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1. Innledning 
 
Millab Consult a.s. har på oppdrag av Sameiet Grefsen terrassehus utført en begrenset tilstandskontroll av 
vegger og undersiden av dekket i garasjeanlegget under blokkene og av søyler i garasjeanlegget under 
parkanlegget. Følgende undersøkelser er utført: 
 
-Undersøkelse av skader og skadetyper 
-Måling av betongoverdekninger 
-Måling av betongens karbonatiseringsdybder 
-Måling av betongens kloridinnhold 
 
Resultatene fra prøvningene og fotografier er gitt i vedlegget: 
 
-Prøveresultater og posisjoner for konstruksjoner under blokkene er gitt i tabell 1. 
 
-Prøveresultater og posisjoner for konstruksjoner under parkanlegget er gitt i tabell 2. 
 
-Resultatene for bestemmelse av betongens kloridinnhold er gitt i tabell 3 
 
-Fotografier av prøvehull og skadetyper – foto 1 til 20 
 
2.  Om armeringskorrosjon 
 
I frisk, ukarbonatisert betong beskyttes stålet mot korrosjon i kraft av sementens alkalinitet. Sement inneholder 
oksider og hydroksider av alkalie- og alkaliejordmetaller som gir fersk betong en pH på mellom 12 og 14. I 
dette alkaliske miljøet passiveres stålet ved overflatedannelsen av en oksidfilm som beskytter mot korrosjon. 
Oksidfilmen er stabil ved pH-verdier høyere enn 9.5 i kloridfattige miljøer. Korrosjon oppstår når den 
passiverende filmen brytes. Steder hvor filmen går istykker blir anodiske, mens steder hvor filmen er intakt er 
katodiske. Sammen gir disse anodiske og katodiske steder opphav til korrosjon. 
 
Umettet betong er et porøst, gass- og vannåpent materiale. Betongens porer er som regel delvis fylt med luft, 
som fra naturens side inneholder små mengder med sure gasser. Fra vårt ståsted, er den viktigste av disse 
kullsyregass, (karbondioksid, CO2). Betongen absorberer CO2 som reagerer med sementens alkaliske stoffer. 
Reaksjonen er kjent som karbonatisering, og fører til et fall i pH. Når pH-verdien kommer ned til ca. 9.5, er 
ikke passivfilmen lenger stabil, og den går istykker og eksponerer stålet for korrosjon. 
 
Volumet til rustproduktene som dannes når stål korroderer kan være 2 til 10 ganger det medgåtte stålvolumet. 
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Volumøkningen kan gi et svelletrykk opp til 80 MPa, som er langt større enn betongens strekkstyrke, og som 
resulterer i oppsprekking og avskalling. 
 
I karbonatisert betong med lavt kloridinnhold vil korrosjonshastigheten være veldig lav hvis den relative 
luftfuktigheten i betongporene er liten, det vil si lavere enn 60 % RH. Korrosjonshastigheten er høy når den 
relative luftfuktigheten i betongporene er mellom 70 og 90 % RH. Det er derfor viktig å holde karbonatisert 
betong så tørr som mulig, slik at skadeutviklingen foregår langsomt. I uoppvarmede konstruksjoner er det 
imidlertid vanskelig å redusere luftfuktigheten i porene, og hovedårsaken er kondensering, hvor kondensvann 
som dannes på overflatene suges inn i porene. I tillegg vil fuktigheten i betongens porer være i likevekt med 
luftfuktigheten som ofte er nokså høy.  
 
Dersom betong saltinfiseres (kloridinfiseres) blir den passiverende oksidfilmen ustabil, og nedbrytes. I frisk, 
ukarbonatisert betong er armeringens motstand mot korrosjon bestemt av betongens alkalieinnhold uttrykt 
ved pH-verdi. Kloridkonsentrasjonsgrensen for at armeringskorrosjon skal oppstå i frisk, ukarbonatisert 
betong er normalt ca. 0,4 % av sementvekten. I karbonatisert betong er alkaliemengden betraktelig redusert, 
og korrosjonsgrensen er derfor vesentlig lavere. Kloridinfisering av betong kan skje ved oppsug og diffusjon 
av kloridholdige salter, slik som veisalt. Korrosjonsangrep fra klorider fører ofte til alvorlig fortæring av 
armeringsstål, hvor de alvorligste formene er lokal groptæring eller ved at stålet går i oppløsning. Groptæring 
er sterk korrosjon i et lite, lokalt område, hvor korrosjonshastigheten som regel er høy. Når stålet korroderer 
under oksygenfattige forhold i sterkt kloridinfisert betong vil det ta tid før korrosjonsproduktene sveller, og 
korrosjonen kan derfor foregå skjult inntil stålet er sterkt fortæret. Groptæringer og korrosjon under 
oksygenfattige forhold kan foregå lenge uten at det oppstår symptomer på betongoverflater. Disse 
korrosjonsformene er derfor lumske. 
 
3.      Beskrivelser av undersøkelser og målemetoder  
 
3.1       Overdekningsmålinger 
 
Overdekningsmålingene ble utført ved fysiske målinger mellom armeringen og betongoverflatene, samt ved 
hjelp av en elektronisk overdekningsmåler av typen Kolectric Microcovermeter.  
 
3.2     Kloridinnholdsbestemmelser 
 
Prøvene ble tatt ved utboring av betongstøv i nivåer fra overflaten og innover mot armeringen. Utboret 
betongsstøv ble ekstrahert i organisk syre for å løse opp sementen slik at saltionene frigjøres. 
Konsentrasjonen av klorid ble bestemt ved hjelp av en kloridioneselektiv elektrode kalibrert mot sertifisert 
kloridholdig betongstøv. 
 
3.3       Karbonatiseringsmålinger 
 
Målingene ble foretatt i borhull med 20 mm diameter, eller på sårflater i betongen etter opphugging. 
Hullvegger og sårflater ble vasket med vann og børste forut for påsprøyting av en fenolftaleinholdig pH-
indikatorvæske. Ved påføring av pH-indikatoren kjennetegnes betong med høy pH, det vil si ukarbonatisert 
betong, ved en dyp rødfiolett farge. Fullstendig karbonatisert betong skifter ikke farge. 
Karbonatiseringsdybden er avstanden fra betongoverflaten til overgangen mellom normal- og rødfarget 
betong. 
 
3.4       Kartlegging av skader  
 
Det ble foretatt visuelle undersøkelser for å lokalisere skader på alle typer overflater. 
 
4. Tilstanden til konstruksjonene under blokkene 
 
4.1 Undersidene av etasjeskillerene 
 
Betongoverdekningene varer fra 13 til 30 mm, mens karbonatiseringsdybdene varier fra 15 til 30 mm. 
Karbonatiseringsdybden overstiger overdekningen mange steder, så mye av armeringen er i kontakt med 
karbonatisert betong. Det er registrert avskallinger og delamineringer en del steder. Skadeomfanget er ikke 
stor per i dag, men det er registrert korrosjon på armering i skadefrie steder, hvilket viser at det er risiko for 
at skadeutvikling pågår.  
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4.2 Vegger over kloridinfiserte soner 
 
Betongoverdekningene varer fra 16 til 30 mm, mens karbonatiseringsdybdene varier fra 15 til 30 mm. 
Karbonatiseringsdybden overstiger overdekningen mange steder, så mye av armeringen er i kontakt med 
karbonatisert betong. Det er ikke registrert skader. Det er registrert korrosjon på armering i enkelte steder, 
hvilket viser at skadeutvikling kan pågå enkelte steder, spesielt i riss. Det er registrert en del store skader på 
konstruksjonene over bakveggene i lysgravene. 
 
4.3 Vegger i kloridinfiserte soner 
 
Betongoverdekningene varer fra 13 til 30 mm, men kloridkonsentrasjonene er meget høye. Se verdiene i 
tabell 3, fra P1 til P19. All armering i nedre del av de veggskivene som er undersøkt korroderer. Det er 
betongskader mange steder. Se tabell 2. Det er registrert korrosjon på armeringen i alle undersøkelsessteder, 
med unntak i bakveggene mellom veggskivene.   
 
5. Tilstanden til konstruksjonene under parkanlegget 
 
5.1 Undersiden av dekket (taket) 
 
Betongoverdekningene varer fra 16 til 33 mm, mens karbonatiseringsdybdene varier fra 15 til 35 mm. 
Karbonatiseringsdybden overstiger overdekningen mange steder, og mye av armeringen er i kontakt med 
karbonatisert betong. Det er registrert avskallinger og delamineringer en del steder, samt mange 
reparasjonssteder hvor armeringen er fjernet lokalt. Enkelte av reparasjonene løsner. Skadeomfanget er 
nokså stort hvis man inkluderer reparasjonsstedene. Det er registrert opprissing langs en del langsgående 
armering, hvilket er et forvarsel om at skadeutviklingen er i ferd med å skyte fart.  
 
5.2 Søyler over kloridinfiserte soner 
 
Betongoverdekningene varer fra 20 til 40 mm, mens karbonatiseringsdybdene varier fra 18 til 51 mm. 
Karbonatiseringsdybden overstiger overdekningen mange steder, og mye av armeringen er i kontakt med 
karbonatisert betong. Det er ikke registrert skader, men det er registrert korrosjon på armering enkelte steder, 
hvilket viser at det er risiko for at skadeutvikling pågår.  
 
5.3 Søyler i kloridinfiserte soner 
 
Betongoverdekningene varer fra 20 til 40 mm, men kloridkonsentrasjonene er meget høye, både i betong og 
i reparasjonsmørtel. Se verdiene i tabell 3, fra P21 og nedover. All armering i nedre del av søylene korroderer. 
Mange av søylene har vært utbedret, men ny korrosjon utvikler skader og sprenger av reparasjonsmørtel. 
Skader utvikles i søyler som ikke er reparert tidligere. Dersom tiltak ikke iverksettes vil skadeomfanget øke 
inntil alle søyler får skader, og skadene vil bli mer omfattende på de søyler som har skader.   
 
5.4 Forstøtningsvegg over kloridinfiserte soner 
 
Armeringen i forstøtningsveggen har meget stor betongoverdekning. Det er ikke tatt karbonatiseringsprøver, 
men det er lite trolig at armeringen er i kontakt med karbonatisert betong. Det er ikke registrert skader. 
 
5.5 Forstøtningsvegg i kloridinfiserte soner 
 
Armeringen i forstøtningsveggen har meget stor betongoverdekning, men kloridinfiseringen er sterk og dyp. 
Se tabell 3 for kloridverdier. Det er registrert store skader og rustutfellinger som viser at korrosjonsomfanget 
er stort. Skadeomfanget vil øke dersom tiltak ikke iverksettes. 
 
6. Generelt om vedlikehold av betong  
 
Armeringsstål med korrosjonsaktive overflater kan passiveres elektrokjemisk, eller beskyttes mot korrosjon 
katodisk. Lokale steder kan utbedres ved fullstendig mekanisk reparasjon. Det er svært viktig at betongen 
ikke utsettes for lekkasjer av saltholdig vann.  
 
Det er viktig at kostnader for ulike rehabiliteringsmetoder sammenlignes på basis av perioden med skadefrihet 
hver metode kan oppnå. I tillegg er det viktig at eventuelle tilleggskostnader forbundet med oppfølging og 
vedlikehold av installasjoner tillegges rehabiliteringskostnadene. 
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Mekanisk reparasjon 
 
Mekanisk reparasjon av betong utføres i tre kategorier som benevnes: 
 
-Fullstendig mekanisk reparasjon 
-Begrenset mekanisk reparasjon 
-Forenklet mekanisk reparasjon 
 
Begrenset mekanisk reparasjon starter i skadesteder, og armeringen frilegges inntil korrosjonen opphører. 
Dersom lang levetid ønskes bør meislingen avsluttes når armeringen er omsluttet av ukarbonatisert betong. 
Utførelse av begrenset mekanisk reparasjon skal ikke utføres på kloridinfisert betong. 
 
Forenklet mekanisk reparasjon omfatter utbedring av eksisterende skader, steinreir og riss. Forenklet 
mekanisk reparasjon skal kun utføres i kombinasjon med elektrokjemiske teknikker. 
 
Ved fullstendig mekanisk reparasjon fjernes all kloridinfisert eller karbonatisert betong ved vannmeisling eller 
konvensjonell meisling. Utførelsen er belastende for betongkonstruksjoner ettersom alle opplagrede krefter i 
armeringen frigjøres, og omlagres til resten av konstruksjonen. Vi anbefaler derfor ikke fullstendig mekanisk 
reparasjon som utbedringsmetode, med mindre teknikken kun benyttes i mindre områder. 
 
Katodisk beskyttelse 
 
Det etableres et strømfelt mellom anoder og armering. Anodene monteres på betongoverflaten, eller 
innvendig i betongen. Strømmen stanser den pågående armeringskorrosjonen, og forhindrer at ny 
armeringskorrosjon oppstår ved å tvinge stålpotensialet (spenningen på ståloverflaten) under grenseverdien 
for korrosjon. Det finnes flere typer katodisk beskyttelse på markedet. Noen systemer benytter anoder av 
titan, og andre benytter grafittbasert anoder, slik som ledende belegg og ledende mørtel. Andre systemer 
benytter titanbånd som mørtles inn i slisser i betongen, eller rørformede anoder som mørtles inn i borhull.  
 
Et katodisk beskyttelsessystem er en permanent elektrisk installasjon som behøver justering og vedlikehold 
for å fungere optimalt. Det understrekes at langvarig skadefrihet kun kan oppnås ved en grundig rehabilitering 
hvor det benyttes materialer og teknikker med dokumentert høy kvalitet og holdbarhet. Det er viktig at de 
levetidskrav som stilles til systemer for katodisk beskyttelse er i henhold til bestemmelsene i NS EN 12696.   
 
Elektrokjemisk passivering – elektrokjemisk realkalisering av karbonatisert betong 
 
Eksisterende skader i betongen utbedres ved forenklet mekanisk reparasjon. Det etableres et strømfelt 
mellom en midlertidig anode og armeringen. Anoden monteres på betongoverflaten og omsluttes av en 
cellulosemasse fuktet med en alkalisk væske bestående av kaliumkarbonat oppløst i vann. Strømfeltet 
resulterer i transport av den alkaliske væsken inn i porene i betongen og frem til armeringsstålet. Strømmen 
som passerer mellom anoden og armeringen resulterer i elektrolyse av vann som produserer en høyalkalisk 
sone rundt armeringsstålet. Resultatet er passivering av armeringen, og en permanent endring av betongens 
kjemiske miljø fra å være korrosiv til å være korrosjonsbeskyttende. Selve behandlingen tar normalt 4 til 6 
dager, men behandlingstider opptil 12 døgn forekommer. Etter endt behandling fjernes anodenett og 
cellulosefiber, og overflatene rengjøres. Flatene kan pusses, og/eller males med en sement- eller silikatbasert 
maling. Gjeldende standard er NS EN 14038-1. Gjeldende norm er «Betongrehabilitering – Veiledning til 
kapittel LY i NS3420 – Tekniske bestemmelser» 
 
Elektrokjemisk passivering – elektrokjemisk kloriduttrekk av saltinfisert betong 
 
Eksisterende skader i betongen utbedres ved forenklet mekanisk reparasjon. Det etableres et strømfelt 
mellom en midlertidig anode og armeringen. Anoden monteres på betongoverflaten og omsluttes av en 
cellulosemasse fuktet med rent vann. Strømfeltet resulterer i transport kloridioner frem til det midlertidige 
anodenettet. Strømmen som passerer mellom anoden og armeringen resulterer i elektrolyse av vann som 
produserer en høyalkalisk sone rundt armeringsstålet. Behandlingsvarigheten er betydelig lengre enn for 
realkalisering ettersom strømmengden som må leveres for å produsere en langtidsbestandig alkalisk sone 
rundt armeringen er betydelig større. Behandlingstiden er normalt minst 4 uker, og kan i enkelte tilfeller være 
8 til 12 uker. Resultatet er passivering av armeringen, og en permanent endring av betongens kjemiske miljø 
fra å være korrosiv til å være beskyttende. Etter endt behandling fjernes anodenett og cellulosefiber, og 
overflatene rengjøres. Flatene kan pusses og males med de fleste produkttyper. Gjeldende spesifikasjon er 
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CEN TS 14038-2. Gjeldende norm er «Betongrehabilitering – Veiledning til kapittel LY i NS3420 – Tekniske 
bestemmelser» 
 
Beskyttelse mot fuktighet 
 
Betong må belegges eller beskyttes på andre måter for å hindre kloridinfisering og oppfukting. Det eksisterer 
mange typer overflatebehandlingsprodukter og teknikker, men hovedformålet er å verne betongen mot 
angrep og nedbrytning ved å forhindre oppsug og lekkasjer. 
 
7. Rådgivning 
 
Denne undersøkelsen er begrenset i omfang. Prøvemengden er ikke tilstrekkelig stor til å skille 
konstruksjonsdeler som kan behøve preventive tiltak fra konstruksjonsdeler som bør rehabiliteres. 
Undersøkelsene gir følgende hovedbilde: 
 
Konstruksjonsdeler under blokkene 
 
1. Det er risiko for skadeutvikling i undersiden av etasjeskilleren under blokkene. 
 
2. Det er risiko for skadeutvikling i veggskivene under blokkene i kloridfrie soner, men vi tror det vil ta nokså 
lang tid før skadeutviklingen skyter fart. Dette bør verifiseres med ytterligere karbonatiseringsprøver og 
overdekningsmålinger. 
 
3. Det er stor risiko for økt skadeutvikling i nedre del av veggskivene. 
 
4. Det utvikles store skader på konstruksjonene mellom veggskivene i lysgravene. 
 
5. Betongen har i utgangspunktet hatt et lavt kloridinnhold. 
 
Konstruksjonsdeler under parkanlegget 
 
1. Det er risiko for skadeutvikling i undersiden av dekket (taket), og vi ser tegn til at skadeutviklingen skjer 
raskt. 
 
2. Det er antagelig liten risiko for skadeutvikling i forstøtningsveggens kloridfrie soner, men det bør verifiseres 
med karbonatiseringsprøver og overdekningsmålinger. 
 
3. Det er stor risiko for økt skadeutvikling i nedre del av forstøtningsveggen og veggskivene. 
 
4. Det er risiko for skadeutvikling på søylene i kloridfrie soner.  
 
5. Det er stor risiko for økt skadeutvikling i nedre del av søyler. 
 
6. Betongen har i utgangspunktet hatt et lavt kloridinnhold. 
 
Det er nokså typisk for garasjeanlegg fra denne byggeperioden mangler beskyttelse mot oppsug av saltvann 
i nedre del av søyler og vegger. Men det er spesielt forstemmende å se at de nedre delene av søylene ikke 
er påført beskyttelse mot oppsug av saltvann. Reparasjonene har derfor ikke har noen mulighet til å oppnå 
lang varighet, og skadeutviklingen er stor i søyler som ikke har vært utbedret. I tillegg har vi inntrykk av at 
reparasjonene er utført ved begrenset mekanisk reparasjon, hvilket er en metode som ikke skal utføres på 
kloridinfisert betong.  
 
Tekniske og økonomiske betraktninger 
 
Sameiet bør snarest mulig finne frem til en forvaltningsstrategi for garasjeanlegget.  
 
Det er kostbart og teknisk utfordrende å rive og bygge nye konstruksjonsdeler under blokkene. Det er mest 
sannsynlig at konstruksjonsdelene før eller senere må rehabiliteres. Dersom det er ønskelig å utsette 
rehabilitering bør statikken utredes for å finne hvor lenge det er forsvarlig å utsette rehabiliteringen av 
kloridinfiserte konstruksjoner. Dersom man utsetter rehabiliteringen av etasjeskilleren (taket) vil 
skadeomfanget øke. Det vil i første omgang medføre nedfall av betongbiter, med redusert bruksverdi og 
økende forfall. 
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Tilstanden til konstruksjonene under parkanlegget er dårligere enn konstruksjonene under blokkene, og 
spesielt i undersiden av dekket (taket), søylene og nedre del av forstøtningsmuren. Dersom Sameiet vurderer 
å rive parkanlegget når bruksverdien blir sterkt redusert, anbefales det å utrede muligheten for riving og 
fornyelse med Oslo Plan- og bygningsetat. Dersom Sameiet blir nektet rivetillatelse bør en rehabilitering 
utføres så fort som mulig, før skadeomfanget blir enda større. Dersom det er ønskelig å utsette rehabilitering 
bør statikken utredes for å finne hvor lenge det er forsvarlig å utsette rehabiliteringen av kloridinfiserte 
konstruksjoner. Dersom man utsetter rehabiliteringen av dekket (taket) vil skadeomfanget øke. Det vil i første 
omgang medføre nedfall av betongbiter, med redusert bruksverdi og økende forfall. 
 
Det er undersiden av etasjeskilleren under blokkene og dekket under parkanlegget som har de største 
arealene. Arealene til nedre deler av vegger og søyler er små sammenlignet med disse dekkearealene. 
Kostnadene for å rehabilitere undersiden av etasjeskilleren og dekket under parkanlegget vil naturligvis bli de 
største, men hvis man venter til skadeomfanget øker, økes også utbedringskostnadene. Realkalisering av én 
kvadratmeter overflate vil koste omlag kr. 1250,- inklusive merverdiavgift. Utbedring av skader over 
langsgående armeringsjern koster omtrent det samme per løpemeter, og realkalisering vil da komme i tillegg 
for å stoppe korrosjon på resten av armeringen.  Det er fire til fem meter langsgående armeringsjern per 
kvadratmeter betong.  
 
 
 
 

Oslo, 22. februar 2019 
 
 
 
 
   
  Dr. Glenn B. S. Miller     Siv. Ing. Iain H. B. Miller 
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Tabell 1 til 3: Prøveresultater 
 

Fotografier av typiske skader og prøvesteder:  
Foto 1 til 20 
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Tabell 1: Resultater for prøver i konstruksjoner under blokkene 
 

Prøve Konstruksjonsdel og 
husnummer 

Skade OD 
(mm) 

KD 
(mm) 

Fukt Korrosjon 

P1 Veggskive i 12 A-B Ja 20, 23 - Ja Ja 
P2 Veggskive i 12 A-B Ja 13, 13 - Ja Ja 
P3 Veggskive i 12 A-B Nei 23,18,21 22, 23 Nei  
P4 Veggskive 12 A-B Nei 26,30 - Ja Ja 

PK1 Etasjeskiller 12 A-B Nei 15,16,23 15, 16, 20 Nei Ja 
PK2 Etasjeskiller 12 A-B Nei 30, 30, 42 28, 28, 30 Nei Nei 
P5 Veggskive 12 B-C Ja 5 - Ja Ja 
P6 Veggskive 12 B-C Nei 16, 31, 30 10, 16 Ja Ja 
P7 Veggskive 12 B-C Nei 20, 24 - Ja - 
P8 Veggskive 12 B-C Ja 22, 25 - Ja Ja 
P9 Veggskive 12 B-C Ja 9, 13 16, 21 Ja Ja 

P10 Veggskive 12 B-C Ja 18, 30 - Ja Ja 
PK3 Veggskive 12 B-C Nei 16, 17, 23 28, 30 Nei Ja 
P11 Veggskive 12 B-C Ja 10, 12 - Ja Ja 
P12 Veggskive 12 B-C Ja 14, 16 - Ja Ja 
PK4 Veggskive 12 B-C Nei 35, 38 23, 29 Nei Nei 
PK5 Etasjeskiller 12 B-C Ja 17, 19 20, 25 Nei Ja 
P13 Veggskive 12 C-D Ja 23, 36, 40 - Nei Ja 
P14 Veggskive 12 C-D Ja 13, 16 - Ja Ja 
PK6 Veggskive 12 C-D Riss 15, 16 15, 19 Nei Ja 
P15 Veggskive 12 C-D Nei 28, 31, 35 - Ja Ja 
PK7 Etasjeskiller 12 C-D Riss 13, 16 10, 21 Nei Nei 
PK8 Etasjeskiller 12 C-D Riss 27, 30 20, 31 Ja Ja 
P16 Veggskive 12 C-D Nei 16, 31 - Ja Ja 
P17 Veggskive 12 C-D Nei 22, 26 - Nei Nei 
PK9 Veggskive 12 C-D Nei 17, 18, 30 29, 30 Nei Noe 

PK10 Etasjeskiller 12 C-D Nei 15, 21, 21 24, 26 Nei Nei 
P18 Bakvegg 12 D-E Nei 40, 42 - Ja Nei 
P19 Pilaster 12 D-E Nei 48, 50 - Nei Nei 

PK11 Pilaster 12 D-E Nei 38, 40 25, 29, 32 Nei Nei 
PK12 Etasjeskiller 12 D-E Nei 15, 18 30, 30 Nei Ja 
P20 Veggskive 12 D-E Ja 30, 35 - Ja Ja 

PK13 Etasjeskiller 12 D-E Nei 15,15,15 25, 23, 25 Nei Ja 
PK14 Etasjeskiller 12 D-E Nei 15, 16 25, 28 Nei Nei 
PK15 Veggskive 12 D-E Nei 36, 36 28, 25 Nei Ja 
PK16 Veggskive 12 D-E Nei 22, 25 24, 25 Nei Nei 

 
P= Kloridprøve    PK = Karbonatiseringsprøve    OD = Betongoverdekning   KD = Karbonatiseringsdybde 
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Tabell 2: Resultater for prøver i konstruksjoner under parkanlegget 
 

Prøve Konstruksjonsdel og 
husnummer 

Skade OD 
(mm) 

KD 
(mm) 

Fukt Korrosjon 

P21 Søyle 12 A-B Ja 37, 40 - Ja Ja 

P22 Forstøtningsvegg 
12 A-B Ja 40-60 - Nei Ja 

PK17 Søyle 12 A-B Nei 20, 22 33, 35 Nei Ja 
PK18 Tak 12 A-B Nei 20,22 34, 35 Nei Noe 
PK19 Tak 12 B-C Nei 23, 25 30, >30  Nei Ja 

P23 Forstøtningsvegg 
12 B-C Nei 40-60 - Ja Uvisst 

P24 Søyle 12 B-C Ja 17, 20-40 - Ja Ja 
P25 Søyle 12 B-C Nei 40,40 - Ja Ja 
P26 Søyle 12 B-C Nei 40-50 - Ja Ja 
P27 Søyle 12 B-C Nei 40-50 - Ja Ja 

PK23 Søyle 12 B-C Nei 40-50 31, 35 Nei Uvisst 

P28 Forstøtningsvegg 
12 B-C Nei 12-60 - Ja Ja 

P29 Søyle 12 B-C Nei 40-50 - Ja Uvisst 

P30 Forstøtningsvegg 
12 D-E Ja 50-60 - Ja Ja 

PK24 Søyle 12 D-E Nei 22-30 26, 30 Nei Ja 
PK25 Tak 12 D-E Nei 30, 30 22, 30 Nei Nei 
PK 26 Søyle 12 D-E Ja 20-30 25, 26 Nei Nei 
PK28 Søyle 12 D-E Nei 20-30 6, 18, 20 Nei Ja 
P32 Søyle 12 D-E Nei 20-40 - Ja Ja 
P33 Tverrvegg 12 D-E Nei 20-30 - Nei Ja 

PK29 Veggskive Nei 35-40 13, 16, 20 Nei Nei 

P34 Forstøtningsvegg 
12 D-E Nei 40-60 - Nei Nei 

PK30 Søyle 12 D-E Nei 30-45 20, 27, 51 Nei Ja 
P35 Søyle 12 D-E Ja 30-50 - Ja Ja 

PK31 Tak 12 D-E Nei 20-33 20, 32, 55 Nei Ja 
PK32 Tak 12 D-E Nei 21-25 5, 23 Nei Ja 
P36 Søyle 12 D-E Ja 30-40 - Ja Ja 
P37 Søyle  Ja 30-40 - Ja Ja 

P38 Forstøtningsvegg 
12 D-E Nei 50-60 - Ja Ja 

P39 Forstøtningsvegg 
12 D-E Ja 40-60 - Ja Ja 

 
P= Kloridprøve    PK = Karbonatiseringsprøve    OD = Betongoverdekning   KD = Karbonatiseringsdybde 
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Tabell 3: Resultater fra kloridanalyser av borstøvprøver 
 

Prøve  Prøvested Dybde 
(mm) 

Kloridinnhold i % 
av betongvekt 

Kloridinnhold i % av 
antatt sementvekt1) 

Referanse til kritisk 
grenseverdi, Ccorr2) 

P1  Veggskive i 12 A 5-25 0,353 2,47 6,2 
P2  Veggskive i 12 A 5-25 0,407 2,85 7,1 

P3 1,3 meter over 
asfaltdekke 5-25 0,003 0,02 0,1 

P4 OD = 30 mm 5-30 0,190 1,33 3,3 
P5 Plass 303 5-30 0,150 1,05 2,6 
P6 Tverrvegg 5-30 0,024 0,17 0,4 
P7 Veggskive 12 B-C 5-30 0,5423) 3,793) 9,53) 
P8 Veggskive 12 B-C 5-20 0,470 3,29 8,2 
P8 Veggskive 12 B-C 20-40 0,353 2,47 6,2 
P8 Veggskive 12 B-C 40-60 0,353 2,47 6,2 
P9 35 cm over asfaltdekke 5-25 0,321 2,25 5,6 
P10  Veggskive 12 B-C 5-30 0,6253) 4,373) 10,93) 
P11 OD = 15 mm 5-30 0,5963) 4,173) 10,43) 
P12 Veggskive 12 B-C 5-30 0,4933) 3,453) 8,63) 
P13 Veggskive 12 C-D 5-25 0,321 2,25 5,6 
P13 Veggskive 12 C-D 25-50 0,407 2,85 7,1 
P14 Veggskive 12 C-D 5-25 1,2763) 8,933) 22,33) 
P15 Veggskive 12 D-E 5-30 0,7563) 5,293) 13,23) 
P16 Veggskive 12 D-E 5-25 0,6253) 4,373) 10,93) 
P16 Veggskive 12 D-E 20-40 0,5963) 4,173) 10,43) 
P17 Veggskive 12 C-D 5-30 0,388 2,72 6,8 
P18 P19=P18? 5-30 0,031 0,22 0,5 
P18 Bakvegg 12 D-E 5-30 0,6553) 4,593) 11,53) 
P19 Pilaster 12 D-E 40-60 1,6183) 11,333) 28,33) 
P20 Veggskive 12 D-E 5-30 0,278 1,95 4,9 
P21 Søyle reparasjonsmørtel 5-40 1,4993) 10,503) 26,23) 
P22 Søyle reparasjonsmørtel 40-70 0,287 2,01 5,0 
P22 Vegg rustutslag 5-30 0,454 3,18 7,9 
P23 Vegg skadefritt 5-30 0,151 1,06 2,6 
PK23 1 meter over asfaltdekke 5-30 0,008 0,06 0,1 

P24 Søyle i skadested i 
reparasjonsmørtel 5-40 1,4363) 10,053) 25,13) 

PK24 1 meter over asfaltdekke 5-30 0,003 0,02 0,1 
P25 Søyle skadefri betong 5-40 0,185 1,29 3,2 
P26 Søyle skadefri betong 5-25 0,304 2,13 5,3 
P26 Søyle skadefri betong 25-50 0,214 1,50 3,8 
P27 Søyle skadefri betong 5-40 1,2993) 9,093) 22,73) 
P28 Vegg rustutslag 5-40 0,7493) 5,243) 13,13) 
P29 Søyle skadefri betong 5-25 0,4783) 3,343) 8,43) 
P29/2 Søyle skadefri betong 25-50 0,4783) 3,343) 8,43) 
P29 Søyle skadefri betong 5-40 0,411 2,88 7,2 
P30 Vegg ved skade 5-40 0,304 2,13 5,3 
P31 Søyle i skadested 5-40 0,6783) 4,753) 11,93) 
P32 Søyle skadefri betong 5-25 0,336 2,36 5,9 
P32 Søyle skadefritt 25-50 0,249 1,74 4,4 
P33 Tverrvegg skadefritt 5-40 0,4783) 3,343) 8,43) 
P34 Vegg skadefritt 5-40 0,249 1,74 4,4 

P35 Søyle i reparasjons-
mørtel 5-40 1,0633) 7,443) 18,63) 

P36 Søyle ved skadested 5-40 0,6453) 4,513) 11,33) 
P37 Søyle ved skadested 5-40 0,411 2,88 7,2 
P38 Vegg skadefritt 5-40 0,194 1,36 3,4 
P39 Vegg ved skadested 5-40 0,372 2,60 6,5 
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1) Det er antatt 350 kg sement per 2400 kg betong, altså et forhold på omtrent 1 til 7 
2) Kritisk grenseverdi (Ccorr) for korrosjon i ukarbonatisert betong er ca. 0,4 % klorid av sementvekten. 
3) Resultatet er ekstrapolert fordi analyseresultatet overstiger den sterkeste kalibreringskonsentrasjonen 
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Foto 1: Undersiden av etasjeskiller under blokkene.  
Typisk skade - Delaminering av betong grunnet armeringskorrosjon i karbonatisert betong. 

 

 
 

Foto 2: Nedre del av veggskive under blokkene.  
Typisk skade - delaminering av betong grunnet armeringskorrosjon i kloridinfisert betong. 
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Foto 3: Undersiden av etasjeskiller under blokkene.  
Karbonatiseringsmålinger i skadefri betong. 

 

 
 

Foto 4: Midtre prøvehull vist i foto 3: 
Betongen er karbonatisert inntil armeringen og armeringen korroderer. 
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Foto 5: Undersiden av etasjeskiller under blokkene. Typisk skade – Avsprengt betong  
grunnet armeringskorrosjon i karbonatisert betong og liten overdekning. 

 

 
 

Foto 6: Noe uskarpt foto av skader på konstruksjon over lysgrav under blokkene. 
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Foto 7: Avsprengt betong i kloridfri sone grunnet karbonatisering og armeringskorrosjon.  
Prøve PK3 over kloridinfisert sone og Prøve P10 nederst i kloridinfisert sone, hvor betongen er skadefri. 

 

 
 
 

Foto 8: Borhull i prøve P10 vist i foto 7. Armeringen korroderer. 
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Foto 9: Borhull fra prøve PK3 vist i foto 7:  
Betongen er karbonatisert, men armeringen er foreløpig korrosjonsfri. 

 

 
 

Foto 10: Delaminert betong i etasjeskiller under blokkene.  
Betongen har reparasjoner i dette området. Årsaken er armeringskorrosjon i karbonatisert betong.  
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Foto 11: Prøve PK13 i etasjeskiller under blokkene. 
Betongen er karbonatisert og armeringen korroderer. 

 

 
 

Foto 12: Typisk avskalling i søyle under parkanlegget. 
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Foto 13: Søyle under parkanlegget. Søylene har vært repararert i både bunn og topp. 
 

 
 

Foto 14: Typisk skade i nedre del av søyle under parkanlegget. Skaden har oppstått i reparasjonsmørtel. 
Reparasjonsmørtelen er sterkt kloridinfisert grunnet manglende beskyttelse mot vannoppsug. 
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Foto 15: Avskalling over langsgående armeringsjern i undersiden av dekket under parkanlegget. 
 

 
 

Foto 16: Delaminering i undersiden av dekket under parkanlegget.  
Delamineringen skjer ved siden av tidligere reparasjoner. 
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Foto 17: Delaminering langs armering i deket under parkanlegget. 
 

 
 

Foto 18: Store skader i nedre del av forstøtningsveggen under parkanlegget. 
Betongen er sterkt og dypt kloridinfisert. 
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Foto 19: Prøve P33 fra nedre del av tverrstilt vegg under parkanlegget. Betongen er skadefri.  
Kloridinnholdet er ekstremt høyt og armeringen korroderer. 

 

 
 

Foto 20: Prøve PK32 i undersiden av dekket under parkanlegget. Betongen er karbonatisert inntil 
armeringen, men ikke helt rundt armeringen. Det er korrosjonsbelegg på armeringen. 

 

 



 
Videresendt melding: 
 
Fra: Steinar Helland <steinar.helland@yahoo.com> 
Emne: Re: Betongskader. Anmodning om bistand. 
Dato: 25. februar 2019 kl. 11:46:06 CET 
Til: Thomas Bjørnholm <thomas@grefsenterrassehus.no> 
Kopi: Victoria Sparrmann <victoria.sparrman@gmail.com>, Bjarne Schmidt 
<thschmid@online.no> 
 
Hei igjen 
 
Rapporten virker grundig (innenfor den begrensede rammen som var gitt). 
Konklusjonene kan virke deprimerende, men ikke overraskende. 
De er også helt i tråd med det inntrykket jeg fikk da jeg var der oppe sammen med dere. 
 
Som jeg også sa, så må dere gjøre dere opp en mening om hvilken strategi dere skal ha for å møte 
skadeutviklingen. 
For det frittstående garasjeanlegget kan dere kanskje vurdere å la skadeutviklingen gå videre for siden å rive 
dette bygget når nedfall fra taket blir for brysomt for de parkerte bilene. 
 
For den delen som inngår i hovedbygget antar jeg at dere ikke har noe annet alternativ enn å utbedre tatt i 
betraktning av verdiene av bygningsmassen over. 
Utbedringskostnadene vil stige eksponentielt med hvor lenge dere lar klorid- og karbonatiseringsinntrengningen 
utvikle seg, dvs at dere ikke bør vente med å ta fatt på denne delen. 
 
Alternativene som Millab skisserer er dem dere har å velge mellom. 
«Utbedringer» av den typen dere har utført tidligere har ingen verdi (som dere jo ser). 
 
De skadene som har størst volum er, etter hva jeg forstår av rapporten, dem som skyldes karbonatisering. 
Hele fasaden på blokken er utsatt for dette og jeg vil tro at det er benyttet samme betongkvalitet og 
armeringsoverdekning som på den nedre garasjedelen. 
Som jeg sa på befaringen, så vil jeg sterkt anbefale at dere også gjør noen karbonatiseringsmålinger her for å få 
en oversikt over hvor langt inn karbonatiseringsfronten har nådd. 
 
Om dere er heldige, så har den enda ikke nådd inn til armeringen, dvs at dere enda har tid til eventuelt å påføre 
en karbonatiseringsbremesende maling.  
Når karbonatiseringsfronten har nådd armeringen, vil dette være for sent og dere står bare igjen med de kostbare 
alternativene som Millab skisserer. 
Dere kan jo også ha flaks, dvs at situasjonen er under kontroll, men da vet dere det. 
 
Til orientering så trenger karbonatiseringsfronten inn i betongen omtrent proporsjonalt med kvadratroten av tiden, 
dvs om den er 10 mm etter 50 år, så er den 14 mm etter 100 år. 
 
Hilsen  
Steinar 
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Hovedkonklusjoner fra Millabs rapport, med kommentarer: 
 

• Jevnt	over	karbonatisering	forbi	armeringen	à	enten	er	det	korrosjonsskader	i	
dag,	eller	det	er	potensial	for	skader	på	sikt.	Dette	gjelder	de	fleste	
konstruksjonselementene	

• Det	er	registrert	svært	høye	kloridkonsentrasjoner	i	en	rekke	elementer,	både	
vegger,	etasjeskiller/dekker,	forstøtningsmur	og	–	ikke	minst	–	søyler.	
Kloridinnholdet	er	så	gjennomgående	og	høyt	at	det	kan	stilles	spørsmål	ved	
hvorvidt	dette	utelukkende	skyldes	ekstern	eksponering,	eller	om	det	også	har	
vært	brukt	kloridholdige	tilsetningsstoffer	under	byggeprosessen		

• Det	ser	ut	til	at	det	største	skadeomfanget	er	nederst	på	søylene	(fukt,	klorider,	
karbonatisering	og	langt	utviklet	rust),	og	også	nederst	på	flere	vegger	

• Korrosjon	på	armering	i	bærende	konstruksjoner	–	søyler,	og	også	dekker	–	
medfører	fare	for	at	konstruksjonselementenes	bærekapasitet	allerede	kan	være	
redusert,	og	at	denne	kapasiteten	kan	fortsette	å	reduseres	med	mindre	
omfattende	reparasjoner	foretas.	Dette	vil	på	ikke	veldig	lang	sikt	bli	et	
sikkerhetsproblem	

 
Hva bør (og kan) gjøres? 
 

• Millab	har	gitt	en	grei	oversikt	over	de	skademekanismene	som	er	aktuelle	
• De	har	også	beskrevet	de	ulike	reparasjonsmetoder	som	kan	benyttes,	og	vist	

muligheter	og	begrensninger	for	disse	
• Det	gjenstår	å	lage	en	oversikt	over	skadeomfanget	(i	volum)	og	planlegge	en	

reparasjons-	og	vedlikeholdsstrategi,	herunder	hvilke	metoder	og	kombinasjoner	
av	metoder	som	bør	benyttes	for	hvert	skadetilfelle	–	og	deres	begrensninger	

• Det	må	foretas	en	statisk	beregning	for	å	se	hvor	mye	bærekapasiteten	er	
redusert	pga.	korrodert	armering	og	oppsprukket	betong	på	kritiske	elementer	

• Kloridinnholdet	og	karbonatiseringsnivået	er	begge	deler	så	gjennomgående	
høyt,	at	det	er	vanskelig	å	se	for	seg	hvordan	dette	skal	kunne	rehabiliteres	uten	
en	massiv	utskifting	av	de	mest	utsatte	konstruksjonselementer		

• Det	anbefales	utarbeidet	en	detaljert	og	prioritert	arbeidsbeskrivelse	med	et	
indikativt	kostnadsoverslag,	som	kan	benyttes	som	grunnlag	for	en	
anbudsinnbydelse	

 
Mvh 
 
Svein Willy Danielsen 


