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1.0 Innledning 
 

Millab Consult AS har på oppdrag av Sameiet Grefsen Terrassehus utført en tilstandsundersøkelse av 

betongkonstruksjonene under sameiets boligblokker. Tilstandsundersøkelsen inkluderer materialprøver og 

kartlegging av skader. Tilstandsundersøkelsen er utført på nivå 2 i henhold til NS3424 – 

«Tilstandsundersøkelser av byggverk» og Rådgivende Ingeniørers Forenings norm for 

tilstandsundersøkelser av betongkonstruksjoner. Undersøkelsene er utført i samråd med statiker for å legge 

vekt på spesielt sårbare konstruksjonsdeler som nedre del av skillevegger, tilslutninger mellom dekket og 

skillevegger, søyler, samt midt i spenn i dekket mellom skillevegger. 

 

Statikkrapport «1900238-RIB-002-20190415 Sameiet Grefsen Terrassehus - Garasjer under blokker» fra 

WSP ved Eirik Sandnes er vedlagt denne rapporten. 

2.0 Armeringskorrosjon i betong 
 

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 i stykker blir anodiske, mens steder hvor filmen er intakt 
er katodiske. Sammen gir disse anodiske og katodiske steder opphav til korrosjon.  
 
2.1 Karbonatisering 
 

Umettet betong er et porøst, gass- og vannåpent materiale. Betongens porer fylles delvis 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 i stykker og eksponerer stålet for korrosjon. 
 

Ca(OH)2 + H2CO3 → CaCO3 + 2 H2O 
Ukarbonatisert betong i 
reaksjon med kullsyre 

pH>13  

 Karbonatisert betong 
og vann 
pH<9,5 

 
2.2 Kloridinfisering 
 

I frisk, ukarbonatisert betong beskyttes stålet mot korrosjon som beskrevet forut. Dersom frisk betong 
kloridinfiseres, blir den passiverende oksidfilmen ustabil, og brytes ned. De steder hvor filmen nedbrytes blir 
anodiske, mens steder hvor filmen er intakt blir katodiske. Sammen gir disse anodiske og katodiske steder 
opphav til korrosjon. Stål omsluttet av karbonatisert betong har mindre toleranse ovenfor klorider enn stål 
omsluttet av ukarbonatisert betong. Klorid- konsentrasjonsgrensen for armeringskorrosjon i frisk, 
ukarbonatisert betong er ca. 0,4 % av sementvekten. I karbonatisert betong er grensen vesentlig lavere. 
 

2.3 Betongskader som følge av armeringskorrosjon 
 

Volumet til rustproduktene som dannes når stål korroderer kan være 2 til 10 ganger det medgåtte stålvolumet. 
Volumøkningen kan gi et svelletrykk opp til 80 MPa, som er langt større enn betongens strekkstyrke, og som 
resulterer i oppsprekking og avskalling. I tilfelle kloridinitiert korrosjon kombinert med høy fukttilgang er det 
ikke sikkert at korrosjonen medfører avskallinger. Isteden løses stålet opp lokalt og danner groptæringer på 
ståloverflaten. Dette fører til tverrsnittsreduksjon av stålet som kan fortsette til stålet avklippes. Dette er derfor 
en lumsk korrosjonsprosess. 
 
2.4 Innstøpt korrosjon 
 

Armeringsstål er ofte korrodert før det blir innstøpt i betong. Slik korrosjon blir ofte omdannet i det alkaliske 
miljøet i nystøpt betong til å bli en del av passivfilmen på stålet. Det forekommer at nystøpt betong ikke er 
tilstrekkelig alkalisk til å omdanne all korrosjon til å bli en del av passivfilmen. Denne korrosjonen vil da være 
synlig på armeringen når denne blir eksponert og kan være vanskelig å skille fra korrosjon som har oppstått 
som følge av kloridinfisering eller karbonatisering. De visuelle observasjonene av korrosjonstilstanden bør da 
sammenstilles med de kjemiske analysene av betongen for å vurdere årsaken til korrosjonen. Hvis betongen 
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ellers er tilstrekkelig alkalisk og ikke kloridinfisert vil ikke den innstøpte korrosjonen medføre ytterligere 
korrosjon. 

3.0 Betongtekniske undersøkelser 
 

3.1 Visuelle undersøkelser med registrering av skader og forhold 
 

Det ble foretatt visuelle undersøkelser der skader, riss, riss med lekkasjer og andre forhold ble nedtegnet og 
fotografert.  
 
3.2 Overdekningsmålinger 
 

Overdekningsmålingene ble utført ved hjelp av en elektronisk overdekningsmåler av typen Kolectric Micro 
Covermeter. Covermeter målingene ble kontrollert ved å måle overdekningen til frilagt armering i prøvehull 
og skadesteder med millimetermål. 
 
3.3 Karbonatiseringsmålinger 
 

Målingene ble utført ved å bore hull med 20 mm diameter i betongen, hvoretter hullveggene ble vasket rene 
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 kan dermed måles som 
avstanden fra betongoverflaten til overgangen mellom normal- og rødfarget betong. Det bores ut ett til tre 
prøvehull i hvert prøvested. Alle prøveresultater er presentert i tabell 8 i Vedlegg 1. 
 
I tillegg til målingene fotograferes prøvehullet for å dokumentere karbonatiseringsdybden og 
korrosjonstilstanden til armeringen. To eksempler på slike fotografier er vist i foto 1. Bildeteksten beskriver 
hvordan slike fotografier skal tolkes. 
 

Foto 1: Eksempelbilder av prøvehull. Venstre: Det uskarpe partiet i ytterkantene til bildet er 
overflaten til betongen. I midten av bildet sees bunnen av borehullet. Armering er synlig i bunnen av 
borehullet. Den blanke «vifteformen» på armeringen er avtrykket etter boret (blå pil). Gråfargen 
utenfor boreavtrykket er korrosjonsfri armering (rød pil). Den rosa fargen indikerer ukarbonatisert og 
dermed «frisk» betong. Fargeløs betong ut mot betongoverflaten er karbonatisert betong. Høyre: 
Bildet er tatt av et prøvehull der armeringen er i kontakt med karbonatisert betong. Det er svært lite 
betong med rosa farge i prøvehullet. Det blanke partiet på armeringen (blå pil) er avtrykket etter 
boret. Korrosjonsprodukter sees rundt avtrykket (rød pil). 

 

 
 
3.4 Kloridinnholdsbestemmelser 
 

Prøvene ble tatt ved utboring av betongstøv. Det bores ut ett til tre prøvehull i hvert prøvested. Utboret 
betongsstøv ble ekstrahert i organisk syre for å løse opp sementen, og derved saltionene. Konsentrasjonen 
av klorid ble bestemt ved hjelp av en ioneselektiv elektrode kalibrert mot sertifisert kloridholdig betongstøv. 
Alle prøveresultater er presentert i tabell 8 i Vedlegg 1.  
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4.0 Beskrivelse av konstruksjonene  
 

Garasjeanlegget utgjør kjelleren til boligblokkene. Garasjen er inndelt i fire seksjoner der hver seksjon bærer 
en blokk. Seksjonene er nummerert etter husnumrene AB, BC, CD og DE. Seksjon AB ligger mot sør og 
seksjon DE mot nord. Betongkonstruksjonene i garasjen består av skillevegger, søyler, bjelker, 
bjelkekonsoller og bakvegger. I seksjon DE er det enkelte skillevegger med pilastre. Søylene er lokalisert ved 
innkjøringene. Innkjøringene ligger i vridningsaksene mellom blokkene. 
 
Skilleveggene utgjør en kritisk komponent av bæresystemet til blokkene. De fremre skilleveggene på 
innkjøringssiden av garasjen er fundamentert til en betongsøyle som går til fjell. De bakre skilleveggene står 
inntil bakveggen i garasjen. Bakveggen er en jordtrykksvegg som spenner mellom de bakre skilleveggene. 
De bakre skilleveggene er i sin helhet fundamentert til fjell.  
 
Garasjen har et asfaltdekke som slitelag. Dekket over garasjen hviler på skilleveggene, søylene og pilasterne 
og har topp og bunnarmering. Over dekket er det et lag med isolasjon hvorpå det er lagt en 50 mm påstøp. 
 
Alle betongkonstruksjonene er plasstøpt med slakkarmering. 
 
Det henvises forøvrig til statikkreporten fra WSP utarbeidet i sammenheng med tilstandsundersøkelsen.  
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5.0 Prøve- og skadekart 
 

5.1 Nedre del av vegger, søyler og pilastere – kloridprøver 
 

Figur 1: Kloridprøvekart for nedre del av vegger og søyler for oppgang A til C. PnVB = Nedre del av 
skillevegg. PnBV = Nedre del av bakvegg. PnSB = Nedre del av søyle. PnPB = Nedre del av pilaster 
Prøvenummer som starter med «G» er fra fase 1. De øvrige er fra fase 2. Røde streker betegner 
skader i nedre del av konstruksjonene. Prøvene er fargekodet etter kloridinnhold. Rødt = 
kloridinnhold oppunder eller over korrosjonsgrensen. Oransje = forhøyet kloridinnhold. Grønt = lite til 
ingen klorider. 
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Figur 2: Kloridprøvekart for nedre del av vegger og søyler for oppgang C til E. PnVB = Nedre del av 
skillevegg. PnBV = Nedre del av bakvegg. PnSB = Nedre del av søyle. PnPB = Nedre del av pilaster 
Prøvenummer som starter med «G» er fra fase 1. De øvrige er fra fase 2.Røde streker betegner 
skader i nedre del av konstruksjonene. Prøvene er fargekodet etter kloridinnhold. Rødt = 
kloridinnhold oppunder eller over korrosjonsgrensen. Oransje = forhøyet kloridinnhold. Grønt = lite til 
ingen klorider. 
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5.2 Undersiden av dekket og øvre del av vegger, søyler og pilastere – karbonatiseringsprøver 
 

Figur 3: Karbonatiseringsprøvekart for underside dekke og øvre del av øvrige konstruksjoner. 
Oppgang A til C. Skader i dekket og i bjelker er markert med røde kryss. Riss i dekket er inntegnet 
som streker. Riss med lekkasjer er inntegnet som streker med hakk.. PnT = Underside dekke. PnB 
= Bjelke. PnV = Midtre del av vegg. PnVT = Øvre del av vegg. PnS = Midtre del av søyle. PnST = 
Øvre del av søyle. Prøvenummer som starter med «G» er fra fase 1. De øvrige er fra fase 2. 
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Figur 4: Karbonatiseringsprøvekart for underside dekke og øvre del av øvrige konstruksjoner. 
Oppgang C til E. Skader i dekket og i bjelker er markert med røde kryss. Riss i dekket er inntegnet 
som streker. Riss med lekkasjer er inntegnet som streker med hakk. PnT = Underside dekke. PnB = 
Bjelke. PnV = Midtre del av vegg. PnVT = Øvre del av vegg. PnS = Midtre del av søyle. PnST = Øvre 
del av søyle. PnP/PT = Pilaster/øvre del av pilaster. Prøvenummer som starter med «G» er fra fase 
1. De øvrige er fra fase 2. 

 
 
  



 

Sameiet Grefsen Terrassehus 
Tilstandsundersøkelse av garasjeanlegg 

Tilstandsrapport 
26042019 
Versjon 2 

 

 
10 av 84 

 

6.0 Oppsummerte prøveresultater, skadestatistikk og vurderinger 
 

6.1 Nedre del av vegger, søyler, og pilastere 
 

6.1.1 Skillevegger, søyler og pilastere 
 
Kloridprøveomfanget i fase 1 på 20 prøvesteder er utvidet til totalt 37 prøvesteder i fase 2. De oppsummerte 
prøveresultatene og prøvestatistikk er presentert i tabell 1. Det er i tillegg foretatt en kartlegging og registrering 
av alle skader og forhold i nedre del av vegger, søyler og pilastere. Alle registrerte skader og forhold er 
inntegnet i de kombinerte prøve- og skadekartene presentert i figur 1 og figur 2. 
 
Prøvetakning er utført i skillevegger, søyler, pilastere og bakvegger. Hovedvekten av prøvene er tatt i 
skilleveggene da disse konstruksjonene utgjør størsteparten av arealene, samt at disse er mest kritisk med 
tanke på bæringen av blokkene. I tillegg til kloridanalyser er korrosjonstilstanden til armeringen i prøvehull og 
skadesteder vurdert. Dette er også medtatt i tabell 1. De fremre og bakre skilleveggene er behandlet sammen. 
 

Tabell 1: Oppsummerte prøveresultater for nedre del av konstruksjoner i garasjeanlegget. 
 

Nedre del 
av: 

CM 
OD1 

(mm) 

OD2 
(mm) 

Ref 
%Cl3 
snitt 

Ref 
%Cl4 

dybde 
snitt 

Antall (stk.) 
prøvesteder 

Ant. (stk.) 
prøvehull 

med 
armering 

Ant. (stk.) 
prøvehull med 

korrodert 
armering 

Andel (%) 
prøvehull 

med 
korrodert 
armering 

Skillevegg 24 22 6,5 34 27 23 18 78 % 

Søyle 21 31 3,8 42 2 3 3 100 % 

Pilaster 43 30 7,7 39 3 2 2 100 % 

Bakvegg 32 29 0,4 39 5 3 0 0 % 

1Gjennomsnittlig overdekning målt med elektronisk overdekningsmåler 2Gjennomsnittlig overdekning målt 
med millimetermål i prøvehull 3Referanse til korrosjonsgrensen på 0,4 % av sementvekten. 4Gjennomsnittlig 
kloridprøvedybde 

 
Den gjennomsnittlige overdekningen i nedre del av skilleveggene er målt både med elektronisk 
overdekningsmåler og ved kontrollmåling med millimetermål i borehull. Den gjennomsnittlige overdekningen 
er henholdsvis 24 mm og 22 mm for de to målemetodene og det er dermed svært god overenstemmelse. Det 
gjøres oppmerksom på at skilleveggene er skjevarmerte. Overdekningen er dermed liten på den ene siden 
og større på den andre. Den rapporterte gjennomsnittlige overdekningen gjelder for sidene der 
overdekningene er minst. 
 
I nedre del av skilleveggene er kloridinnholdet i betongen som omslutter armeringen svært høyt i alle 
prøvesteder. Dette er tilfellet også for søylene og pilasterne. Prøvestedene er fordelt over hele garasjen og 
kloridinnholdet er høyt selv på steder med tilsynelatende lav fuktpåkjenning. Dette tyder på langvarig 
kloridinfisering som følge av skiftende fuktpåkjenning i nedre del av alle konstruksjonsdeler. Det laveste 
registrerte kloridinnholdet er på 0,46 % av sementvekten (P4VB). Prøven er tatt i veggen ved innkjøringen til 
oppgang AB. Verdien er over korrosjonsgrensen på 0,4 % av sementvekten. Det er foreløpig ikke korrosjon 
på armeringen i det aktuelle prøvehullet, hvilket indikerer lavere fuktpåkjenning i dette området enn ellers i 
garasjen. 
 
Det gjennomsnittlige kloridinnholdet for skilleveggene er på 2,58 % av sementvekten i en gjennomsnittlig 
dybde på 34 mm. Kloridinnholdet er dermed 6,5 ganger korrosjonsgrensen. Fordi den gjennomsnittlige 
overdekningen er 22 mm er nesten all armering i nedre del av skilleveggene i kontakt med sterkt kloridinfisert 
betong. Armering ble påtruffet i 23 prøvehull og korrosjon ble påvist i 18 av disse prøvehullene. Dette tyder 
på at 78 % av armeringen er korrosjonstilstand. Korrosjonsaktiviteten vurderes som høy basert på 
oppbygningen av korrosjonsprodukter på armeringsoverflatene i prøvehullene. Se foto 31 til foto 34. 
 
Prøveantallet i søylene og pilasterne er lavere enn i de øvrige konstruksjonene, men antallet er allikevel høyt 
i forhold til antallet slike konstruksjoner. Tilstanden til disse konstruksjonene er sammenfallende med 
tilstanden til skilleveggene. Se foto 101 og foto 103. 
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En komplett registrering av skader og forhold kunne ikke utføres på nedre del av skilleveggene grunnet mange 
låste garasjeporter. Oppsummert skadestatistikk for tilgjengelige avlukker er presentert i tabell 2. Skader i 
pilasterne er medtatt i skademengden for skilleveggene. Av 119 parkeringsavlukker, eller andre avlukker i 
garasjeanlegget, var 78 avlukker utilgjengelige grunnet låste porter. Derfor kunne bare 34 % av 
parkeringsavlukkene undersøkes. Det ble påvist skader, frostskader eller andre forhold i 80 % av avlukkene 
som ble undersøkt. Ekstrapoleres dette til hele garasjen betyr det at omtrent 95 avlukker har skader. 
 
Skadeomfanget uttrykkes mer presist når det vurderes per skilleveggflate. Garasjen har totalt 131 skillevegger 
med 246 eksponerte skilleveggflater. Tilstanden til 150 av skilleveggflatene er ukjent fordi disse er bak låste 
garasjeporter. Skader ble registrert i 45 av de 96 eksponerte skilleveggflatene. Dette gir en skadeprosent på 
47 %. Skadeomfanget korrelerer godt med kloridinnholdet og korrosjonstilstanden til armeringen. Det gjentas 
her at korrosjon som følge av kloridinfisering ikke nødvendigvis gir utslag i synlige skader. Se kapittel 2.2 og 
2.3. 
 

Tabell 2: Oppsummerte skadestatistikk for tilgjengelige parkeringsavlukker og skilleveggflater. 
Skader i pilasterne er medtatt i skadene for skilleveggflatene. 

 
Oppgang Avlukker 

med skade 
%Avlukker 
med skade 

Skilleveggflater 
med skade 

%Skilleveggflater 
med skade 

Søyler med 
skade 

%Søyler 
med skade 

AB 7 64 % 7 25 % 
  

BC 12 92 % 20 71 % 1 50 % 

CD 9 82 % 12 50 % 0 0 % 

DE 5 83 % 6 38 % 0 0 % 

Totalt 33 80 % 42 47 % 1 17 % 

 
Ifølge statikkutredningen fra WSP kan det tillates en del armeringskorrosjon før bæreevnen svekkes, men 
betongavskallinger kan ikke tillates. Avskallinger som følge av armeringskorrosjon er derfor særlig uheldig. 
De registrerte skadene forekommer som avskallinger langs både vertikale og horisontale armeringsjern. 
Enkelte skillevegger har avskallinger i nesten hele skilleveggens lengde, samt noen har også avskallinger 
over hvert vertikale armeringsjern. Skadene fortsetter ned under asfaltnivå. Knekkpunktet for de fremre 
skilleveggene går 1,5 m over søylefoten på fjellet, altså omtrent på asfaltnivå. Her er skilleveggene mest 
utsatt for størst klorid- og fuktpåkjenning og dermed størst korrosjonsaktivitet. Det er også registrert at flere 
skillevegger har skader i nedre del av endekantene. Det er også registrert skader som følge av frost. Se foto 
2 til foto 30 for typiske skader og forhold. 
 
6.1.2 Bakvegger 
 

Nedre del av bakveggene er i bedre stand enn de øvrige konstruksjonsdelene. Kloridanalysene viser et 
gjennomsnittlig kloridinnhold på 0,16 % av sementvekten, like under halvparten av korrosjonsgrensen på 0,40 
% av sementvekten. Kloridinnholdet er målt i en gjennomsnittlig dybde på 39 mm. Den gjennomsnittlige 
overdekningen i bakveggene er 29 mm. Dette viser at store deler av armeringen er i kontakt med betong som 
har et forhøyet kloridinnhold. Det ble ikke påvist korrosjon på armeringen i de tre prøvehullene der armering 
ble påtruffet. Det gjøres dog oppmerksom på at bare 32 % av bakveggene kunne undersøkes grunnet mange 
avlukker med låste garasjeporter. Samtidig ble det registrert skader på 2 bakvegger som utgjør 17 % av det 
totale antallet undersøkte bakvegger. Se foto 35 og foto 36. 
 
Bakveggene er dermed i bedre stand enn de øvrige konstruksjonene. Kloridinnholdet er kun 10 % av 
kloridinnholdet i de øvrige konstruksjonsdelene. Dette skyldes en gjennomgående lavere fuktbelastning. 
Korrosjon er sannsynligvis initiert, men i et begrenset omfang. 
 
6.2 Øvre del av vegger, søyler og pilastere 
 

6.2.1 Tilslutning til dekket 
 
Ifølge opplysninger fra statiker er armeringen øverst i skilleveggene og søylene, samt i tilslutningen til dekket, 
av stor betydning for bæreevnen. Det er derfor foretatt totalt 24 karbonatiseringsprøver i øvre del av 
konstruksjonene fordelt over vegger, søyler og pilastere. Hovedvekten av prøvene er tatt i skilleveggene. 
Prøveresultatene er oppsummert i tabell 3. 
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Den gjennomsnittlige overdekningen i øvre del av skilleveggene er 34 mm målt med millimetermål. 
Overdekningene målt med millimetermål i pilasterne og søylene er henholdsvis litt lavere og høyere enn 34 
mm. Årsaken er sannsynligvis avvik fra gjennomsnittsverdien grunnet det lavere prøveantallet i disse 
konstruksjonsdelene. Covermetermålingene for disse konstruksjonsdelene er mer pålitelige da antallet 
målinger er større. De gjennomsnittlige overdekningene målt med covermeter for søyler og pilastere vil derfor 
benyttes videre. 
 
Den gjennomsnittlige karbonatiseringsdybden i øvre del av skilleveggene er 22 mm, 12 mm under den 
gjennomsnittlige overdekningen. Dette tyder på at store deler av armeringen ikke ligger i karbonatisert betong. 
I 23 % av karbonatiseringsmålingene var karbonatiseringsdybden større enn overdekningen. Dette viser at 
omtrent 1/4 av armeringen er i kontakt med karbonatisert betong. Videre ble det påvist korrosjon på 
armeringsoverflaten i 8 % av prøvehullene der armering ble påtruffet. Se foto 37 og foto 38. 
 
Prøvene tatt i pilastere og søyler viser at tilstanden er noe dårligere enn tilstanden for skilleveggene. 
Karbonatiseringen er kommet lenger og omfanget av korrosjon på armeringsoverflaten er større. Korrosjonen 
er dog ikke alvorlig. Se foto 102 og foto 104. Det er ikke registrert skader i øvre del av vegger, søyler eller 
pilastere. 
 

Tabell 3: Oppsummerte prøveresultater i øvre del av skillevegger, pilastre og søyler i tilslutningen til 
dekket. 

Øvre 
deler av: 

CM 
OD1 

(mm) 

OD2 
(mm) 

KD3 
(mm) 

Prøvesteder 

Antall 
prøvehull 

der 
KD>OD 

Andel (%) 
prøvehull 

der 
KD>OD 

Antall 
prøvehull 

med 
armering 

%Korrodert 

Skillevegg 34 34 22 14 5 23 % 13 8 % 

Pilastre 33 27 27 2 3 75 % 4 50 % 

Søyler 25 37 42 1 1 100 % 1 100 % 

Alle: 33 33 24 17 9 33 % 18 22 % 
1Gjennomsnittlig overdekning målt med elektronisk overdekningsmåler 2Gjennomsnittlig overdekning målt 
med millimetermål i prøvehull 3Gjennomsnittlig karbonatiseringsdybde 

 
6.2.2 Midtre del av skillevegger, pilastre og søyler  
 

I de midtre delene av skilleveggene, pilasterne og søylene er karbonatiseringsfronten kommet noe lenger enn 
i de øvre delene av disse konstruksjonene. Skilleveggene er skjevarmerte og målingene er derfor gjort på 
sidene med de minste overdekningene. De oppsummerte prøveresultatene er presentert i tabell 4. Den 
gjennomsnittlige overdekningen for alle konstruksjonene er 28 mm. Den gjennomsnittlige 
karbonatiseringsdybden er 25 mm, like under den gjennomsnittlige overdekningen. Totalt 49 % av 
karbonatiseringsmålingene er større enn overdekningen på målestedet. Det viser at omtrent halvparten av 
armeringen er i kontakt med karbonatisert betong. Korrosjon er initiert på armeringen i 37 % av prøvehull der 
armering ble påtruffet. Se foto 39 til foto 41. 
 
Det er registrert flere skader i de midtre delene av skilleveggene, men omfanget er foreløpig begrenset. Se 
foto 18. 
 

Tabell 4: Oppsummerte prøveresultater for midtre del av skillevegger, pilastre og søyler. 
 

Midtre 
deler av: 

CM 
OD1 

(mm) 

OD2 
(mm) 

KD3 
(mm) 

Prøvesteder 

Antall 
prøvehull 

der 
KD>OD 

Andel (%) 
prøvehull 

der 
KD>OD 

Antall 
prøvehull 

med 
armering 

%Korrodert 

Skillevegger 29 26 25 16 18 58 % 19 37 % 

Pilastre 38 44 32 2 0 0 % 1 0 % 

Søyler 27 30 23 1 0 0 % 2 0 % 

Alle: 29 28 25 19 18 49 % 22 32 % 
1Gjennomsnittlig overdekning målt med elektronisk overdekningsmåler 2Gjennomsnittlig overdekning målt 
med millimetermål i prøvehull 3Gjennomsnittlig karbonatiseringsdybde 
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6.3 Bjelker og bjelkekonsoller 
 

Oppsummerte prøveresultater for bjelker og bjelkekonsoller er presentert i tabell 5. Den gjennomsnittlige 
overdekningen i bjelkene er målt til 18 mm med millimetermål. Den gjennomsnittlige overdekningen er målt 
til 24 mm og karbonatiseringsdybden var større enn overdekningen i alle prøvehullene. Dette viser at nesten 
all armering er i kontakt med karbonatisert betong. Det ble også registrert korrosjon på armeringen i alle 
prøvehull, samt at det er registrert skader i mange bjelker. Se foto 42 til foto 58. Flere bjelker er forsøkt 
reparert, men reparasjonene har ikke vært fagmessig utført. Dette har medført ny skadeutvikling i 
reparasjonsstedene. Se foto 43 og foto 48. 
 
I tillegg til karbonatisering er mange bjelker utsatt for lekkasjevann fra oversiden av dekket. Dette medfører 
at korrosjonsaktiviteten øker der armeringen er i kontakt med karbonatisert betong. I tillegg er det registrert 
korroderende stålplater som bjelkene hviler på. Se foto 49. Stålplatene skal fungere som glidelagre, og 
korrosjon på disse medfører ruhet og økt friksjon. Korrosjonen øker risikoen for avrivninger i øvre del av 
vegger og undersiden av dekket. Det er også registrert tverrgående riss i undersiden av flere bjelker. Det er 
uvisst om disse har vært der siden bygget var nytt, om de har kommet som følge av belastning, eller på grunn 
av armeringskorrosjon. 
 
Bjelkene hviler enten på skilleveggene eller på lastkonsoller. Det er foretatt prøvetakning i to lastkonsoller, en 
med skader og en uten skader. Se foto 56 og foto 57. Den gjennomsnittlige karbonatiseringsdybden er målt 
til 14 mm, men dette skyldes en lav måling på 5 mm. Det bør antas at den reelle karbonatiseringsdybden er 
på 22 mm til 24 mm, altså i samme område som bjelkene. I begge prøvesteder ble det påvist korrosjon på 
armeringen. 
 

Tabell 5: Oppsummerte prøveresultater for bjelker og bjelkekonsoller. 
  

CM 
OD1 

(mm) 

OD2 
(mm) 

KD3 
(mm) 

Prøvesteder 

Antall 
prøvehull 

der 
KD>OD 

Andel (%) 
prøvehull 

der 
KD>OD 

Antall 
prøvehull 

med 
armering 

%Korrodert 

Bjelker 20 18 24 4 4 100 % 4 100 % 

Konsoller 32 20 14 2 1 50 % 2 100 % 
1Gjennomsnittlig overdekning målt med elektronisk overdekningsmåler 2Gjennomsnittlig overdekning målt 
med millimetermål i prøvehull 3Gjennomsnittlig karbonatiseringsdybde 

 
6.4 Undersiden av garasjedekket 
 

Prøvetakningen av undersiden av garasjedekket er fordelt over tre kategorier. Ifølge statikeren er de kritiske 
områdene i undersiden av dekket midt i spennet mellom parkeringsavlukker, i tilslutningen mellom dekket og 
skilleveggene og midt i spennet over kjørebanen. De oppsummerte prøveresultatene for disse kategoriene, 
samt for hele dekket sett under ett, er presentert i tabell 6. 
 

Tabell 6: Oppsummerte prøveresultater for undersiden av garasjedekket. 
  

CM 
OD1 

(mm) 

OD2 
(mm) 

KD3 
(mm) 

Prøvesteder 

Antall 
prøvehull 

der 
KD>OD 

Andel (%) 
prøvehull 

der 
KD>OD 

Antall 
prøvehull 

med 
armering 

%Korrodert 

Midten av spenn 
i avlukker 

23 22 26 7 9 64 % 10 60 % 

Ved skillevegger 24 24 20 15 12 43 % 19 26 % 

Spenn i 
kjørebaner, samt 
øvrige arealer 

20 21 24 28 38 72 % 35 63 % 

Hele dekket 21 22 23 50 59 62 % 64 52 % 
1Gjennomsnittlig overdekning målt med elektronisk overdekningsmåler 2Gjennomsnittlig overdekning målt med 
millimetermål i prøvehull 3Gjennomsnittlig karbonatiseringsdybde 
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Det er tatt totalt 50 prøver fordelt over hele dekket. Hovedvekten av prøvene er tatt i midten av spennet over 
kjørebanen. Prøvene er supplert med stikkprøver fra de øvrige arealene. Den gjennomsnittlige overdekningen 
for hele dekket er 22 mm. I parkeringsavlukkene og inntil skilleveggene er overdekningene noe høyere. Den 
gjennomsnittlige karbonatiseringsdybden for hele dekket er 23 mm. I midten av spennene i 
parkeringsavlukkene er karbonatiseringsdybden 26 mm. Samtidig er karbonatiseringsdybden større enn 
overdekningen i 62 % av prøvehullene fordelt over hele dekket. Disse resultatene viser at over halvparten av 
armeringen i undersiden av dekket er i kontakt med karbonatisert betong. I tilslutning til skilleveggene er en 
mindre del av armeringen i kontakt med karbonatisert betong, men prøvetakningen viser uansett at omtrent 
43 % av armeringen er i kontakt med karbonatisert betong i tilslutningene. 
 
Armeringskorrosjon ble påvist i 52 % av alle prøvehullene der armering ble påtruffet. Korrosjon på armeringen 
i tilslutningen til skilleveggene er mindre forekommende, og korrosjon ble her påvist i 26 % av prøvehullene. 
Korrosjonsaktiviteten vurderes som nokså høy for dekket generelt basert på oppbygningen av 
korrosjonsprodukter i prøvehull. Se foto 69 til foto 84. I tilslutningen skilleveggene er korrosjonsaktiviteten 
lavere. 
 
Med hensyn på det totale betongarealet er det foreløpig få skader i undersiden av dekket. Størsteparten av 
skadene er i og ved dekkekantene ut mot fasaden. Se foto 65 til foto 68. Flere av disse har tidligere vært 
reparert. Reparasjonene har vært ufagmessig utført og mange reparasjonssteder har utviklet nye skader. Se 
foto 68, samt foto 99 og foto 100. De øvrige skadene er lokale avskallinger fordelt over dekket. Avskallingene 
forekommer hyppigst i lekkasjesoner, enten ved riss eller der innkjøring foregår. Se figur 3 og figur 4, samt 
foto 59 til foto 68. 
 
6.4.1 Riss, riss med lekkasjer og lekkasjer i dekket 
 

Det er en stor mengde riss i undersiden av dekket. Se figur 3 og figur 4, samt foto 85 til foto 91. Flesteparten 
av rissene er parallelle med kjøreretningen. Dekket er utkraget og hviler på de fremre skilleveggene. Disse 
skilleveggene er ikke direkte fundamentert til fjell, men på søyler 1,5 meter ned i grunnen. Disse skilleveggene 
utsettes derfor ikke bare for trykkrefter, men også for moment- og strekkrefter. Disse kreftene kan forklare 
rissene i undersiden av dekket over kjørebanen i garasjen. 
 
Mange riss har tydelige tegn på lekkasjer som har foregått over lang tid. Rissene er inntegnet i figur 3 og figur 
4 med streker med hakk. I tillegg er det tydelige tegn på lekkasjer eller høy fukttilgang i dekket over 
innkjøringene til garasjen. Dette skyldes sannsynligvis lekkasjer inn i bygget fra gangbroene. Se foto 92 og 
foto 93. Høy fukttilgang øker risikoen for korrosjon, og korrosjonshastigheten forhøyes ytterligere for armering 
som er i kontakt med karbonatisert betong. 
 
6.4.2 Fuger ved bjelker og grensesnitt 
 

Fugene i undersiden av dekket ved bjelker og mellom bygningsgrensesnitt er i svært dårlig stand og bør 
skiftes. Se foto 43, foto 47 og foto 94. 
 
6.5 Konstruksjoner i lysgravene 
 

Prøvetakningen i nedre del av bakveggene viser at kloridinnholdet er nær halvparten av korrosjonsgrensen 
på 0,4 %. Se tabell 1. Det er ikke påvist korrosjon på armeringen i nedre del av veggene, men det forventes 
likevel at korrosjon er initiert de steder fuktpåkjenningen er stor. Tilstanden til de nedre del av bakveggene 
bedømmes til å være nokså god. 
 

Tabell 7: Prøveresultater for konsollene i lysgraven. 
  

CM 
OD1 

(mm) 

OD2 
(mm) 

KD3 
(mm) 

Prøvesteder 

Antall 
prøvehull 

der 
KD>OD 

Andel (%) 
prøvehull 

der 
KD>OD 

Antall 
prøvehull 

med 
armering 

%Korrodert 

Konsoller i 
lysgrav 

 12 6 3 0 0 % 
2 100 % 

1Gjennomsnittlig overdekning målt med elektronisk overdekningsmåler 2Gjennomsnittlig overdekning målt med 
millimetermål i prøvehull 3Gjennomsnittlig karbonatiseringsdybde 
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De utkragete konsollene fra de bakre skilleveggene som støtter opp bakveggene er ikke dypt karbonatisert. 
Se tabell 7. Skadeutviklingen som følge av karbonatisering skjer de steder der overdekningen er liten. Se foto 
95 og foto 96. Enkelte konsoller har dog utviklet skader på oversiden. Årsaken mistenkes å være saltholdig 
vann som renner ned fra ristene i lysgraven. Se foto 97 og foto 98. 
 
7.0 Beskrivelse av mulige utbedringsmetoder 
 

7.1 Mekanisk reparasjon 
 

Mekanisk reparasjon av betong betyr at dårlig utstøpt betong, karbonatisert eller kloridinfisert betong fjernes 

fra armeringen ved utmeisling. Konstruksjonene repareres ved å fylle meislingssårene med 

reparasjonsmørtel. Norsk standard, NS 3420 del LY, beskriver tre forskjellige typer mekanisk reparasjon, 

henholdsvis forenklet, begrenset, eller fullstendig mekanisk reparasjon. Forskjellene mellom dem og deres 

ulike anvendelsesområder er her forklart: 

 
Forenklet mekanisk reparasjon skal kun benyttes i kombinasjon med elektrokjemisk passivering av 
armeringen, eller katodisk beskyttelse av armeringen. Metoden benyttes til å utbedre eksisterende skader i 
betongen uten å fjerne betong som er intakt. De elektrokjemiske metodene skal senere stanse korrosjonen 
på armeringen som er årsaken til skadene, og det er derfor ikke nødvendig å fjerne karbonatisert eller 
kloridinfisert betong. Forenklet mekanisk reparasjon gir liten inngripen i konstruksjoner, og støy fra meisling 
begrenses til et minimum.  
 
Begrenset mekanisk reparasjon kan benyttes dersom deler av armeringen befinner seg i karbonatisert 
betong, samtidig som størstedelen av armeringen ligger dypere, og er godt beskyttet av alkalisk betong. 
Prinsippet er å starte meislingen av betongen i skadestedene, og fortsette oppmeislingen langs armeringen 
til den svinger inn i alkalisk betong. Dersom det slurves med å følge all armeringen til den svinger inn i alkalisk 
betong blir levetiden kortvarig. Ofte gir metoden gjennomsnittlige levetider fra 8 til 12 år, og årsaken er at 
metoden benyttes feil. Metoden egner seg ikke dersom mye av armeringen er omsluttet av karbonatisert 
betong fordi meislingsomfanget nødvendigvis blir omfattende, og fordi det er både omfattende og vanskelig 
å kvalitetssikre at all karbonatisert betong blir meislet bort fra armeringen. Begrenset mekanisk reparasjon 
skal ikke benyttes dersom betongen er kloridinfisert. 
 
Fullstendig mekanisk reparasjon benyttes til å fjerne all betong fra armeringen i de soner hvor betongen er 
karbonatisert eller kloridinfisert. Metoden innebærer en fullstendig frilegging av armeringen, og medfører en 
sterk svekkelse av konstruksjonene. Meisling ved fullstendig mekanisk reparasjon kan med fordel foretas 
med vannmeisling dersom omgivelsene er egnet. Metoden benyttes mindre i dag enn tidligere. 
 
7.2 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. 
 
Det vil være nødvendig å måle elektrisk armeringskontinuitet for å stadfeste om denne må utbedres for at 
behandlingen skal bli vellykket. Det vil også bli nødvendig å installere tilleggskontakter gjennom små borehull 
dersom man skal unngå å frilegge armering for å foreta elektrisk sammenkobling. 
 
7.3 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 av kloridioner frem til det midlertidige 
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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. Metoden er en 
engangsbehandling. 
 

Metoden vil medføre boring i vegger og søyler for innfesting av anodenett. Det kan ikke anvendes trelekter 
fordi den alkaliske væsken vil løse opp ligninet i treverket som vil medføre at betongen misfarges. Det bør 
brukes festemidler av plast.  
 

Det vil være nødvendig å måle elektrisk armeringskontinuitet for å stadfeste om denne må utbedres for at 
behandlingen skal bli vellykket. Det vil også bli nødvendig å installere tilleggskontakter gjennom små borehull 
dersom man skal unngå å frilegge armering for å foreta elektrisk sammenkobling. 
 

7.4 Katodisk beskyttelse 
 

Eksisterende skader i betongen utbedres ved forenklet mekanisk reparasjon. Ved katodisk beskyttelse 
etableres det strømfelt mellom anoder og armering. Anodene monteres på betongoverflaten, eller i slisser og 
borehull i betongen. Strømmen stanser pågående armeringskorrosjon, og beskytter armeringen mot at ny 
armeringskorrosjon oppstår. Det er viktig å merke seg at katodiske beskyttelsessystemer er permanente 
elektriske installasjoner som behøver justering og vedlikehold for å fungere. Det er nødvendig å opprettholde 
en driftsavtale som vil medføre årlig løpende kostnader for kontroll, justering, og reparasjoner. Det finnes 
mange systemer på markedet og kvalitetene varierer fra svært god til dårlig. 
 
Det vil være nødvendig å måle elektrisk armeringskontinuitet for å stadfeste om denne må utbedres for at 
behandlingen skal bli vellykket. 
 
8.0 Konklusjoner og tilstandsvurderinger 
 

Følgende klassifisering er benyttet: 
 

Tilstandsgrad 0 Ingen skader eller symptomer 
Tilstandsgrad 1 Få skader og svake symptomer 
Tilstandsgrad 2 Moderat skadeomfang og middels sterke symptomer 
Tilstandsgrad 3 Stort skadeomfang og sterke symptomer, eventuelt kombinert med funksjonssvikt 
 

Tilstandens konsekvenser angis med konsekvensgrad. Konsekvensen av en tilstand er viktig for å evaluere 
korrekte tiltak. Konsekvensene er vurdert ut fra bruksmessige, tekniske og økonomiske betraktninger. 
 

Følgende klassifisering er benyttet: 
Konsekvensgrad 0 Ingen konsekvenser 
Konsekvensgrad 1 Små konsekvenser 
Konsekvensgrad 2 Middels store konsekvenser 
Konsekvensgrad 3 Store konsekvenser 
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Konstruksjonsdel T-grad K-grad Begrunnelse 

Nedre del av fremre 
skillevegger, søyler og 
pilastere 

3 3 Tilstandsgraden er satt til 3 fordi kloridinnholdet i 
betongen som omslutter armeringen er opp mot 10 
ganger høyere enn korrosjonsgrensen. Korrosjon er 
initiert og mange steder alvorlig. Skadeutviklingen 
har kommet langt og groptæringer må forventes 
utenfor synlige skadesteder. 
 
 
Konsekvensgrad 3 er satt på bakgrunn av både 
tekniske og økonomiske vurderinger. Teknisk fordi 
nedre del av de fremre skilleveggene er en kritisk 
komponent av bæresystemet til blokkene. Store 
betongavskallinger kan ikke tillates da dette vil være 
kritisk for veggenes bæreevne. De synlige skadene 
over asfalten er få og basert på dette er det i dag 
liten risiko for svekket bæreevne, men skadene 
under asfalten kan være større. 
 
Utbedring er dermed nødvendig innen kort tid og 
kostnaden er stor, dette bidrar i stor grad til 
konsekvensgraden. 
 

Midtre deler av 
skillevegger 

2 3 Omtrent halvparten av armeringen er i kontakt med 
karbonatisert betong. Korrosjon er initiert og 
skadeutvikling er i gang. Skademengden er foreløpig 
begrenset. 
 
Skilleveggene er en kritisk komponent av 
bæresystemet til blokkene og store 
betongavskallinger kan ikke tillates. 
 
Konsekvensgraden er satt med samme årsaker som 
for nedre del av vegger, men den økonomiske 
vurderingen veier tyngre da det er store arealer. 
 
Rehabilitering kan utsettes, men skadeutviklingen 
bør overvåkes. 
 

Øvre del av 
skillevegger i 
tilslutning til dekket 

2 3 23 % av armeringen i øvre del av skilleveggene er i 
kontakt med karbonatisert betong, samtidig er 
korrosjon initiert på 8 % av armeringen. Det er ingen 
skader i øvre del av skilleveggene. 
 
Tilstanden er i dag ikke kritisk, men 
korrosjonsaktiviteten vil øke. 
 
Konsekvensgraden er satt med samme årsaker som 
for nedre del av vegger. 
 
Rehabilitering kan utsettes, men skadeutviklingen 
bør overvåkes. 
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Konstruksjonsdel T-grad K-grad Begrunnelse 

Midtre og øvre deler 
av pilastere og søyler 

2 3 Omtrent halvparten av armeringen er i kontakt med 
karbonatisert betong. Korrosjon er initiert og 
skadeutvikling er i gang. Skademengden er foreløpig 
begrenset. 
 
Søylene og pilasterne er en kritisk komponent av 
bæresystemet til blokkene og store 
betongavskallinger kan ikke tillates. 
 
Konsekvensgraden er satt med samme årsaker som 
for nedre del av vegger. 
 
Utbedring bør utføres innen kort tid. 
 

Bjelker og 
bjelkekonsoller 

3 3 Bjelker og bjelkekonsollene er i dårlig stand. Nesten 
all armering i bjelkene og bjelkekonsollene er i 
kontakt med karbonatisert betong. Korrosjon er 
initiert og skadeutvikling har begynt. 
 
Konsekvensgraden er satt med bakgrunn i samme 
årsaker som for nedre del av vegger. 
 
Utbedring er dermed nødvendig innen kort tid. 
 

Garasjedekket - 
sidefelt 

2 3 Omtrent 60 % av armeringen i dekket er i kontakt 
med karbonatisert betong og korrosjon er initiert på 
halvparten av armeringen. Skadeutviklingen er 
foreløpig begrenset. 
 
Konsekvensgraden er satt til 3 fordi sidefeltene er 
høyt utnyttet og lite korrosjon kan tillates. Det er på 
kort sikt ingen risiko for bygget. Skadeutvikling her 
kan ikke tolereres fordi bærekapasiteten til dekkene i 
sidefeltene er fullt utnyttet. Samtidig er det nokså 
store kostnader forbundet med rehabilitering av disse 
feltene og dette bidrar til konsekvensgraden. 

Garasjedekket – 
øvrige arealer 

2 2 Omtrent 60 % av armeringen i dekket er i kontakt 
med karbonatisert betong og korrosjon er initiert på 
halvparten av armeringen. Skadeutviklingen er 
foreløpig begrenset. 
 
Betongen og armeringen i tilslutningen til 
skilleveggene er i nokså god stand og behovet for 
tiltak er ikke akutt. Armeringen i midten av spenn er 
dog noe mer utsatt da korrosjonsaktiviteten er høyest 
her. 
 
Konsekvensgraden er satt på bakgrunn av 
bruksmessige, tekniske og økonomiske hensyn. De 
økonomiske hensynene veier tyngst da det er store 
arealer som bør utbedres. 
 
Rehabilitering kan utsettes, men skadeutviklingen 
bør overvåkes. 
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Konstruksjonsdel T-grad K-grad Begrunnelse 

Konstruksjoner i 
lysgravene – 
Bakvegger og 
lastkonsoller 

2 1 Tilstanden til konsollene i lysgravene er nokså dårlig. 
Armeringen korroderer antakelig som følge av 
kloridinfisering og noe karbonatisering. 
 
Bakveggene er kloridinfiserte i bunn og 
karbonatiserte i øvre del. Skadeutviklingen er 
begrenset. 
 
Hverken konsollene eller bakveggene er kritiske for 
byggets bæresystem og tiltak kan utsettes i lang tid. 
 
Konsekvensgraden er satt på bakgrunn av tekniske 
hensyn. 
 
Rehabilitering kan utsettes i lang tid. 
 

 

9.0 Rådgivning og anbefalte tiltak 

9.1 Tidsperspektiv på utbedringer 
 
Ideelt bør alle konstruksjonsdeler utbedres på samme tid. Det vil gi en høyere kvalitet og mer helhetlig 
utførelse av rehabiliteringen. I tillegg vil det resultere i en rimeligere rehabilitering i form av færre 
skadeutbedringer og lavere kostnader til rigg og drift per kvadratmeter. 
 
Hvis økonomihensyn skulle forhindre en totalrehabilitering av garasjen under blokkene kan rehabiliteringen 
deles opp. De kritiske komponentene av bæresystemet bør utbedres innen 3 år fra i dag. De kritiske 
komponentene er: 
 

- Nedre del av skillevegger, bakvegger, søyler og pilastere 
- Øvre og midtre deler av søyler og pilastere 
- Bjelker og bjelkekonsoller  
- Undersiden av dekket i sidefeltene som definert av statiker 
- Lokale områder med skadeutvikling i undersiden av dekket 

 
Utbedring av de øvrige konstruksjonene kan utsettes. De øvrige konstruksjonene er: 
 

- Øvre og midtre deler av skillevegger, over kloridinfisert sone 
- Resten av dekkets underside 
- Konstruksjonene i lysgravene. Det anbefales dog at nedre del av bakveggene utbedres sammen med 

de øvrige skilleveggene. 
 
Det anbefales at de øvrige konstruksjonene utbedres innen det har gått 15 år, men det kan være mulig å 
utsette rehabiliteringen lengre frem i tid. Ved utsettelse anbefales årlig overvåkning av skadeutviklingen, 
spesielt i undersiden av dekket. Når skadeutviklingen i undersiden av dekket akselererer vil det være et tegn 
på at utbedring bør skje innen få år. 
 
9.2 Nedre del av skillevegger, søyler og pilastere 
 

Korrosjonsaktiviteten og skadeutviklingen i nedre del av skilleveggene er høy. Ifølge statikkutredningen kan 
det ikke tillates særlig stor tverrsnittsreduksjon på armeringen eller betongavskallinger. 
 
Utbedringen bør innebære: 
 
1. Fjerning av asfalt og graving av grøfter for å eksponere de delene av skilleveggene som er under 

bakkenivå, samt for å eksponere fundamentene. Fundamenter og deler av veggene som går lengre 
enn 1 m ned i grunnen trenger ikke å eksponeres da kloridinfiseringen forventes å være ubetydelig i 
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slike dybder. Det bør tas stikkprøver av fundamenter og skillevegger under bakkenivå etter oppgraving 
for å bekrefte dette. 

2. Kloridprøvning av eksponerte fundamenter for å vurdere om tiltak også er nødvendig på disse. 
3. Påvisning og utbedring av armering med tverrsnittsreduksjoner 
4. Utbedring av all kloridinfisert betong med en kombinasjon av mekanisk reparasjon og elektrokjemiske 

tiltak. 
5. Utbedring av frostskadet betong. 
6. Det anbefales at all kloridinfisert betong behandles med elektrokjemisk kloriduttrekk i kombinasjon 

med forenklet mekanisk reparasjon. 
7. Alternativt kan katodisk beskyttelse velges hvis kravene til parkeringsdrift under utbedringsfasen ikke 

tillater den lange behandlingstiden som er forbundet med elektrokjemisk kloriduttrekk. Alle skader må 
utbedres etter prinsippet forenklet mekanisk reparasjon. 

 
Hvis omfanget av reparasjoner blir omfattende må det påregnes avstempling av konstruksjonene. Videre bør 
det settes av midler til kontroll og utbedring av den elektriske kontinuiteten i armeringen. Dette gjelder både 
ved elektrokjemisk kloriduttrekk og katodisk beskyttelse. 
 
Etter utbedringene må alle fuktutsatte deler av skilleveggene, søylene og pilasterne behandles med et fukt- 
og kloridtett belegg av enten polyurea eller polyuretan for å forhindre reinfisering med klorider, samt forhindre 
fuktoppsug fra grunnen. Det er svært viktig at et slikt belegg vedlikeholdes i fremtiden. 
 
9.3 Øvre og midtre deler av søyler og pilastere 
 

Øvre og midtre deler av søyler og pilastere, over kloridinfiserte soner, bør utbedres med en kombinasjon av 
elektrokjemisk realkalisering og forenklet mekanisk reparasjon av alle skader. 
 
Hvis omfanget av reparasjoner blir omfattende må det påregnes avstempling av konstruksjonene. Videre bør 
det settes av midler til kontroll og utbedring av den elektriske kontinuiteten i armeringen. 
 
Glidelagere bør fornyes. 
 
9.4 Bjelker og bjelkekonsoller 
 

Bjelker og bjelkekonsoller bør utbedres med en kombinasjon av elektrokjemisk realkalisering og forenklet 
mekanisk reparasjon av alle skader. Entreprenøren bør få i oppgave å utføre kloridmålinger av lekkasjeutsatte 
bjelker og bjelkekonsoller for å bekrefte fraværet av klorider i disse konstruksjonene. 
 
Det bør avsettes midler til utbedring av kloridinfisert betong i disse konstruksjonene. Det bør avsettes midler 
til kontroll og utbedring av elektrisk armeringskontinuitet. Det bør også avsettes midler til avstempling, samt 
midler til kontroll og utbedring av den elektriske kontinuiteten i armeringen. 
 
9.5 Undersiden av garasjedekket 
 
Undersiden av garasjedekket bør behandles med elektrokjemisk realkalisering og forenklet mekanisk 
reparasjon. Før den elektrokjemiske behandlingen må alle riss påvises og enten forsegles, injiseres eller 
tettes. Levende riss bør ikke injiseres med sementbasert masse. Disse bør heller tettes med elastiske 
løsninger som kan oppta bevegelsene. 
 
Hvis dekket skal utbedres over flere rehabiliteringsrunder bør parkeringsavlukkene utbedres i første omgang, 
deretter de øvrige arealene. 
 
Alle fuger ved bjelker, bygningsgrensesnitt og andre steder bør fornyes. 
 
9.6 Konstruksjoner i lysgravene 
 
Kloridinfisert betong i nedre del av bakveggene bør behandles med elektrokjemisk kloriduttrekk eller ved 
installasjon av et anlegg for katodisk beskyttelse. Dette bør utføres sammen med rehabiliteringen av de øvrige 
skilleveggene. Bakveggene må deretter behandles med et fukt- og kloridtett belegg i fuktutsatte soner. 
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Øvre og midtre deler av bakveggene over kloridinfiserte soner bør behandles med elektrokjemisk 
realkalisering i kombinasjon med forenklet mekanisk reparasjon. Det samme bør konsollene mellom 
skilleveggene og bakveggene. Det bør foretas stikkprøver av kloridinnhold i oversiden av konsollene, spesielt 
i de konsoller med store skader. 
 
9.7 Levetidsbetraktninger ved bruksendring av garasjen 
 
Rehabiliteringsstrategiene og levetidene vil påvirkes i stor grad ved en bruksendring av garasjen. Hvis 
parkeringsdriften opphører vil risikoen for ny kloridinfisering bli eliminert. Dette vil redusere 
vedlikeholdsbehovet til nedre del av konstruksjonene etter utført rehabilitering. Videre vil dette øke levetiden 
til rehabiliteringsarbeidene på nedre konstruksjonsdelene.  Opphør av parkeringsdriften vil dog vil ikke påvirke 
selve rehabiliteringsstrategien. Skader må utbedres, elektrokjemiske tiltak må utføres og belegg må uansett 
påføres de nedre konstruksjonsdelene. I tillegg vil en fullstendig rehabilitering av veggene og dekket bli 
nødvendig. 
 
Hvis opphør av parkeringsdriften kombineres med innbygging og oppvarming av garasjen vil det totale 
behovet for betongrehabilitering reduseres. Innbygging og oppvarming må utføres slik at det oppnås innemiljø 
hele året. Innemiljø innebærer en gjennomsnittstemperatur på 20 °C hele året, samt tilstrekkelig ventilasjon 
for å oppnå en relativ luftfuktighet på under 70 %. I tillegg må alle lekkasjer inn i garasjen stanses. Øvrige 
problemstillinger forbundet med opprettelse av innemiljø må foretas av egne rådgivere. Innemiljø vil medføre 
at alle konstruksjonsdeler tørker ut. Uttørking av betongen vil medføre at korrosjonshastigheten i karbonatisert 
betong blir kraftig redusert. Behovet for korrosjonsstansende tiltak i undersiden av dekket vil bli redusert til de 
belastede sidefeltene. Det blir kun nødvendig å utbedre synlige skader eller lokale områder med pågående 
korrosjon. Det anbefales at bjelker, bjelkekonsoller og sidefeltene i dekket gjennomgår en fullstendig 
rehabilitering som beskrevet i kapittel 9.4 og 9.5 da disse konstruksjonsdelene er høyt utnyttet slik at korrosjon 
og skader ikke kan tillates. 
 
Det er svært viktig at lekkasjer i dekket stoppes for å unngå oppfukting av betongen og forhøyet 
korrosjonshastighet på armeringen. 
 
Korrosjon som følge av kloridinfisering vil fortsette selv om konstruksjonene tørker ut. Dessuten er det risiko 
for oppsug av fuktighet fra grunnen som gjør uttørking umulig. Derfor må alle kloridinfiserte konstruksjonsdeler 
rehabiliteres selv om etablering av innemiljø foretas. Full rehabilitering inkluderer elektrokjemiske tiltak og 
belegning fordi disse konstruksjonene har tilgang til fukt fra grunnen. Disse arbeidene er beskrevet i kapittel 
9.2. 
 
Det er vedlagt et kostnadsestimat for nødvendig betongrehabilitering av kloridfrie konstruksjonsdeler ved 
etablering av innemiljø i garasjen. Se kapittel 10.3. Det er der forutsatt at rehabiliteringen utføres på et senere 
tidspunkt enn rehabilitering av de nedre konstruksjonsdelene. Merk at disse kostnadene ikke inkluderer tetting 
av alle lekkasjer og heller ikke kostnadene ved etablering av innemiljø i garasjen. Løpende utgifter til 
oppvarming er heller ikke medtatt. Rehabilitering må utføres før innemiljø opprettes. Samtidig må innemiljøet 
opprettes like etter at betongrehabilitering er utført, eller helst i sammenheng med betongrehabiliteringen, for 
å forhindre videre korrosjon og skadeutvikling. 
 
9.8 Konklusjoner og kostnadsestimater 
 
Det anbefales at det utarbeides en vedlikeholdsplan for rehabiliteringen av garasjeanlegget. Når en 
vedlikeholdsplan er utarbeidet bør det utføres en prosjektering av rehabilitering for de kritiske 
konstruksjonene. 
 
Kapittel 9.1 definerer hva som er kritiske konstruksjoner, og hva som er øvrige konstruksjoner. 
 
Dersom innemiljø ikke opprettes i garasjen vil de estimerte kostnadene for betongrehabilitering av alle 
betongkonstruksjoner i garasjen være lik summen av kostnadsestimatene presentert i kapittel 10.1 og 10.2 
Totalsummen for disse arbeidene er kr 57 629 375 inkludert MVA. Disse kostnadene er basert på dagens 
skademengde og prisnivå. Det er også antatt at rehabiliteringen utføres i to runder der rehabilitering av øvre 
del av vertikale konstruksjoner og undersiden av dekket utsettes. Kostnadene for tetting av lekkasjer er ikke 
medtatt. Totalkostnaden vil bli mindre hvis alle konstruksjoner i garasjen rehabiliteres samtidig. Kostnader for 
prosjektering og byggeledelse på rundt 7 % av totalsummen kommer i tillegg. 



 

Sameiet Grefsen Terrassehus 
Tilstandsundersøkelse av garasjeanlegg 

Tilstandsrapport 
26042019 
Versjon 2 

 

 
22 av 84 

 

 
Dersom innemiljø opprettes i garasjen som en del av rehabiliteringen vil de estimerte kostnadene for 
betongrehabilitering av alle betongkonstruksjoner i garasjen være lik summen av kostnadsestimatene oppgitt 
i kapittel 10.1 og 10.3. Totalsummen er da kr 37 569 063 inkludert MVA. Kostnader forbundet med opprettelse 
og vedlikehold av innemiljø, deriblant tetting av lekkasjer, er ikke medtatt. Kostnadene er basert på dagens 
skademengde og prisnivå, og det er forutsatt at arbeidene utføres i to omganger. I første omgang rehabiliteres 
de kritiske konstruksjonene. I andre omgang rehabiliteres de øvrige konstruksjonene og innemiljø opprettes. 
Totalkostnaden vil bli mindre hvis alle arbeider utføres samtidig. Kostnader for prosjektering og byggeledelse 
på rundt 7 % av totalsummen kommer i tillegg. 
 
Kostnadene for rehabilitering av garasjeanlegget under parkanlegget kommer i tillegg til kostnadene som 
her er presentert for garasjeanlegget under blokkene. Se «Tilstandsrapport 08052019 – Garasjeanlegg 
under parkanlegget». 
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10.0 Estimerte kostnader for garasjeanlegg under blokkene  
 

10.1 Betongrehabilitering av kritiske konstruksjoner 
 

Estimatet er basert på dagens priser og skademengde. 
 

Nedre del av vegger, søyler og pilastere Enhetspris Mengde Totalt 

Overflatebehandling 1 500 kr/m2 1 800 m2 kr 2 700 000 

Reparasjoner og kontinuitetsarbeid 1000 kr/m2 1 800 m2 kr 1 800 000 

Kloriduttrekk 1 200 kr/m2 1 800 m2 kr 2 160 000 

Belegg 1 000 kr/m2 1 800 m2 kr 1 800 000 

Graving, nye masser, ny asfalt 1 500 kr/m 1 800 m kr 2 700 000 

Stempling 1 000 kr/m 1 800 m kr 1 800 000 

Sum 
    kr 12 960 000 

 
     

Sidefelt i dekke 
     

Overflatebehandling 200 kr/m2 1 600 m2 kr 320 000 

Reparasjoner og kontinuitetsarbeid 700 kr/m2 1 600 m2 kr 1 120 000 

Realkalisering 1 000 kr/m2 1 600 m2 kr 1 600 000 

Sum 
    kr 3 040 000 

      

Søyler og øvre del av pilastere 
     

Budsjettsum 
    kr 100 000 

 
     

Bjelker, bjelkekonsoller og lagerplater 
     

Overflatebehandling 200 kr/m2 300 m2 kr 60 000 

Reparasjoner og kontinuitetsarbeid 2000 kr/m2 300 m2 kr 600 000 

Realkalisering 1000 kr/m2 300 m2 kr 300 000 

Stempling 1000 kr/m 300 m kr 300 000 

Lagerplater - budsjettsum 
    kr 240 000 

Fuger 1500 kr/m 600 m kr 900 000 

Sum 
    kr 1 740 000 

 
     

Diverse 
     

Lokale rehabiliteringer 2500 kr/m2 100 m2 kr 250 000 

 
     

Sum arbeider 
    kr 18 750 000 

Tillegg for rigg og drift 15 %    kr 2 812 500 

Sum arbeider, rigg og drift 
    kr 21 562 500 

MVA 25 %    kr 5 390 625 

Totalt 
    kr 26 953 125 
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10.2 Betongrehabilitering av øvrige konstruksjoner 
 
Estimatet er basert på dagens priser og skademengde. 
 

Underside dekket Enhetspris Mengde Totalt 

Overflatebehandling 200 kr/m2 7 500 m2 kr 1 500 000 

Reparasjoner og kontinuitetsarbeid 700 kr/m2 7 500 m2 kr 5 250 000 

Realkalisering 1 000 kr/m2 7 500 m2 kr 7 500 000 

Sum     kr 14 250 000 

      

Øvre deler av skillevegger      

Overflatebehandling 200 kr/m2 3 000 m2 kr 600 000 

Reparasjoner og kontinuitetsarbeid 500 kr/m2 3 000 m2 kr 1 500 000 

Realkalisering 1 000 kr/m2 3 000 m2 kr 3 000 000 

Sum     kr 5 100 000 

      

Lysgraver - konsoller      

Overflatebehandling 400 kr/m2 100 m2 kr 40 000 

Reparasjoner og kontinuitetsarbeid 2 000 kr/m2 100 m2 kr 200 000 

Realkalisering 1 000 kr/m2 100 m2 kr 100 000 

Sum     kr 340 000 

      
Lysgraver - øvre del av bakvegger 
opp til konsoller      

Overflatebehandling 1 500 kr/m2 550 m2 kr 825 000 

Reparasjoner og kontinuitetsarbeid 500 kr/m2 550 m2 kr 275 000 

Realkalisering 1 000 kr/m2 550 m2 kr 550 000 

Sum     kr 1 650 000 

      

Sum arbeider     kr 21 340 000 

Tillegg for rigg og drift 15 %    kr 3 201 000 

Sum arbeider, rigg og drift     kr 24 541 000 

MVA 25 %    kr 6 135 250 

Totalt     kr 30 676 250 
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10.3 Betongrehabilitering av øvrige konstruksjoner dersom innemiljø opprettes  
 
Endringer fra kapittel 10.2 er markert i rødt. Estimatet er basert på dagens priser og skademengde. 
 

Underside dekket Enhetspris Mengde Totalt 

Overflatebehandling 200 kr/m2 7 500 m2 kr 1 500 000 

Reparasjoner 400 kr/m2 7 500 m2 kr 3 000 000 

Realkalisering 1 000 kr/m2 0 m2 kr 0 

Sum     kr 4 500 000 

      

Øvre deler av vegger      

Overflatebehandling 200 kr/m2 3 000 m2 kr 600 000 

Reparasjoner 300 kr/m2 3 000 m2 kr 900 000 

Realkalisering 1 000 kr/m2 0 m2 kr 0 

Sum     kr 1 500 000 

      

Lysgraver - konsoller      

Overflatebehandling 400 kr/m2 100 m2 kr 40 000 

Reparasjoner og kontinuitetsarbeid 2 000 kr/m2 100 m2 kr 200 000 

Realkalisering 1 000 kr/m2 100 m2 kr 100 000 

Sum     kr 340 000 

      

Lysgraver - øvre del av bakvegger      

Overflatebehandling 1 500 kr/m2 550 m2 kr 825 000 

Reparasjoner 400 kr/m2 550 m2 kr 220 000 

Realkalisering 1 000 kr/m2 0 m2 kr 0 

Sum     kr 1 045 000 

      

Sum arbeider     kr 7 385 000 

Tillegg for rigg og drift 15 %    kr 1 107 750 

Sum arbeider, rigg og drift     kr 8 492 750 

MVA 25 %    kr 2 123 188 

Totalt     kr 10 615 938 

 
 
10.4 Kostnader for prosjektering og byggeledelse 
 
Kostnadene for prosjektering og byggeledelse vil koste om lag 7 % av rehabiliteringskostnadene. 
 
 
 
 

Oslo, 29. mai 2019 Oslo, 29. mai 2019 
 

 

 

 

Glenn B. S. Miller Iain H. B. Miller 
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Vedlegg 1 - Prøveresultater 
 

Tabell 8: Prøveresultater. Prøvenummer som starter på «G» er fra fase 1. Dybde = kloridprøvedybde. 
%BV = kloridinnhold i % av betongvekt. %SV = Kloridinnhold i % av sementvekt. Ref = Referanse til 
korrosjonsgrense på 0,4 % av sementvekten. OD(CM) = overdekning målt med covermeter i mm. 
OD = overdekning målt med millimetermål i mm. KD = karbonatiseringsdybde i mm. 

 

Prøve Konstruksjon Dybde %BV %SV Ref OD(CM) OD Armering? Korrosjon? KD 

1 Tak-SV     41  Nei n/a 25 

1 Tak-SV     18  Nei n/a 24 

1 Tak-SV     43  Nei n/a  

2 Bjelke     16 15 Ja Ja 28 

2 Bjelke     18     

3 Tak     15 20 Ja Litt 20 

3 Tak     16    29 

4 Vegg-Bunn 25 0,069 0,48 1,2 14 35 Ja Nei  

4 Vegg-Bunn 50 0,066 0,46 1,2  30    

5 Tak     16 15 Ja Ja 25 

5 Tak     15    24 

5 Tak     12     

5 Tak     18     

6 Vegg-Topp     55 28 Nei n/a 25 

6 Vegg-Topp      23   24 

7 Vegg-Midt         18 

7 Vegg-Midt         14 

7 Vegg-Midt         19 

8 Tak-SV     9 12 Ja Ja 30 

9 Vegg-Bunn 25 0,382 2,68 6,7   Nei n/a  

9 Vegg-Bunn 50 0,137 0,96 2,4 64     

9 Vegg-Bunn          

10 Vegg-Bunn 25 0,347 2,43 6,1 5 6 Ja Ja  

10 Vegg-Bunn     10  Ja Ja  

11 Tak     30 30 Ja Innstøpt 26 

11 Tak     26    26 

11 Tak     25     

12 Tak-SV     15 21 Ja Ja 26 

12 Tak-SV     21 30 Ja Innstøpt 15 

13 Vegg-Topp     41 50 Ja Nei 20 

14 Tak     25 29 Ja Innstøpt 16 

14 Tak     25    16 

15 Vegg-Bunn 50 0,124 0,87 2,2 33 35 Ja Nei  

16 Vegg-Topp     22 20 Ja Nei 23 

16 Vegg-Topp     28    30 

17 Tak-SV     25 39 Ja Innstøpt 34 

17 Tak-SV     33    29 

18 Bakvegg-Bunn 30 0,030 0,21 0,5 26 30 Ja Nei  

19 Vegg-Bunn 50 0,159 1,11 2,8 22 21 Ja Ja  
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Prøve Konstruksjon Dybde %BV %SV Ref OD(CM) OD Armering? Korrosjon? KD 

20 Vegg-Topp     34  Nei n/a 21 

21 Tak-SV     10 15 Ja Ja 16 

21 Tak-SV     15    17 

22 Bjelke     23 20 Ja Ja 22 

23 Tak     23    22 

23 Tak     33 31 Ja Nei 23 

24 Søyle-Bunn 50 0,124 0,87 2,2 27 38 Ja Ja  

25 Søyle-Midt     26 24 Ja Innstøpt 20 

25 Søyle-Midt     28 36 Ja Innstøpt 25 

26 Søyle-Topp     24 37 Ja Ja 42 

26 Søyle-Topp     26     

27 Tak-SV     25  Nei n/a 15 

28 Bjelke      19 Ja Ja 22 

29 Konsoll      19 Ja Ja 22 

30 Tak     23 19 Ja Ja 24 

30 Tak     18 25 Ja Ja 30 

30 Tak         35 

31 Vegg-Bunn 50 0,272 1,90 4,8 32  Nei n/a  

32 Vegg-Topp     38 32 Ja Nei 20 

33 Tak-SV     30  Nei n/a 21 

33 Tak-SV       Nei n/a 22 

34 Vegg-Midt     24 31 Ja Nei 12 

34 Vegg-Midt     32 22 Ja Ja 26 

34 Vegg-Midt         18 

35 Vegg-Bunn 50 0,422 2,95 7,4 14 12 Ja Ja  

36 Vegg-Midt     16 23 Ja Nei 28 

36 Vegg-Midt     21    30 

36 Vegg-Midt     29    33 

37 Vegg-Topp     14 10 Ja Nei 5 

37 Vegg-Topp         10 

38 Tak     16 15 Ja Nei 15 

38 Tak         18 

39 Tak-P-midt     25 23 Ja Nei 30 

39 Tak-P-midt     24    18 

40 Tak     7 15 Ja Ja 20 

40 Tak     16    21 

41 Vegg-Topp     34 51 Ja Nei 21 

41 Vegg-Topp     40    32 

41 Vegg-Topp         33 

42 Tak-SV     25 35 Ja Nei 32 

42 Tak-SV     27     

43 Vegg-Midt      21 Ja Ja 21 

43 Vegg-Midt         22 

44 Tak-P-midt     14 16 Ja Ja 38 

44 Tak-P-midt     22 32   35 
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Prøve Konstruksjon Dybde %BV %SV Ref OD(CM) OD Armering? Korrosjon? KD 

45 Tak     21 15 Ja Ja 20 

45 Tak     16 15 Ja Ja 20 

45 Tak         31 

46 Vegg-Bunn 25 0,382 2,68 6,7 21 32 Ja Nei  

46 Vegg-Bunn 50 0,315 2,20 5,5 32     

47 Vegg-Midt     37 22 Ja Nei 24 

47 Vegg-Midt     24    28 

48 Vegg-Topp     34 20 Ja Nei 27 

48 Vegg-Topp     22     

49 Tak     4 8 Ja Ja 15 

49 Tak     9 8   15 

49 Tak         35 

50 Tak-P-midt     20 9 Ja Ja 28 

50 Tak-P-midt     11 18 Ja Ja 28 

51 Tak     22 41 Ja Nei 32 

51 Tak     23    30 

52 Konsoll     21 21 Ja Ja 5 

52 Konsoll     36     

52 Konsoll     38     

53 Vegg-Midt     28 24 Ja Ja 30 

53 Vegg-Midt     22 22   30 

54 Bjelke     21 18 Ja Ja 22 

54 Bjelke     22     

54 Bjelke     18     

55 Søyle-Bunn 25 0,285 2,00 5,0 17 27 Ja Ja  

55 Søyle-Bunn 50 0,246 1,73 4,3 20 27 Ja Ja  

56 Vegg-Midt     50 38 Ja Nei 22 

56 Vegg-Midt     45    19 

57 Tak     10 20 Ja Ja 25 

57 Tak     12 20 Ja Ja 25 

57 Tak         18 

58 Bakvegg-Bunn 45 0,019 0,13 0,3 25 26 Ja Nei  

59 Vegg-Topp     45  Nei n/a 25 

60 Tak-SV     35 40 Ja Innstøpt 20 

61 Tak     16 15 Ja Ja 15 

61 Tak     15 20 Ja Ja 20 

61 Tak         15 

62 Tak     23 19 Ja Ja 24 

62 Tak      30   20 

62 Tak         20 

63 Tak-P-midt     20 19 Ja Ja 24 

63 Tak-P-midt     20 20 Ja Ja 20 

63 Tak-P-midt         22 

64 Vegg-Midt     26 14 Ja Nei 20 

64 Vegg-Midt     15 16 Ja Nei 18 
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Prøve Konstruksjon Dybde %BV %SV Ref OD(CM) OD Armering? Korrosjon? KD 

64 Vegg-Midt      26 Ja Ja 20 

65 Vegg-Topp      45 Ja Nei 20 

65 Vegg-Topp      62 Ja Nei 20 

66 Tak     20 21 Ja Ja 26 

66 Tak     31 20 Ja Ja 25 

66 Tak         22 

67 Vegg-Bunn 25 0,175 1,23 3,1 15 24 Ja Nei  

67 Vegg-Bunn 40 0,137 0,96 2,4 21     

68 Vegg-Topp       Nei n/a 25 

69 Tak-SV      19 Ja Ja 25 

69 Tak-SV      16 Ja Nei 24 

69 Tak-SV      30 Ja Nei 26 

70 Vegg-Midt     36 35 Ja Nei 25 

70 Vegg-Midt     41 41 Ja Nei 22 

71 Tak-P-midt     29 19 Ja Nei 24 

71 Tak-P-midt     20     

72 Vegg-Topp     28 28 Ja Ja 33 

72 Vegg-Topp     35 39 Ja Nei 32 

73 Tak-SV     16 15 Ja Nei 20 

73 Tak-SV     20 19 Ja Nei 25 

73 Tak-SV         28 

74 Tak     29 27 Ja Nei 28 

74 Tak     29 28 Ja Nei 28 

74 Tak      34 Ja Nei 28 

75 Bakvegg-Bunn 60 0,014 0,10 0,2 55  Nei n/a  

76 Vegg-Bunn     24  Nei n/a  

76 Vegg-Bunn     26  Nei n/a  

77 Tak     36 28 Ja Nei 28 

77 Tak     30 28 Ja Nei 28 

78 Pilaster-Bunn 50 0,300 2,10 5,2 35 45 Ja Ja  

78 Pilaster-Bunn 25 0,330 2,31 5,8 43     

79 Pilaster-Topp     33 41 Ja Innstøpt 30 

80 Tak-SV     36 33 Ja Innstøpt 23 

80 Tak-SV      35 Ja Nei 17 

81 Vegg-Midt     36 30 Ja Nei 30 

81 Vegg-Midt     31 30 Ja Nei 30 

82 Tak-P-midt     25 25 Ja Ja 30 

82 Tak-P-midt     40    17 

83 Vegg-Bunn 50 0,184 1,29 3,2 23 31 Ja Ja  

83 Vegg-Bunn 25 0,235 1,64 4,1 28 17 Ja Nei  

84 Vegg-Midt     21 30 Ja Nei 32 

84 Vegg-Midt     30 33 Ja Ja 35 

84 Vegg-Midt         40 

85 Vegg-Topp     29 30 Ja Nei 7 

85 Vegg-Topp     41 32 Ja Nei 7 
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Prøve Konstruksjon Dybde %BV %SV Ref OD(CM) OD Armering? Korrosjon? KD 

86 Tak-SV     13 14 Ja Nei 5 

86 Tak-SV     23 12 Ja Nei 5 

86 Tak-SV      29 Ja Nei 5 

65 Tak-P-midt      34 Ja Nei 19 

65 Tak-P-midt      30 Ja Nei 24 

81 Tak-SV      15 Ja Ja 15 

81 Tak-SV      26 Ja Nei 15 

87 Pilaster-Bunn 50 0,468 3,28 8,2  15 Ja Ja  

88 Pilaster-Midt      48 Ja Nei 32 

88 Pilaster-Midt         32 

88 Pilaster-Midt         35 

89 Pilaster-Topp      17 Ja Ja 22 

89 Pilaster-Topp      20 Ja Ja 25 

89 Pilaster-Topp      31 Ja Nei 32 

90 Tak-SV         13 

91 Lysgrav         7 

92 Lysgrav      25 Ja Ja 5 

93 Lysgrav      5 Ja Ja  

93 Lysgrav      5    

GP1 Vegg-Bunn 25 0,353 2,47 6,2 23 20 Ja Ja  

GP2 Vegg-Bunn 25 0,407 2,85 7,1 13 13 Ja Ja  

GP3 Vegg-Midt     18 13 Ja Ja 22 

GP4 Vegg-Bunn 30 0,190 1,33 3,3 30 26 Ja Ja  

GP5 Vegg-Bunn 30 0,150 1,05 2,6  5 Ja Ja  

GPK1 Tak     23 15 Ja Ja 20 

GPK2 Tak     42 30 Ja Nei 30 

GP6 Bakvegg-Bunn 30 0,024 0,17 0,4 16 30 Ja Nei 16 

GP7 Vegg-Bunn 30 0,542 3,79 9,5   Nei n/a  

GP8 Vegg-Bunn 20 0,470 3,29 8,2  10 Ja Ja  

GP8 Vegg-Bunn 40 0,353 2,47 6,2      

GP9 Vegg-Bunn 25 0,321 2,25 5,6  13 Ja Ja 21 

GP10 Vegg-Bunn 30 0,625 4,37 10,9 30 18 Ja Ja  

GP11 Vegg-Bunn 30 0,596 4,17 10,4  15 Ja Ja  

GP12 Vegg-Bunn 30 0,493 3,45 8,6 14 16 Ja Ja  

GPK3 Tak     23 18 Ja Ja 30 

GPK4 Vegg-Topp     38 35 Ja Nei 29 

GPK5 Tak     17 19 Ja Ja 25 

GP13 Vegg-Bunn 25 0,321 2,25 5,6      

GP13 Vegg-Bunn 50 0,407 2,85 7,1 26 36 Ja Ja  

GP14 Vegg-Bunn 25 1,276 8,93 22,3 13 16 Ja Ja  

GPK6 Tak     16 15 Ja Ja 19 

GP15 Vegg-Bunn 30 0,756 5,29 13,2 31 35 Ja Ja  

GP16 Vegg-Bunn 25 0,625 4,37 10,9 16     

GP16 Vegg-Bunn 40 0,596 4,17 10,4  31 Ja Ja  

GP17 Vegg-Bunn 30 0,388 2,72 6,8      
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Prøve Konstruksjon Dybde %BV %SV Ref OD(CM) OD Armering? Korrosjon? KD 

GP18 Bakvegg-Bunn 30 0,031 0,22 0,5 40  Nei n/a  

GP19 Pilaster-Bunn 30 0,655 4,59 11,5 50  Nei n/a  

GPK7 Tak     13  Nei n/a 20 

GPK8 Tak     27  Ja Ja 35 

GPK9 Vegg-Midt     17 18 Ja Ja 29 

GPK9 Vegg-Midt     30 17   24 

GPK10 Tak     13 17 Ja Nei 26 

GPK11 Pilaster-Midt     38 40   30 

GPK12 Tak     15 18 Ja Ja 30 

GPK13 Tak     15 15 Ja Ja 25 

GPK14 Tak     15 16 Ja Nei 25 

GPK15 Vegg-Midt     36 36 Ja Innstøpt 25 

GP20 Vegg-Bunn 30 0,278 1,95 4,9 35     

GPK23 Vegg-Midt 30 0,008 0,06 0,1      

GPK24 Vegg-Midt 30 0,003 0,02 0,1      
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Vedlegg 2 
 

Fotografier av typiske skader og forhold 
 

Foto 2 til foto 104 
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Foto 2: Vegg AB2. Frostskader, avskallinger og korrosjonsprodukter i nedre del av veggen. 
 

 
 
 
 
 
 

Foto 3: Vegg AB3. Frostskader, avskallinger og korrosjonsprodukter i nedre del av veggen. 
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Foto 4: Vegg AB5. Delamineringer og korrosjonsprodukter i nedre del av veggen. 

 

 
 
 
 
 

Foto 5: Vegg AB6. Avskallinger og korrosjonsprodukter i nedre del av veggen. 
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Foto 6: Skillevegg i akse AB7. Avskallinger og frostskader i nedre del av veggen. 

 

 
 
 
 
 

Foto 7: Skillevegg i akse AB7. Avskallinger og korrosjon i nedre del av veggen. 
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Foto 8: Skillevegg i akse AB8. Avskallinger og korrosjon i nedre del av veggen. 

 

 
 
 
 
 

Foto 9: Skillevegg i akse AB10. Avskallinger og korrosjon i nedre del av veggen. 
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Foto 10: Skillevegg i akse AB11. Avskallinger og korrosjon i nedre del av veggen. 

 

 
 
 
 
 

Foto 11: Skillevegg i akse BC2. Avskallinger og korrosjon i nedre del av veggen. 
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Foto 12: Skillevegg i akse BC5. Avskallinger og korrosjon i nedre del av veggen. 

 

 
 
 
 

 
Foto 13: Skillevegg i akse BC5. Avskallinger og korrosjon i nedre del av veggen. 
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Foto 14: Skillevegg i akse BC6. Avskallinger og korrosjon i nedre del av veggen. 

 

c  
 
 

 
 

Foto 15: Skillevegg i akse BC8. Avskallinger og korrosjon i nedre del av veggen. 
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Foto 16: Skillevegg i akse BC9. Avskallinger, frostskader og korrosjon i nedre del av veggen. 

 

c  
 

 
 

 
Foto 17: Skillevegg i akse BC9. Delamineringer og korrosjon i øvre del av veggen. Det er en 

gammel reparasjon i skadestedet. 
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Foto 18: Skillevegg i akse BC11. Avskallinger, frostskader og korrosjon i nedre del av veggen. Det 
er skader også i midtre del av veggen. 

 

 
 

 
 

Foto 19: Skillevegg i akse BC12. Avskallinger, og korrosjon i nedre del av veggen. 
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Foto 20: Vegg CD2. Delamineringer og korrosjonsprodukter i nedre del av veggen. 

 

 
 
 
 
 

Foto 21: Vegg CD3. Delamineringer, frostskader og korrosjonsprodukter i nedre del av veggen. 
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Foto 22: Vegg CD4. Delamineringer og korrosjonsprodukter i nedre del av veggen. 

 

 
 
 
 
 

Foto 23: Vegg CD4. Delamineringer og korrosjonsprodukter i nedre del av veggen. 
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Foto 24: Skillevegg i akse CD9. Avskallinger og korrosjon i nedre del av veggen. 

 

 
 
 
 
 

Foto 25: Skillevegg i akse CD9. Avskallinger, frostskader og korrosjon i nedre del av veggen. 
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Foto 26: Skillevegg i akse CD10. Avskallinger og korrosjon i nedre del av veggen. 

 

 
 
 
 
 

Foto 27: Skillevegg i akse CD11. Korrosjonsutfellinger i nedre del av veggen. 
 

 
 
 

 



 

Sameiet Grefsen Terrassehus 
Tilstandsundersøkelse av garasjeanlegg 

Tilstandsrapport 
26042019 
Versjon 2 

 

 
46 av 84 

 

 
Foto 28: Skillevegg i akse CD12. Avskallinger og korrosjon i nedre del av veggen. 

 

 
 
 
 

 
Foto 29: Skillevegg i akse DE4. Avskallinger, frostskader og korrosjon i nedre del av veggen. 
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Foto 30: Skillevegg i akse DE6. Frostskader og korrosjon i nedre del av veggen. 

 

c  
 
 

 
 

Foto 31: Prøvested P10 i nedre del av skillevegg ved skade. 
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Foto 32: Prøvested P19 i nedre del av skillevegg. Betongen har et svært høyt kloridinnhold og 
armeringen korroderer. Groptæringer mistenkes. 

 

 
 

 
 

Foto 33: Prøvested P35 i nedre del av skillevegg. 
Betongen har et svært høyt kloridinnhold og armeringen korroderer. 
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Foto 34: Prøvested P58 i nedre del av skillevegg. 

Betongen har et svært høyt kloridinnhold og armeringen korroderer. Groptæringer mistenkes. 
 

 
 

 
 

Foto 35: Bakvegg CD3-4. Frostskader i nedre del av veggen, tegn til korrosjonsutfellinger. 
 

 
 
 
 



 

Sameiet Grefsen Terrassehus 
Tilstandsundersøkelse av garasjeanlegg 

Tilstandsrapport 
26042019 
Versjon 2 

 

 
50 av 84 

 

 
Foto 36: Bakvegg CD8-9. Frostskader i nedre del av veggen, tegn til korrosjonsutfellinger. 

 

 
 
 
 
 

Foto 37: Prøve P16 i øvre del av skillevegg. 
Betongen er karbonatisert inntil armeringen og armeringen korroderer. 
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Foto 38: Prøve P21 i øvre del av skillevegg. 

Betongen er karbonatisert inntil armeringen og armeringen korroderer. 
 

 
 
 
 

Foto 39: Prøve P34 i midtre del av skillevegg. 
Betongen er karbonatisert inntil armeringen og armeringen korroderer. 
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Foto 40: Prøve P53 i midtre del av skillevegg. 

Betongen er karbonatisert inntil armeringen og armeringen korroderer. 
 

 
 
 
 

Foto 41: Prøve P64 i midtre del av skillevegg. 
Betongen er karbonatisert inntil armeringen og armeringen korroderer. 
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Foto 42: Bjelke i akse AB1. Det er flere riss på undersiden av bjelken og armeringen korroderer. 

 

 
 
 
 
 

Foto 43: Bjelke i akse AB11. Bjelken har vært forsøkt reparert. Reparasjonen har ikke vært 
fagmessig utført og skader har gjenoppstått. Armeringen korroderer. 

Fugen på toppen av bjelken er utslitt og bør skiftes. 
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Foto 44: Bjelke i akse AB11. Bjelken er utsatt for lekkasjer fra oversiden av dekket. 

 

 
 
 
 

 
Foto 45: Bjelke i akse AB11. Bjelken er utsatt for lekkasjer fra oversiden av dekket. Kloridprøver 

bør foretas i et eventuelt rehabiliteringsprosjekt.  
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Foto 46: Tverrgående bjelke i akse AB11-12. Avskallinger og lekkasjer på undersiden av bjelken. 

Bjelken har vært reparert. 
 

 
 
 

 
Foto 47: Bjelke i akse BC12. Bjelken har vært reparert, men ikke på en fagmessig måte. 

Armeringskorrosjon pågår fortsatt og nye skader har oppstått. Fugen over bjelken bør fornyes. 
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Foto 48: Bjelke i akse BC12. Bjelken har vært reparert, men ikke på en fagmessig måte. 

Armeringskorrosjon pågår fortsatt og nye skader har oppstått. Fugen over bjelken bør fornyes. 
 

 
 

 
 

Foto 49: Bjelke i akse CD2. Armeringen i bjelken er i kontakt med karbonatisert betong og 
korrosjon pågår. Bjelken har skader. Korrosjonen på bildet er fra glidelageret av stål montert over 

bjelken. Glidelagrene bør fornyes. Bjelken er utsatt for lekkasjer fra dekket. 
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Foto 50: Bjelke i akse CD2. Armeringen i bjelken er i kontakt med karbonatisert betong og korrosjon 
pågår. Bjelken har skader. Bjelken er utsatt for lekkasjer fra dekket. 

 

 
 

 
 

Foto 51: Bjelke i akse CD12. Det er mye korrosjonsutfellinger på undersiden av bjelken. 
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Foto 52: Bjelke i akse CD12. Det er mye korrosjonsutfellinger på undersiden av bjelken. 

 

 
 
 
 
 

Foto 53: Tak ved bjelke CD12. Det er mye reparasjoner og nye avskallinger i taket. 
 

 
 
 
 



 

Sameiet Grefsen Terrassehus 
Tilstandsundersøkelse av garasjeanlegg 

Tilstandsrapport 
26042019 
Versjon 2 

 

 
59 av 84 

 

 
Foto 54: Prøvested P2 i bjelke. Armeringen korroder som følge av karbonatisert betong. 

 

 
 
 
 

 
Foto 55: Prøvested P22 i bjelke. Armeringen korroder som følge av karbonatisert betong. 
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Foto 56: Prøvested P28 i skadefri bjelkekonsoll. 

Armeringen korroderer som følge av karbonatisert betong. 
 

 
 

 
 

Foto 57: Prøvested P52 bjelkekonsoll med skader. 
Armeringen korroderer som følge av karbonatisert betong. 
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Foto 58: Prøvested P54 i bjelke. Armeringen korroder som følge av karbonatisert betong. 

 

 
 
 

 
 

Foto 59: Underside dekke i akse AB0-1. Delamineringer som følge av armeringskorrosjon. 
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Foto 60: Underside dekke i akse AB0-1. Delaminering som følge av armeringskorrosjon. 

 

 
 
 
 

 
Foto 61: Underside dekke i akse AB4. Avskallinger som følge av armeringskorrosjon og lekkasjer. 
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Foto 62: Underside dekke i akse AB5. Korrosjonsutfellinger og gammel reparasjon. 

 

c  
 
 

 
 

Foto 63: Underside dekke i akse AB8-9. Mye korrosjonsutfellinger. 
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Foto 64: Underside dekke i akse CD12. Det er en del avskallinger i området som følge av 
karbonatiseringsinitiert armeringskorrosjon. 

 

 
 

 
 

Foto 65: Dekkekant i akse AB8-9. Det er mye skader og gamle reparasjoner i dekkekantene. 
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Foto 66: Dekkekant i akse CD5-6. Det er mye skader og gamle reparasjoner i dekkekantene. 
Det er en begynnende skade mellom to reparasjoner på bildet. 

 

 
 
 
 
 

Foto 67: Dekkekant i akse CD6-7. Det er mye skader og gamle reparasjoner i dekkekantene. 
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Foto 68: Dekkekant i akse DE1-2. Det er mye skader og gamle reparasjoner i dekkekantene. Bildet 

viser en gammel reparasjon som er i ferd med å avskalle.  
 

 
 
 
 

Foto 69: Prøvested P8 i underside dekke ved skillevegg. 
Betongen er karbonatisert og armeringen korroderer. 
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Foto 70: Prøvested P12 i underside dekke ved skillevegg. 

Betongen er karbonatisert og armeringen korroderer. 
 

 
 
 

 
Foto 71: Prøvested P81 i underside dekke ved skillevegg. 

Betongen er karbonatisert og armeringen korroderer. 
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Foto 72: Prøvested P44 i underside dekke midt i spenn i avlukke. 

Betongen er karbonatisert og armeringen korroderer. 
 

 
 

 
 

Foto 73: Prøvested P50 i underside dekke midt i spenn i avlukke. 
Betongen er karbonatisert og armeringen korroderer. 

 

c  
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Foto 74: Prøvested P63 i underside dekke midt i spenn i avlukke. 

Betongen er karbonatisert og armeringen korroderer. 
 

 
 

 
 

Foto 75: Prøvested P65 i underside dekke midt i spenn i avlukke. 
Betongen er karbonatisert og armeringen korroderer. 
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Foto 76: Prøvested P3 i underside dekke midt i spenn kjørebane. 

Betongen er karbonatisert og armeringen korroderer. 
 

 
 

 
 

Foto 77: Prøvested P5 i underside dekke midt i spenn kjørebane. 
Betongen er karbonatisert og armeringen korroderer. 
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Foto 78: Prøvested P30 i underside dekke midt i spenn kjørebane. 

Betongen er karbonatisert og armeringen korroderer. 
 

 
 
 
 

Foto 79: Prøvested P45 i underside dekke midt i spenn kjørebane. 
Betongen er karbonatisert og armeringen korroderer. 
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Foto 80: Prøvested P49 i underside dekke midt i spenn kjørebane. 

Betongen er karbonatisert og armeringen korroderer. 
 

 
 
 

 
Foto 81: Prøvested P57 i underside dekke midt i spenn kjørebane. 

Betongen er karbonatisert og armeringen korroderer. 
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Foto 82: Prøvested P62 i underside dekke midt i spenn kjørebane. 

Betongen er karbonatisert og armeringen korroderer. 
 

 
 

 
 

Foto 83: Prøve P53 i midtre del av skillevegg. 
Betongen er karbonatisert inntil armeringen og armeringen korroderer. 

 

 
 
 



 

Sameiet Grefsen Terrassehus 
Tilstandsundersøkelse av garasjeanlegg 

Tilstandsrapport 
26042019 
Versjon 2 

 

 
74 av 84 

 

 
Foto 84: Prøve P64 i midtre del av skillevegg. 

Betongen er karbonatisert inntil armeringen og armeringen korroderer. 
 

 
 
 

 
Foto 85: Riss i underside dekke ved akse AB3-4. Risset har eller har hatt lekkasjer. 
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Foto 86: Riss i underside dekke ved akse AB7-8. 

 

 
 
 
 
 

Foto 87: Riss i underside dekke ved akse AB9-10. Rissene har eller har hatt lekkasjer. 
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Foto 88: Riss i underside dekke ved akse BC3-4. Risset har eller har hatt lekkasjer.  

 

 
 
 
 

 
Foto 89: Riss i underside dekke ved akse BC7-8. Rissene har eller har hatt lekkasjer. 
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Foto 90: Riss i underside dekke ved akse CD2-3. Risset har eller har hatt lekkasjer. 

 

 
 
 
 

 
Foto 91: Riss i underside dekke ved akse DE7-8. Risset har eller har hatt lekkasjer. 
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Foto 92: Undersidene av dekket i innkjøringene er utsatt for høy fuktpåkjenning. Antakelig som 

følge av lekkasjer inn i bygget på oversiden av dekket fra gangbroene. 
Bildet er tatt i akse AB11-12. 

 

 
 

 
Foto 93: Undersidene av dekket i akse BC12 er utsatt for høy fuktpåkjenning. Antakelig som følge 
av lekkasjer inn i bygget på oversiden av dekket fra gangbroene. 
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Foto 94: Fugene i garasjen er utslitte og bør fornyes. 

 

 
 
 
 
 

Foto 95: Akse BC5-6. Konstruksjonene i lysgravene har begynt å utvikle skader. Kloridinfisering av 
oversiden av konsollene mistenkes som følge av avrenning ovenfra 
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Foto 96: Akse BC6. Konstruksjonene i lysgravene har begynt å utvikle skader. Kloridinfisering av 
oversiden av konsollene mistenkes som følge av avrenning ovenfra 

 

 
 

 
 

Foto 97: Akse CD4. Konstruksjonene i lysgravene har begynt å utvikle skader. Kloridinfisering av 
oversiden av konsollene mistenkes som følge av avrenning ovenfra 
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Foto 98: Akse CD4, prøvested P92. Konstruksjonene i lysgravene har begynt å utvikle skader. 

Kloridinfisering av oversiden av konsollene mistenkes som følge av avrenning ovenfra 
 

 
 
 
 
 

Foto 99: Det er mye skader og gamle reparasjoner i gangbroene. Reparasjonene er ikke fagmessig 
utført og nye skader utvikles. Se neste bilde. 
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Foto 100: Det er mye skader og gamle reparasjoner i gangbroene. Reparasjonene er ikke 

fagmessig utført og nye skader utvikles. Se forrige bilde. 
 

 
 
 
 

Foto 101: Skade i bunn av pilaster ved prøvested P84. 
 

 
 
 

 



 

Sameiet Grefsen Terrassehus 
Tilstandsundersøkelse av garasjeanlegg 

Tilstandsrapport 
26042019 
Versjon 2 

 

 
83 av 84 

 

 
Foto 102: Prøvested P87 i toppen av pilaster. 

Armeringen korroderer som følge av karbonatisert betong. 
 

 
 
 

 
Foto 103: Prøvested P24 i bunn av søyle. Kloridinnholdet er høyt og armeringen korroderer. 
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Foto 104: Prøvested P26 i øvre del av søyle. Armeringen er i kontakt med karbonatisert betong. 

 

 
 
 
 

 


