, at sammenstyrtningen kunne have ko-

stet menneskeliv, hvis det ikke
havde været lørdag, og der som
følge heraf ikke var nogen
beskæftiget på byggepladsen. Hertil siger ingeniør Hecht-Petersen, at de omstændigheder , der
bigger til grund for sammenstyrtningen, ikke opstår pa en
studs. Jordudskridningen foregar over timer, og det villa have
advaret de beskæftigede om, at
der kunne ske noget alvorligt.
– Så vidt vi kan se, er der som
følge af det fugtige vejr sket et
jordskred, som vi ikke Aavde reg-

net med. Vi har foretaget nøjagtigt de samme foranstaltninger ved
vestsiden, uden at der er sket noget.
Men fundamentet er altså knækket,
og derefter er sammenstyrtningen
sket. Jeg kan iøvrigt nævne, at vi
har foretaget noget tilsvarende ved
Statsskolen i Esbjerg for et år siden, en skole, der er identist med
Horsens Statsskole, tegnet af arkitekt V. Norn. Heller ikke der indtraf der vanskeligAeder.

Geoteknikere Aar konstateret, at
der løber en gammel flodarm fra
syd under legepladsen og hovedbygningen. Det er blevet fyldt op, men
alligevel har legepladsen sat sig en
halv meter. Om der er en udløber
af denne flodarm til det sted, hvor
sammenstyrtningen er sket, ved vi
ikke endnu. Forhåbentlig vil vi få
klarhed over de nærmere
omstændigheder ved uheldet, som vi kun
kan beklage.
P. N.

