Dit ging er volgens BubbleDeck onder andere mis bij de bouw van de
parkeergarage in Eindhoven:
- Voor het stortfront uit werd de plaat niet schoongespoten, zoals moet. Troep die
werd ingesloten bij het betonstorten had waarschijnlijk meer invloed dan het al dan
niet opruwen van de breedplaat.

- Bij het inmeten van de bestaande constructie door robots na de instorting is
geconstateerd dat de vloer van de derde verdieping gemiddeld zo’n 35 mm te dun is
afgestort (op een totale dikte van 450 mm). Het is maar de vraag of de vloeren wel
op de juiste dikte en onder het afschot zijn aangebracht.
- Bij afwezigheid van Bouw- en Woning Toezicht heeft de vlechter zijn eigen
werkzaamheden gecontroleerd
- Er is door de hoofdconstructeur geen tweede draagweg in de
hoofddraagconstructie meegenomen
- Er is slechts één sensor aangebracht per vloerveld om de sterkte ontwikkeling te
meten van het beton. Nota bene op een vreemde locatie: in een wand bij het
trappenhuis

- Er zijn veel te veel leidingen ingestort bij de plaatnaden. Die leidingen zijn
bovendien niet opgehangen aan de bovenwapening maar koud op de plaat
neergelegd, zodat het beton de koppelstaven niet kon omhullen.

- Er is geen extra wapening toegepast bij de dakvloer voor het opvangen thermische
spanningen, die wel 170 kN kunnen bedragen. Zoals bekend was de grote hitte op
27 mei de trigger voor de instorting.
- Het vroor bij het storten van de vierde verdiepingsvloer. Er zijn ook foto’s dat
BAM stortte tijdens sneeuw. Beton van de opstortlaag is daardoor niet op
eindsterkte gekomen en heeft nauwelijks gehecht aan de schilvloer.

- Er zat ruimte tussen de baddingen op het maaiveld en de stempels die hierop
afsteunden.
- Er bestond geen schriftelijke werkinstructie van het plaatsen en verwijderen van
de ondersteuning. Dat is pas na de instorting opgesteld.
- Hoofdconstructeur en aannemer hebben geen rapporten afgegeven van
wapeningscontroles.
- De kolommen waren kritisch. Dat blijkt uit foto’s van gescheurde kolommen en
het feit dat de eerste kolommen al gestort waren toen bleek dat constructeur
Archimedes van een verkeerde elasticiteitsmodulus was uitgegaan waardoor de
vloeren dikker uitgevoerd moesten worden.

- De koppen van de kolommen voor de eerste verdieping werden te hoog afgestort
- BAM heeft de vloeren te vroeg laten schrikken bij 18 Mpa en soms zelfs bij 14,5
Mpa (terwijl 34,5 Mpa was voorgeschreven).

- Sommige vloervelden heeft BAM bovendien in twee delen onafhankelijk van
elkaar laten schrikken, waardoor een ander mechanicamodel ontstaat.
Koppelwapening wordt overbelast, dwarskracht wordt overschreden en onder
andere in het midden van de overspanning zit (nabij de stortnaad) veel te weinig
bovenwapening. Gevolg vroegtijdig ontstaan van scheurvorming in zowel vloeren
als kolommen.

- Er zijn zoals de gemeentelijk constructeur constateerde geen langsstaven
aangebracht door de ponsbeugels bij de kolommen. Toen was ongeveer de
complete garage al afgestort.
- Op scheurvorming en verzakkingen (waterplassen op het dak) is niet gereageerd
en er is niets gemeld aan BubbleDeck. De uitvoerders van BAM interpreteerden het
als cosmetische schade en hebben het ook zo geïnterpreteerd.

- Er zijn achteraf grotere sparingen in cruciale zones aangebracht, onder meer rond
de kolommen ten behoeve van de hemelwaterafvoer. Deze sparingen zijn vooraf
niet beoordeeld.

