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Sammendrag: 

Anbefalte tiltak bygg 

• Blå veggflater anbefales betongreparert mekanisk ev. i kombinasjon med realkalisering. Deretter 
overflatebehandles flatene for å redusere videre skadeutvikling. 

• Grå veggflater anbefales rengjort for løs maling og påført en tilpasset ny overflatebehandling. 

• Et etter vårt skjønn samlet bedre alternativ enn ovenstående er utvendig etterisolering av alle veggflater. 
Tiltaket innebærer fordeler som tilskudd, reduksjon av fyringsutgifter mm. 

• Drenering og avløpsrør anbefales videokontrollert for ev. svikt og lekkasjeårsak. 

• Tilstanden til utvendig drensplate, oppfylte masser samt selve dreneringen anbefales kontrollert. 

• Tekking og div. beslag på tak anbefales sjekket mhp. tiltak og tidspunkt for gjennomføring 

 

Anbefalte tiltak vvs 

• Avløpsrørene rehabiliteres med innvendig epoxybelegg. 

• Gamle sete- og sluseventiler på vann- og varmeanlegg byttes til kuleventiler som merkes. 

• Montere skoldesikring på varmt forbruksvann. 

• Automatikk / styring av varmeanlegg skiftes ut. 

• Sirkulasjonspumper i varmeanleggene skiftes ut. 

• Ekspansjonskar i B2 repareres eller byttes. 

• Montere termostatventiler på alle radiatorer som ikke har dette pr. i dag. 
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1. Innledning 

Multiconsult ble 17. februar 2011 engasjert av sameiene Blindernveien 2 og 4 for å vurdere 
tilstanden til:  

- Fasadene,  

- Grunnmuren rundt halve huset (der det ikke er vollgrav) og  

- Røropplegget i gårdene (som stort sett er originalt fra 1959).   

Tilstandsanalysen ble utført på nivå 1 etter NS 3424 ”Tilstandsanalyse av byggverk”.  Nivå 1 
omfatter en visuell besiktigelse med enkle målinger. Tilstandsanalysen er basert på 
stikkprøver. 

Den bygningstekniske tilstandsanalysen omfatter:  

- Malte fasader av betong 

- Ut- og innvendig del av grunnmuren rundt halve huset (der det ikke er vollgrav) 

- Tak 

Når det gjelder tak er de en naturlig del å inkludere i rapporten, men grunnet snø og is samt 
Multiconsult´s bestemmelser for SJA (sikker jobb-analyse) er de kun vurdert på basis av 
informasjon fra sameiene og ikke noen besiktigelse. 

Den vvs-tekniske tilstandsanalysen omfatter:  

- Kontroll av sanitæranlegg (fellesanlegg) inkl. avløpsrør.  

- Stikkprøver med godstykkelsesmåler utføres av fellesanlegg og i enkelte leiligheter.  

- Kontroll av kaldt- og varmtvannsledninger i fellesarealer 

- Radiatorer, varmerør og vannledninger 

Radiatorer, varmerør og vannledninger er vurdert i henhold til alder og benyttet rørtype. 

Befaring ble avholdt 7. mars 2011. Fra sameiene stilte styreleder Erik Bolstad, styremedlem 
Sigurd Hertzberg og tidligere styreleder Sigurd Tønsberg. Fra Multiconsult stilte Biørn Øyen 
(RIV) og Morten Skalle (RIB). 

Fasader ble visuelt befart fra bakkeplan samt fra leiligheter. Innvendig del av yttervegger og 
vvs-tekniske installasjoner ble befart fra fellesarealer i kjeller. I tillegg ble yttervegger og vvs-
tekniske installasjoner befart og prøvetatt fra følgende leiligheter: 

- B2 10. etasje Erik Bolstad 

- B2 11. etasje Jon Bjørstad 

- B4 3. etasje Sverre Morterud 

- B4 6. etasje Sigurd Tønsberg 

Tegninger ble ikke fremlagt på befaringen, men finnes tilgjengelige på sameienes nettsider. 
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2. Grunnlagsdata bygg 

Sameiene består av to 11 etasjes boligblokker på Marienlyst i Oslo, oppført med 
glideforskaling i 1959. 

2.1 Nylige oppgraderinger 

De siste årene har sameiene gjort følgende oppgraderinger: 

- Skiftet alle dører til branndører 

- Utskiftning av alt elektrisk anlegg, pågår 

- Maling og oppussing (av hva og hvor er ikke oppgitt) 

- Rehabilitert toppbalkonger 

- Rehabilitert fellesarealer (overflater i kjeller, oppganger) 

2.2 Tidligere tilstandsanalyser og vurderinger 

Følgende tilstandsanalyser og vurderinger er utført i den senere tid: 

- Norconsult har i sitt notat av 6. oktober 2010 utredet løsning for røykventilasjon av 
trapperom (kun ett pr blokk). Tiltakene er ikke prosjektert eller gjennomført. 

- OPAK utførte i oktober 2005 en flerfaglig tilstandskontroll av blokkene dokumentert i en 
rapport av 5. desember 2005. Av anbefalte tiltak kostnadsestimert til ca kr 23 mill. i 10-
årsperioden 2006-2016 er hele 90% relatert til vvs-installasjoner. 

- Multiconsult redegjorde i sitt notat av 29. november 2000 for alternative metoder for 
utvendig etterisolering av fasadene. 

- Multiconsult kommenterte PA Entreprenørs kloridprøveresultater fra den blå nordfasaden 
(mot Blindernveien) på Blindernveien 2 i en telefaks av 20. november 2000. Det ble ikke 
funnet klorider over eller i nærheten av angitt grense i dagjeldene standard NS 3420.  

- Multiconsult vurderte PA Entreprenørs pågående betongrehabilitering av de blå flatene i 
et notat av 18. oktober 2000. Det ble anbefalt å legge vekt på reparasjon rundt vinduer og 
ventiler hvor armeringen var konsentrert. PA Entr. opplyste at de hadde benyttet en mørtel 
som var tilpasset ev. senere realkalisering. Realkalisering ble utført på de grå flatene i 
1995-1996, se pkt. 2.3. 

2.3 Betongrehabilitering 1995-1996 

Fasadene ble rehabilitert i 1995. PA Entreprenør betongrehabiliterte og realkaliserte den gang 
fasader og balkonger. RIB var Multiconsult. Arbeidene er dokumentert i PAs sluttrapport 
skrevet av Iain Miller og datert 16. desember 1996.  

Av PAs sluttrapport fremgår følgende verdifulle opplysninger (punktene henviser til rapporten 
og gjelder begge blokker): 

2.3.1 Opprinnelig støpeteknikk 

- Sokkel og første etasje: Støpt med konvensjonell forskaling 

- 2. – 11. etasje: Støpt med glideforskaling. 
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2.3.2 Tilstand før rehabiliteringen 

- 1.1 Grå flater (balkonger, pilastre, søyler og inngangspartier): Fjerning av maling og puss 
avdekket et langt større skadeomfang enn antatt. 

- 1.1 Blå flater (veggskiver over sokkel): Gammel maling ble ikke fjernet, dvs. ingen god 
oversikt over skader. Antatt langt fremskreden karbonatiseringsfront og pågående 
armeringskorrosjon. 

- 1.1 Sokkel og første etasje: Mindre betongskader og bedre betongkvalitet samt betydelig 
bedre utstøping her enn på glideforskalt del.  

2.3.3 Mekanisk reparasjon 

- 2.1 Grå flater (balkonger, søyler, inngangspatier og pilastre): Mekanisk betongreparert. 

- 2.2 Blå flater (veggskiver over sokkel): Flatene ble ikke systematisk betongreparert. Kun 
synlige og akutte skader med fare for nedfall ble reparert. 

- 2.3 Sokkel og første etasje: Tykk puss ble erstattet med sprøytepuss. Flater reparert som 
pkt. 2.2. 

2.3.4 Elektrokjemisk realkalisering 

- 3.1 Grå flater (balkonger, pilastre, søyler og inngangspartier): Ble realkalisert 

2.3.5 Porefylling  

- 4.2 Grå flater (balkonger, pilastre, søyler og inngangspartier): Utført på samtlige 
realkaliserte flater i B4 

- 4.2 Sokkel og første etasje: Utført på samtlige flater i B2 

2.3.6 Overflatebehandling 

- 5.1 Grå flater (balkonger, søyler, inngangspatier og pilastre): Behandlet med en mineralsk 
alkaliebestandig vanndampdiffusjonsåpen silikatmaling (Sililsetteef L 0005) tilpasset 
realkaliserte flater 

- 5.2 Blå flater (veggskiver over sokkel): Behandlet med en organisk 
vanndampdiffusjonsåpen acrylbasert maling Serpo 255. Denne er ikke 
karbonatiseringsbremsende.  

2.3.7 Vedlikehold 

Pkt. 6 angir en nyttig plan for inspeksjon av arbeidene og beskrivelse av vedlikehold. Årlige 
inspeksjoner anbefales. Levetider for produktene er angitt, og for flere av disse er levetiden 
oversteget. 

2.4 Betongrehabilitering 2000 

2.4.1 Mekaniske reparasjon – blå flater 

I flg. PA Entreprenørs sluttdokumentasjon ”ble ikke de blå flatene systematisk 
betongrehabilitert i 1995. Kun synlige og akutte skader med fare for nedfall ble reparert”. 
Dette er sannsynligvis årsaken til at det allerede i år 2000 var behov for ny betongreparasjon.  
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PA Entreprenør utførte, etter direktekontrahering av sameiene, betongrehabilitering av de blå 
flatene i år 2000. Den pågående betongrehabilitering av de blå flatene ble vurdert av 
Multiconsult i et notat av 18. oktober 2000. Det ble i notatet anbefalt å legge vekt på 
reparasjon rundt vinduer og ventiler hvor armeringen var konsentrert. PA Entr. opplyste den 
gang at de hadde benyttet en mørtel som ikke var til hinder for ev. senere realkalisering (som 
utført på de grå flatene i 1995-1996, se pkt. 2.3). Multiconsult er ellers ikke kjent med om det i 
fbm. rehabiliteringsarbeidene ble etablert kontinuitet mellom armeringsjerna.  

Sameiene skulle i flg. notatet vurdere realkalisering og etterisolering av fasadene. Pr. 2011 er 
det blå flatene verken realkalisert eller etterisolert. 

PA Entreprenør tok i 2000 kloridprøver fra den blå nordfasaden (mot Blindernveien) på 
Blindernveien 2. I flg. Multiconsults telefaks av 20. november 2000 ble det ikke funnet 
klorider over eller i nærheten av den angitte grensen på 0,4% av sementmengden i dagjeldende 
NS3420.  

2.4.2 Overflatebehandling – blå flater 

I flg. Multiconsults telefaks av 20. november 2000 hadde PA Entr. tidligere anbefalt 
flekkmaling av de reparerte betongskadene på de blå fasadene. Fordi skadeomfanget i 2000 ble 
større enn tidligere antatt, anbefalte PA Entr. å male hele fasadene for å få et pent resultat. 
Arbeidet kunne først påbegynnes i 2001, men hva som ble gjort er ukjent for Multiconsult.  

Tidligere hadde PA Entr. også anbefalt at all gammel maling skulle fjernes. Dette var antagelig 
ikke helt overensstemmende med sameienes ønske om å utsette full overflatebehandling til 
etter at realkalisering var gjennomført og eller i kombinasjon med etterisolering på et tidspunkt 
da økonomien ble bedre. 

Multiconsult anbefalte i 2000 at PA Entr. orienterte sameiene nærmere om dette og samtidig 
utredet mulige løsninger. Multiconsult er ukjent med om anbefalingene ble fulgt opp og hvilke 
løsninger som ble valgt for overflatebehandling. 

3. Grunnlagsdata vvs 

I tillegg til det som er nevnt i kapittel 2 opplyses det at rør til sanitæranlegg og varme i alt 
vesentlig grad er de originale fra 1959. Det oppstår til stadighet nye lekkasjer på røranleggene, 
spesielt i forbindelse med stengeventiler.  I senere år er det foretatt noen endringer på varme- 
og sanitæranleggene: 

- Byggene er tilknyttet fjernvarme. 

- Ekspansjonsanleggene er byttet. 

- En sirkulasjonspumpe er byttet.  

- I noen leiligheter er det montert termostatventiler på radiatorene.  

- Noen stengeventiler både på forbruksvann og varme er byttet. 

For øvrig er byggene nesten identiske og har til dels de samme aldrings- og slitasjeproblemer. 



M U L T I C O N S U L T  Blindernveien 2 og 4 
Tilstandsanalyse nivå 1 Bygg og VVS 

 
  
 

121763/ms  Side 7 av 16 
c:\livelink\otlocal\01live~1\workbin\850e73.0\rapport - tilstandanalyse nivå 1 bygg og vvs - blindernv 2 og 4 - 111114.docx 

4. Registrering og vurdering bygg 

4.1 Fasader 

Vinduer er sameiers ansvar. Vinduene er i hovedsak av malt treverk. Deres tilstand er høyst 
variabel grunnet at noen er skiftet og noen ikke (opprinnelige). Vinduer i enkelte leiligheter 
bør skiftes med det første. 

Mellom 7. og 11. etasje er det luker mellom balkongene. Disse er ment som en alternativ 
rømningsvei med tilgang til brannvesenets stigemateriell fra 7. etasje, siden blokkene kun har 
ett trapperom. Luker av denne type inngår ikke som rømningsvei, i gjeldende regelverk. 

Fasadene er som opprinnelig, oppdelt i flater malt i blått og grått. 

4.1.1 Blå flater 

Gammel maling på veggflatene ble ikke fjernet i 1995. I flg. pkt. 2.3.6 over ble fasadene påført 
en organisk acrylbasert maling. Flere steder ”krøller” malingen av (både gammel og ”ny” 
maling fra 1995), for eksempel i innvendig hjørne mot balkonger over hovedinngang på B2 og 
i underkant av enkelte vinduer mot veien på B2 (se bilde 1 og 2). I flg. PAs sluttrapport side 10 
skyldes dette feil påføring eller feil i underlaget, og årsaken må kartlegges før skaden utbedres.  

Det er sannsynlig at den opprinnelige malingen har mistet sin heft til underlaget. 
Konsekvensene av dette er at deler av betongfasadene utsettes for direkte nedfukting og derav 
raskere nedbryting. Omfanget av malingsavskalling vil tilta dersom veggene ikke males om. 
Malingen har videre en del skjolder og skjemmende rennestriper under skifersålbenkene. 

 

  

Bilde 1: Malingsavskalling + rennestriper uk vinduer Bilde 2: Horisontale og vertikale struktur-striper på 
felt til venstre for vinduene 

 

Mer eller mindre horisontale og vertikale striper fremtrer på de blå feltene (se bilde 2). Dette 
har sannsynligvis sammenheng med støpeteknikken. De horisontale stripene kan skyldes 
”støpeskjøter” pga. manglende vibrering mellom skiftene mens de vertikale kan stamme fra 
støpeformen (f.eks. hvis dette var en bordforskaling) siden flatene ikke er pusset. Kun stedvis 
er betongen pusset. Typisk er dette steder hvor glidestøpen har gitt en inhomogen og dårlig 
betongkvalitet. 
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Under befaringen ble det målt overdekning og karbonatiseringsdybde på de blåmalte fasadene. 
Verdiene fremgår av tabell 4 under. 

 

 
Lokalitet 

 
Bygningsdel / fasade 
 

 
Over- 

dekning 
 

 
Karbonati- 

seringsdybde 
 

 
Relativ 

betongfasthet 

B2 10. et. Blå fasade vest uk vindu 20 mm 10 mm Høy 

B2 11. et. Blå fasade øst v/terrasse 30 mm > 33 mm* Lav 

B4 3. et. Blå fasade nord uk vindu 29 mm 3 mm Høy 

B4 3. et. Blå fasade øst v/terrasse 50 mm 2 mm Høy 

B4 6. et. Blå fasade vest uk vindu 20 mm > 20 mm* Høy 

Snitt Blå fasade / yttervegg Min 25 mm 
Min 5 mm  
Max > 27 mm 

Høy 

* Reell karbonatiseringsdybde er større enn de registrerte verdiene 

Tabell 4 - Målt overdekning og karbonatiseringsdybde 

 

Begreper benyttet for beskrivelse av betongens tilstand fremgår av vedlegg 1. 

Måleverdiene viser at overdekningen varierer mye. Dette har sannsynligvis sammenheng med 
støpeteknikken som var glideforskaling og entreprenørens evne til å holde en konstant avstand 
mellom forskalingsformen og den ytterste armeringen. Siden metoden var relativt ny på 
oppføringstidspunktet hadde antagelig entreprenøren liten erfaring med den. Faren for 
varierende overdekning var da stor. 

Likeledes varierer karbonatiseringsdybden mye. Dette kan ha sammenheng med 
betongblanding, ofte på stedet, og utstøpingskvalitet på oppføringstidspunktet samt årsakene 
over som samlet medfører varierende betongkvalitet, trykkfasthet og bestandighet. Betong med 
stor karbonatiseringsdybde har ofte lav trykkfasthet og vice versa. Dette stemmer også overens 
med registreringene til PA som antok langt fremskreden karbonatiseringsfront og pågående 
armeringskorrosjon for de blå feltene. 

I flg. pkt 2.3.3 foran ble de blå veggflatene ikke systematisk betongreparert. Kun synlige og 
akutte skader med fare for nedfall ble reparert.  

Veggflatene ble ikke porefylt i 1995 og har derfor stedvis store porer. Dette gir veggene en 
større overflate og derav større angrepsflate for nedbrytning enn normalt.  

At kun de synlige og akutte betongskadene med fare for nedfall ble reparert i 1995 er 
sannsynligvis årsaken til at de blå flatene ble betongrehabilitert igjen i år 2000. Det ble da 
anbefalt å legge vekt på reparasjon rundt vinduer og ventiler hvor armeringen var konsentrert. I 
vurderingen under er det lagt til grunn at denne anbefalingen ble fulgt. 

I vårt notat av 18. oktober 2000 ”ble levetiden for de reparerte skadene anslått til å være 20 år 
eller mer, men siden kun de synlige skadene ble reparert i 2000 vil nye skader (som ikke var 
synlige i 2000) kunne oppstå om få år (regnet fra år 2000). Imidlertid vil skadeomfanget for 
nye skader normalt være langt mindre enn ved reparasjonen utført i 2000”. Det ble til tross for 
dette ikke generelt registrert ny rustsprengning eller nye avskallinger på befaringen i 2011.  
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Fasadenes overflatebehandling sammen med malingens egenskaper har betydning for 
betongfasadenes levetid. Flekkmaling gir kortere levetid enn full ommaling lagt til grunn at 
den gamle overflatebehandlingen er slitt og ikke karbonatiseringsbremsende. 
Karbonatiserings-bremsende maling bremser videre forsuring av betongen. Som nevnt foran er 
Multiconsult ukjent med hvilken malebehandling som ble valgt i 2000. Under befaringen i 
2011 ble det stedvis registert krakellert og avskallende maling. Slike steder har betongen ingen 
eller dårlig beskyttelse av malingen.   

Med bakgrunn i de utførte arbeidene i 1995 og 2000 samt registreringene på vår befaring i 
2011, antar vi fremover at armering med minst overdekning og dårlig betongkvalitet samt 
tilhørende betong med dårlig overflatebehandling stedvis vil bli blottlagt pga. avskalling og 
armeringskorrosjon. Omfanget vil tilta dersom tiltak ikke iverksettes. 

Verdiene i tabellen viser at armeringen har en gjennomsnittlig minimumsoverdekning på 
25mm, mens maksimal gjennomsnittlig karbonatiseringsdybde er > 27mm. Dette angir at deler 
av armeringen ligger i karbonatisert betong med stor sannsynlighet for armeringskorrosjon.  

Flatene er i hht. pkt 2.3.3 kun begrenset mekanisk reparert. Imidlertid ble trolig alle de 
åpenbare og store betongskadene utbedret i 1995 og senere ytterligere i 2000. Dette gjør at nye 
skader sannsynligvis i første omgang vil være relativt små.  

4.1.2 Grå flater 

Fjerning av maling og puss under betongrehabiliteringen i 1995 avdekket et langt større 
skadeomfang enn antatt. Kun disse flatene ble realkalisert etter forutgående mekanisk 
reparasjon. Flatene ble malt med en silikatmaling. Realkalisert betong har en meget god 
bestandighet mot ny nedbryting. I flg. PAs rapport er armeringsstålet permanent beskyttet, og 
skader pga. armeringskorrosjon skal ikke forekomme, men årlige inspeksjoner anbefales. 

 

  

Bilde 3:  Malingsavskalling i 10. etasje pga. bl.a. 
tidligere lekkasjer på terrasse i 11. etasje. 

Bilde 4: Malingsavskalling i underkant av balkong. 

 

Også disse flatene har som de blå, en del malingsavskalling og fuktskjolder spredt rundt på 
pillastre, brystninger, i underkant av skifersålbenker og rundt vinduer. Dette skyldes at slike 
steder har større konsentrasjon og belastning fra nedbør enn øvrige deler. Avskalling av maling 
pga. at salter fra realkaliseringsprosessen trekker ut i overflaten var et problem særlig før 1995 
og kan være en medvirkende årsak til avskallingen her. Imidlertid er det tatt høyde for dette 
ved å velge en alkaliebestandig diffusjonsåpen silikatmaling. Dessuten burde avskallingen vært 
mer jevnt fordelt for å ha klar sammenheng med realkaliseringen. Det må også nevnes at 
malingen er 16 år gammel og at teknisk levetid således er nådd i hht. byggdetaljblad 700.320 
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”Intervaller for vedlikehold og utskiftning av bygningsdeler”. Lengste vedlikeholdsfrekvens / 
tekniske levetid for overflatebehandling på utvendig betong uten puss er i hht. bladet angitt til 
16 år. 

Malingsavskalling og fuktskjolder finnes spesielt i de øverste etasjene. I 10. etasje skyldes 
dette tidligere lekkasjer fra balkongene i 11. etasje (se bilde 3). Disse er nå lagt om med ny 
membran slik at lekkasjene har stoppet. Avskallingen kan også ha sammenheng med at 
værpåkjenningen i de øverste etasjene er større enn i de nedre. 

I underkant av enkelte balkongdekker er det malingsavskalling pga fuktgjennomgang i 
balkongdekket (se bilde 4). Dette kan ha sammenheng med utettheter i membranen, manglende 
fall på overliggende dekke etc. 

4.2 Grunnmur 

Utvendig terrengnivå er jevnt med etasjeskiller over kjeller.  

Innvendig del av grunnmuren rundt halve huset mot Blindernveien (der det ikke er vollgrav) 
ble inspisert fra boder, tavlerom og tidligere kjølerom (nå boder) i kjeller-etasjen. I overgangen 
der bygningens bredde øker dannes det innvendige hjørner  (sett utenfra) på fasadene mot øst 
og vest. I disse områdene ble det registrert fukt innvendig i kjeller i begge blokker både i boder 
og i tavlerom; mest i B2 (se bilde 5). Styret har også registrert vanninntrenging. Nederst på 
innervegger nærmest ytterveggene i samme område er det også malingsavskalling etter 
kapillær fuktinntrengning. I øvrige yttervegger i kjeller som f.eks. i tidligere kjølerom (som er 
innvendig isolert og panelkledd), ble det ikke registrert fukt eller mugglukt. 

 

  

Bilde 5:  Omfattende malingsavskalling i tavlerom i 
kjeller etter fukt- og vanninntrengning 

Bilde 6: Nedløpsrør fra terrasse i 11. et. forlenget gj.  
aluminiumsluke. Soilrør fra samtlige balkonger. 

 

Lekkasjene i kjeller er forsøkt utbedret ved å forlenge nedløpsrøret fra terrassene i 11. etasje til 
sluk i vollgraven samt montere et aluminiumslokk over denne delen av vollgraven mot øst og 
vest (se bilde 6). Disse tiltakene forbedret situasjonen, men det er fortsatt fukt- og vann-
inntrengning på innvendig side av fasadene mot vest.  

Lekkasjene i kjeller kan ha sammenheng med mulig svikt i balkongenes nedløpsrør som er 
koblet til et soilrør og ført ned i terrenget og antagelig videre til bunnledningen under 
bygningen (se bilde 6). Traséføring bør fremgå av bygningenes bunnledningsplan. Vann-
mengden i røret fra balkongene burde imidlertid være beskjedent. 



M U L T I C O N S U L T  Blindernveien 2 og 4 
Tilstandsanalyse nivå 1 Bygg og VVS 

 
  
 

121763/ms  Side 11 av 16 
c:\livelink\otlocal\01live~1\workbin\850e73.0\rapport - tilstandanalyse nivå 1 bygg og vvs - blindernv 2 og 4 - 111114.docx 

Lekkasjene i kjeller kan også ha sammenheng med svikt i dreneringen utenfor ytterveggene 
eller vollgravenes drenering. Fuktinntrengning kan forekomme dersom fundamentene er 
kapillære. 

 

  

Bilde 7:  Malingsavskalling i sykkelrom i 1. etasje i B2 
pga svikt i utvendig fuktsikring av vegg under terreng. 

Bilde 8: Terrengarrondering for B2 mot nord (bl¨å 
fasade mot Blindernveien) og øst (grå fasade) 

 

I sykkelbod i 1. etasje i B2 er det noe fuktinntrengning ved utvendig hushjørne (se bilde 7). 
Dette gir puss- og malingsavskalling. Skadene har sannsynligvis sammenheng med mangler i 
utvendig drensplate og drenerende evne til oppfylte masser. 

4.3 Tak 

Grunnet snø og is som forhindret inspeksjon, samt Multiconsult´s bestemmelser for SJA 
(sikker jobb-analyse) er takene kun vurdert på basis av informasjon fra sameiene og ikke noen 
besiktigelse. 

I flg. styreleder som har vært oppe på takene flere ganger ser tekningen tilsynelatende ok ut. 
Ingen av forholdene som OPAK har påpekt i sin rapport fra 2005 er utbedret. Dette gjelder:  

- Tekningens oppbrett mot kasser er dårlig avsluttet og har liten vedheft (det antas at det 
med kasser menes ventilasjonsoppbygg) 

- Beslag langs gesims er noen steder dårlig festet. 

- Glasstak over trapperom har enkelt sprukne trådglassruter og løs kitt/fugemasse 

Dårlig festede beslag er av et tidligere styre vurdert som ikke kritisk. Det er nå seks år siden 
OPAK påpekte stedvis dårlig festede gesimsbeslag. Bygningens betydelige høyde gjør at 
beslagene utsettes for langt større vind- og sugekrefer enn bygninger med et normalt 
etasjeantall. 

Glasstak over trapperom er planlagt skiftet ut i år.  

OPAK har i tillegg under pkt. 11 Yttertak ”Forslag til tiltak og prioritering – skjemaer” og post 
26 medtatt: 

- Nye beslag på luker 

- Fjerne hatter på soilavslutninger 
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Når det gjelder det siste punktet om å fjerne hatter på soilavslutninger må det påses at disse har 
krave som går over kanten på soilrøret. I fall krave mangler kan vann trenge ned i takkonstruk-
sjonen langs soilrøret.  

 

5. Registrering og vurdering vvs 

5.1 Sanitæranlegg (fellesanlegg) inkl. avløpsrør 

Avløpsrørene er støpejernsrør og ser bra ut med lite rustutslag og tørre skjøter. For å fastslå 
sikrere i hvilken tilstand avløpsrørene befinner seg  ble det foretatt stikkprøvekontroller av 
veggtykkelsen i avløpsrørene. Målingene ble foretatt med et ultralydinstrument type DM4E. 
Målinger ble foretatt i kjeller og enkelte leiligheter oppe i etasjene.  

Rørene er ikke sentrifugalstøpte, men støpt i former. Dette kan fra fabrikk utgjøre en forskjell i 
godstykkelse på 1 mm i samme rør. Vi ser av målingene at slitasjen for det meste er mindre i 
de øverste etasjene enn i kjeller. Videre ser vi at godstykkelsen er tilnærmet halvert i løpet av 
de årene anlegget har vært i drift, men dette er ikke dramatisk. Alle rør ble målt med 
godstykkelse i muffen som utgangspunkt. Den er brukt som referanse da den viser et tilnærmet 
fabrikknytt gods. 

 

Måleresultater B2 

Etasje Rørdimensjon Gods i muffe Gods i stamme 

Kjeller Ø135 mm 7,0 mm 3,5 mm og 4,0 mm  

10. etasje Ø135 mm 8,0 mm 5,0 mm og 5,0 mm   

 

Måleresultater B4 

Etasje Rørdimensjon Gods i muffe Gods i stamme 

Kjeller Ø135 mm 8,0 mm 3,0 mm og 4,0 mm  

3. etasje Ø135 mm 8,3 mm 4,5 mm og 5,3 mm   

6. etasje Ø 135 mm 8,5 mm 3,6 mm og 4,5 mm 

 

Noen avløpsrør har sprukket i lengderetningen. På grunnlag av målingene skulle ikke 
godstykkelsen være så liten at sprekker oppstår. Det er mer trolig at sprekken har sitt utspring i 
slurvete kapping under byggetiden. Da kan det ha oppstått et riss som ved mange gangers 
temperaturskiftninger gjennom årene, har utviklet seg til en sprekk. 

I B4 ble det registrert noen nyere støpejern avløpsrør av typen MA.  

Takene ble ikke inspisert, men det sies at hattene på spillvannsluftingene er sterkt korrodert. 
Dette kan i verste fall føre til at regn og smeltevann siver ned langs røret på innsiden av 
blykraven og forårsaker fuktskader i de øverste etasjene. 

Kaldt- og varmtvannsledninger i fellesarealer består vesentlig av tykkveggete kobberrør med 
gjenger og tinnlodding i skjøter. Disse rørene er solide og holder normalt i mange år. Det ble 
ikke observert synlige svakheter på rørene, men det har forekommet et par rørbrudd. Disse 
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skyldes trolig materialtretthet. Årsaken kan vøre at rørene er blitt for varme ved lodding eller 
bøying. Stengeventilene på forbruksvannledningene er av blandet kvalitet. Mange av ventilene 
er sluseventiler som slipper vann igjennom selv i lukket posisjon. 

Det er varmemåler på varmtvannstilførsel i hver leilighet. 

5.2 Varmeanlegg  

Med unntak av en del komponenter i varmesentralene er varmeanleggene slik de ble montert i  
1959. Automatikk og styring er utdatert, men virker delvis. En sirkulasjonspumpe er byttet i 
senere tid. Det anslås at ca. 40% av boligene har montert termostatiske radiatorventiler. I de 
øvrige leilighetene står fortsatt de opprinnelige avstengningsventilene.  

Det er montert vannbehandlingssystem i begge varmesentralene. Dette anlegget bidrar til å 
holde vannet nøytralt slik at korrosjon inne i rør og radiatorer minimaliseres. Anlegget bidrar 
også til mindre avleiringer i radiatorer og annet utstyr. 

Det er også nye trykkekspansjonsanlegg av type ELKO-MAT. I B2 har det vært problemer 
med dette systemet, og sikkerhetsventilen har sluppet ut mye vann. Trolig er membranen i det 
ene karet sprukket. 

Røranlegget utenfor varmesentralene ser bra ut, men det har forekommet rørbrudd i et par 
radiatorkoblinger. Årsaken er vanskelig å si noe om, men det kan ha forekommet drypp fra en 
pakkboks på radiatorventilen. Vannet har skapt groptæring i røret som til slutt sprekker. Slike 
lekkasjer forekommer vesentlig om sommeren når vannet er kaldt eller i oppfyringsfasen om 
høsten. 

Radiatorene er standard NOBØ type C. Noen av disse viser tegn på korrosjon ved 
radiatorventilen, men ikke i alarmerende grad.  

Rørisolasjonen består vesentlig av glassvattskåler med lerretsbandasjering. Det er stor sjanse 
for at denne isolasjonen inneholder asbest ved rørbend, avgreninger etc. 

 

6. Anbefalte tiltak bygg 

6.1 Blå flater 

Nye betongskader vil komme fremover dersom tiltak ikke iverksettes. Reparasjon av disse vil 
være nødvendig dersom de får utvikle seg. Da slik reparasjon er svært kostbart er det derfor 
viktig å unngå skadeutviklingen, dvs. forsuringen eller karbonatiseringen av betongen. Dette 
gjøres ved å legge på en karbonatiseringsbremsende overflatebehandling. Samtidig må 
betongskader under utvikling (latente skader) avdekkes og repareres. Beskrivelse av en normal 
betongreparasjon er angitt i vedlegg 3 pkt. 3.3 Mekanisk reparasjon.  

Forbehandling er beskrevet i pkt. 3.2. Vi anbefaler at all tidligere overflatebehandling, inn til 
en ren betongflate, fjernes pga. observert stedvis malingsavskalling. I tillegg må all løs puss, 
der dette stedvis er aktuelt, hugges bort og erstattes. For å oppnå en mer jevn overflate kan det 
i tillegg være aktuelt å porefylle og slemme overflaten da dette ikke ble gjort i 1995 og fordi en 
ny malingsfjerning kan gi en mer grov overflate avhengig av metode. Overflatebehandling er 
beskrevet i pkt. 3.5. 

Elektrokjemisk reparasjon er et aktuelt alternativ til mekanisk reparasjon, for eksempel 
realkalisering som omtalt i vedlegg 3 pkt. 3.4.1 og som utført på de grå flatene. 
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For å unngå videre skadeutvikling anbefales betongreparasjon og overflatebehandling. Den 
videre skadeutvikling er sannsynligvis saktegående og således begrenset de nærmeste årene. 
Dersom noe synlige skader aksepteres anbefales betongreparasjon og overflatebehandling 
utført innen 5 år. Alternativt utsettes rehabilitering inntil omfanget av de synlige skadene blir 
uakseptabelt stort. Jo lenger en venter med rehabiliterings-arbeidene, - desto større blir behovet 
for realkalisering i tillegg til de mekaniske arbeidene. 

Som grunnlag for prosjektering og utarbeidelse av anbudsbeskrivelse anbefales det å 
gjennomføre en grundigere tilstandsanalyse av betongen på nivå 2 i hht. NS3424.  

Ved utførelse anbefales det å gjennomføre prøvefelter for å vurdere alternative 
reparasjonsmetoder. 

6.2 Grå flater 

I flg. første avsnitt under pkt. 4.1.2 over er det ikke behov for reparasjon av de grå 
betongflatene da disse er realkalisert. 

Vi forutsetter at denne er vellykket og anbefaler for ordensskyld en kontroll av 
karbonatiseringsdybde i fbm. en grundigere tilstandsanalyse av betongen på nivå 2 i hht. 
NS3424. 

Avskallende og løs maling må fjernes. Tilfredsstillende heft til betongunderlaget oppnås ved 
mekanisk forbehandling i hht. de krav et nytt produkt for overflatebehandling setter. 
Overflatebehandlingen må være diffusjonsåpen og alkalibestandig. Fornyelse med en 
silikatmaling synes riktig.  

6.3 Etterisolering 

Et betimelig alternativ til reparasjon og overflatebehandling omtalt over er utvendig 
etterisolering av ytterveggene. Sett i sammenheng med bl.a. at ytterveggene har svært liten 
isolasjonstykkelse og ytterveggenes enkle geometri egner bygningene seg meget godt for 
etterisolering. 

Utvendig etterisolering er et miljøriktig tiltak og har en rekke fordeler som: 

- Redusert varmetap som følgelig gir reduserte fyringsutgifter 

- Reduksjon/eliminering av kuldebroer 

- Forbedret inneklima 

- Støtteberettigelse til prosjektering og gjennomføring (avhengig av omfang) 

- Uttørking av ytterveggene 

- Slipper komplett malingsfjerning på blå flater og delvis malingsfjerning på grå flater 

- Slipper reparasjon av latente betongskader 

- Økt verdi av eiendommene bl.a. pga. høyere energiklasse 

Oppgradering til lavenergi- eller passivhusstandard betyr en isolasjonstykkelse på ca 300 mm 
og kontroll på byggets tetthet. Dette betinger bl.a. etablering av balansert ventilasjon som vil gi 
dere et betydelig bedre inneklima, samt utflytting av vinduene. Det kan gis støtte fra Enova til 
utredning, prosjektering og gjennomføring som anslagsvis er 10 ganger større enn ved vanlig 
etterisolering. Husbanken kan gi gunstige låneordninger til tiltakene. 
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Utvendig vanlig etterisolering kan gjøres med 100-150 mm isolasjon. Vinduer må da ikke 
flyttes ut. Slike tiltak er støtteberettiget gjennom Enøkfondet i Oslo kommune. 

Som værhud / kledning utenfor isolasjonen kan det benyttes for eksempel armert puss, tegl, 
plater / utlektet kledning. Sannsynligvis er en værhud med et utseende tett opp mot den 
eksisterende å foretrekke. Ved etterisolering kan kostnadene til overflatebehandling på 
eksisterende betongvegger i fbm. en betongrehabilitering mer fordelaktig benyttes til en ny 
værhud utenfor isolasjonssjiktet.  

Etterisolering i min. tilstrekkelig tykkelse for å stoppe armeringskorrosjon anbefales fremfor 
betongreparasjon og maling av eksisterende fasader. 

6.4 Grunnmur 

Lekkasjene i kjeller kan ha sammenheng med mulig svikt i balkongenes nedløpsrør som er ført 
ned i terreng. Traséføring anbefales sjekket mot bunnledningsplan. Videokontroll av soilrøret 
kan avsløre ev. svikt og anbefales gjennomført. 

Det anbefales å kartlegge plasseringen til kjellernes utvendig drenering og hvis mulig 
videokontrollere ev. svikt i dreneringen.  

For å avdekke årsak til fuktinntrengning i 1. et. anbefales det å sjekke tilstanden til utvendig 
drensplate, drenerende evne til oppfylte masser samt selve dreneringen. 

6.5 Tak 

Tekkingens oppbrett mot kasser med dårlig avslutning og liten vedheft anbefales sjekket. 

Det anbefales å gjøre en revurdering av dårlig festede gesimsbeslag da det nå er seks år siden 
OPAK påpekte at disse stedvis var dårlig festet. 

Behovet for nye beslag på luker samt fjerning av hatter på soilavslutninger anbefales vurdert i 
fbm. at gesimsbeslagene revurderes.  

 

7. Anbefalte tiltak vvs 

7.1 Sanitæranlegg (fellesanlegg) inkl. avløpsrør  

For å sikre fortsatt lang levetid på avløpsrørene anbefaler vi at disse inklusive sluk belegges 
med epoxy innvendig. Denne rehabiliteringsformen medfører minimale inngrep i leilighetene 
slik at oppgraderte bad ikke må rives ned. 

Alle stengeventiler av eldre type byttes til nye kuleventiler og merkes tydelig. 

Montere skoldesikring på varmt forbruksvann i begge bygg. 

Det må monteres nye hatter på spillvannslufteledningene over tak. 

7.2 Varmeanlegg 

Ekspansjonsanlegget i B2 må omgående repareres / skiftes. 
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Det må monteres nye automatikk- og styringsanlegg i begge bygg. Vi foreslår da at anleggene 
bygges om fra temperaturstyring til mengderegulerte anlegg. Dette fordi temperaturstyringen 
allerede er ivaretatt i fjernvarmesentralen. Prioritet 1 er B4. 

Alle sirkulasjonspumper byttes. Pumpene skal være trykkstyrte og for variable vannmengder. 
Da vil pumpene automatisk regulere ned sirkulert vannmengde når mange radiatorventiler er 
stengt. Dette sparer energi og bidrar til lengre levetid da trykket holdes jevnt på et lavere nivå. 
Prioritet 1 er B4. 

Termostatstyrte radiatorventiler monteres på samtlige radiatorer som ikke allerede har dette. 

Alle stengeventiler av type sluseventiler byttes til kuleventiler som merkes. For rørdimensjoner 
over DN 65 benyttes spjeldventiler med flenser. 

 


