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1.0 Innledning 
 

Millab Consult AS har på oppdrag av Sameiet Grefsen terrassehus utført tilstandskontroll av søyler, 

forstøtningsmur og undersiden av dekket i garasjeanlegget under parkanlegget. Tilstandsundersøkelsen har 

vært utført i to faser, hvor det i første fase ble tatt et begrenset antall prøver. Resultatene med konklusjoner 

fra fase 1 ble presentert i Teknisk notat 26042019. I fase 2 ble prøveomfanget utvidet i undersiden av dekket, 

samt i øvre del av forstøtningsmuren. Denne tilstandsrapporten inkluderer resultater og konklusjoner fra 

begge faser. 

 

Tilstandsundersøkelsen er utført på nivå 2 i henhold til NS3424 – «Tilstandsundersøkelser av byggverk» og 

Rådgivende Ingeniørers Forenings norm for tilstandsundersøkelser av betongkonstruksjoner.  I tillegg er 

statikken til garasjeanlegget vurdert av WSP. Statikkrapport «1900238-RIB-001-20190412 Sameiet Grefsen 

Terrassehus - Utvendige garasjer» 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 
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sammenstilles med de kjemiske analysene av betongen for å vurdere årsaken til korrosjonen. Hvis betongen 
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 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 og bilder av utvalgte prøvehull er presentert i vedlegget. 
 
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 vedlegget.  
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4.0 Beskrivelse av konstruksjonene  
 

Den utvendige garasjen under parkanlegget består av en forstøtningsmur (den langsgående bakveggen) som 
fungerer som en jordtrykksvegg, og et dekke som hviler på sirkulære betongsøyler, tverrvegger og 
endevegger. Bakveggen holder tilbake jordmassene som er fylt mellom fjellet og muren. Garasjen er åpen på 
siden mot boligblokkene. Den midtre seksjonen av garasjen er et bomberom. Bomberommet er ikke inkludert 
i undersøkelsene. 
 
Betongsøylene er fundamentert på store punktfundamenter omtrent 1,2 m under bakkenivå. Bakveggen antas 
å være fundamentert i samme høyde. Siden søylene er omtrent 2 m høye fra asfaltnivå til undersiden av 
betongdekket betyr dette at 2/3-punktet til søylen ligger omtrent på asfaltnivå. Det betyr at «knekkpunktet» til 
søylene er omtrent på asfaltnivå der kloridinfiseringen er størst. 
 
Alle betongkonstruksjonene er plasstøpt med slakkarmering. 
 
Det henvises for øvrig til statikkreporten «1900238-RIB-001-20190412 Sameiet Grefsen Terrassehus - 
Utvendige garasjer» fra WSP utarbeidet i sammenheng med tilstandsundersøkelsen.  
 

5.0 Oppsummerte prøveresultater, skadestatistikk og vurderinger 
 

Tabell 1: Oppsummerte prøveresultater for konstruksjoner utenfor kloridinfiserte soner. 

 
Tabell 2: Oppsummerte prøveresultater for konstruksjoner i kloridinfiserte soner. 

Nedre del 
av: 

Gj.snitt 
OD 

(mm)1 

Ref 
%Cl 

snitt2 

Ref 
%Cl 

dybde 
snitt3 

Antall (stk.) 
prøvesteder 

Ant. 
(stk.) 

prøvehull 
med 

armering 

Ant. (stk.) 
prøvehull med 

korrodert 
armering 

Andel (%) 
prøvehull 

med 
korrodert 
armering 

Søyler 40 12,4 40 11 8 8 100 % 

Tverrvegger 30 8,4 40 1 1 1 100 % 

Bakvegg 29 6,3 37 6 2 2 100 % 
1Gjennomsnittlig overdekning målt med millimetermål i prøvehull. 2Referanse til korrosjonsgrensen på 
0,4 % av sementvekten. 3Gjennomsnittlig prøvedybde for kloridanalysene 

 
5.1 Søyler i kloridinfiserte soner 
 

De oppsummerte prøveresultatene for nedre del av søyler er presentert i tabell 2. Betongoverdekningene 
varier fra 20 til 50 mm, men kloridkonsentrasjonene er meget høye, både i betong og i reparasjonsmørtel. Det 
er registrert et gjennomsnittlig kloridinnhold på over 10 ganger korrosjonsgrensen på 0,4 % av sementvekten 
i en dybde tilsvarende den gjennomsnittlige overdekningen på 40 mm. Se også verdiene i tabellene i 
vedlegget. All armering i nedre del av søylene korroderer. Mange av søylene har vært utbedret, men ny 
korrosjon medfører nye skader og avsprengning av reparasjonsmørtel. Skader utvikles også i søyler som ikke 
er reparert tidligere. Dersom tiltak ikke iverksettes vil skadeomfanget øke inntil alle søyler får skader, og 

Konstruksjon 
OD1 

(mm) 
KD2 

(mm) 
Antall (stk.) 
prøvesteder 

Antall 
prøvehull 

der 
KD>OD 

% KD>OD 

Antall 
prøvehull 

med 
armering 

%Korrodert 

Underside dekke – 
fase 1 

24 29 5 5 83 % 5 60 % 

Underside dekke – 
fase 1 & 2 

29 26 25 25 66 % 32 41 % 

Søyler over 
kloridsone 

30 27 6 3 75 % 4 50 % 

Tverrvegger over 
kloridsone 

37 16 1 0 0 % 1 0 % 

Bakvegg over 
kloridsone 

45 26 6 2 33 % 6 17 % 

1Gjennomsnittlig overdekning målt med millimetermål i prøvehull 2Gjennomsnittlig karbonatiseringsdybde 
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skadene vil bli mer omfattende på de søyler som har skader. Søylene går ned til fundamenter 1,2 meter under 
asfaltdekket. Skadene i søylene er derfor i knekkpunktene på 2/3-deler av søylenes høyder. Ifølge 
statikkutredningen fra WSP kan inntil 30 % armeringskorrosjon tillates i de kloridinfiserte sonene. 
Undersøkelsene viser at slike tverrsnittsreduksjoner er oppnådd lokalt på armeringen.  Statikkberegningene 
tok utgangspunkt i en redusert søylediameter grunnet den store skademengden på søylene. Det er registrert 
skader i 35 av totalt 49 søyler. Prøvetakningen og skademengdene viser at armeringen er sterkt korrodert og 
at søyletverrsnittene er redusert til kritisk grense. 
 
Søylene i kloridinfiserte soner vurderes til å være i kritisk stand og søylene bør rehabiliteres innen kort tid. 
 
5.2 Søyler over kloridinfiserte soner 
 

De oppsummerte prøveresultatene for øvre del av søylene er presentert i tabell 1. Betongoverdekningene 
varierer 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. 
 
Statistisk analyse av prøveresultatene indikerer at 75 % av armeringen er i kontakt med karbonatisert betong. 
Korrosjon er samtidig initiert på halvparten av armeringen, men korrosjonen er ikke alvorlig. Statikkrapporten 
fra WSP sier at inntil 30 % armeringskorrosjon kan tillates. 
 
Søylene over kloridinfiserte soner vurderes derfor til å være i nokså god stand og tiltak kan skyves frem i tid. 
 
5.3 Bakveggen i kloridinfiserte soner 
 

De oppsummerte prøveresultatene for nedre del av forstøtningsveggen er presentert i tabell 2. Armeringen i 
forstøtningsveggen har meget stor betongoverdekning, men kloridinfiseringen er sterk og dyp. Se tabell 2 og 
tabellene i vedlegget for kloridverdier. Det er registrert store skader og rustutfellinger på overflatene som viser 
at korrosjonsomfanget er stort. Skadeomfanget vil øke dersom tiltak ikke iverksettes. 
 
Statikkrapporten fra WSP sier at inntil 30 % armeringskorrosjon kan tillates i de kloridinfiserte sonene. 
Prøvetakningen viser at det er stor sannsynlighet for at dette er tilfellet, selv med store overdekninger. Videre 
sier statikkrapporten at hvis bakveggen svekkes kan det bli nødvendig å grave på begge sider for å fjerne 
jordtrykket, hvilket vil bli svært fordyrende i en rehabilitering av bakveggen. Det er viktig å forstå at 
forstøtningsmuren er bygget inntil fjellet, og at løsmasser er fylt mellom fjellet og muren i hele murens høyde. 
Det er løsmassene som utøver trykk på muren, og det store trykket skyldes høyden til løsmassene. Selve 
fjellet utøver ikke trykk på muren så lenge det er stabilt.  
 
Nedre del av bakveggen vurderes derfor til å være i kritisk stand og bør rehabiliteres innen kort tid. 
 
5.4 Bakveggen over kloridinfiserte soner 
 

Fase 2 utvidet prøvetakningen til å omfatte bakveggen over kloridinfisert sone. Prøveresultatene er 
oppsummert i tabell 1. Overdekningene er store og den gjennomsnittlige overdekningen er 45 mm. Den 
gjennomsnittlige karbonatiseringsdybden er 26 mm. Det ble boret totalt 12 prøvehull i 6 prøvesteder. Det ble 
registrert armering i 6 av prøvehullene. Karbonatiseringsdybden var større enn overdekningen i 2 av 
prøvehullene der armering ble påtruffet. Korrosjon ble påvist i ett av prøvehullene med armering. Korrosjonen 
var ikke alvorlig. 
 
Øvre del av bakveggen over kloridinfisert sone vurderes til å være i god stand og tiltak kan skyves langt frem 
i tid. Det kan dog utvikles enkelte lokale skader der karbonatisering foregår langs riss som går inntil armering. 
 
5.5 Undersiden av garasjedekket 
 

De oppsummerte prøveresultatene for undersiden av dekket er presentert i tabell 1. Den gjennomsnittlige 
overdekningen i undersiden av dekket er 29 mm. Standardavviket er på 7,2 mm. Her er ikke voutene 
(dekkefortykkelsene) over søylene medtatt da overdekningene i undersiden av disse er med få unntak meget 
store. Vouten over den østre søylen nærmest tilfluktsrommets sørside har overdekninger på mellom 20 mm 
til 40 mm i undersiden. 
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Den gjennomsnittlige karbonatiseringsdybden er 26 mm med et standardavvik på 8,2 mm. Videre er 
karbonatiseringsdybden større enn overdekningen i 66 % av prøvehullene der armering ble påtruffet. Dette 
er lavere enn overlappet mellom normalfordelingene til de målte overdekningene og karbonatiseringsdybdene 
på omtrent 85 %. Dette betyr at mellom 66 % og 85 % 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. Armeringen som er fjernet er antakelig monteringsjern som ikke er viktig for 
stabiliteten til dekket. 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. 
 
Statikkrapporten fra WSP opplyste at maksimum 5 % korrosjon på armeringen tillates før bæreevnen 
reduseres og vektreduserende tiltak eller rehabilitering blir nødvendig. 
 
Prøvetakningen viser at omtrent 40 % av armeringen er i korrosjonstilstand. Korrosjonen er noe aggressiv i 5 
av prøvehullene med armering og initiert i 8 av prøvehullene. Armeringen i de gjenværende 19 prøvehullene 
var korrosjonsfri. Den gjennomsnittlige overdekningen til armering med korrosjon er 26 mm. Omtrent 40 % av 
all armering har en overdekning mindre enn 26 mm. 
 
Basert på statikerens rapport og de foreliggende prøveresultatene vurderes tilstanden til dekket å være dårlig, 
men ikke akutt dårlig. Korrosjon er initiert på en nokså stor andel av armeringen, men korrosjonen som er 
registrert er begrenset til overflaten av stålet, så det er ikke tegn til særlig tverrsnittsreduksjon. Tilstanden kan 
forverres raskt hvis korrosjonen får utvikle seg, så skadeutvikling bør registreres årlig. Skader som oppstår 
der armeringen har større overdekning enn 15 mm til 20 mm er tegn på at tilstanden begynner å bli alvorlig. 
Enhver tilgang på fukt vil medføre stor økning i korrosjonshastigheten. Det er derfor svært viktig å vedlikeholde 
tekkingen under jordlaget på dekkets overside. 
 
5.6 Tverrvegger 
 

Det er bare foretatt en prøve i nedre del av tverrveggene og en prøve i øvre del av tverrveggene. Ifølge 
statikkutredningen er det god kapasitet i tverrveggene og inntil 30 % armeringskorrosjon kan tillates. 
Prøvetakningen i bunn av tverrveggene viser at kloridinfiseringen er sterk og dyp. Korrosjon ble registrert på 
armeringen i prøvehullet. Korrosjonen var fremtreden, men ikke alvorlig. Tilstanden til nedre del av 
tverrveggene vurderes til å være nokså dårlig, men ikke kritisk. 
 
Øvre del av tverrveggene over kloridinfisert sone er i god stand. Prøvetakningen indikerer at 
karbonatiseringsdybden er liten og at overdekningen er nokså stor. Siden inntil 30 % armeringskorrosjon 
tillates kan tiltak her skyves langt frem i tid. 
 
6.0 Beskrivelse av mulige utbedringsmetoder 
 

6.1 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. 
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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. 
 
6.2 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. 
 
6.3 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 
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. 
 

6.4 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 
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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. 
6.5 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. 
 
7.0 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 
 

Konstruksjonsdel T-grad K-grad Begrunnelse 

Nedre del av bakvegg 3 3 Tilstandsgraden er satt til 3 fordi kloridinnholdet i 
betongen som omslutter armeringen er opp mot 10 
ganger høyere enn korrosjonsgrensen på 0,4 % av 
sementvekten. Korrosjon er initiert og mange steder 
alvorlig. Skadeutviklingen er stedvis stor og 
groptæringer må forventes utenfor synlige 
skadesteder. 
 
 
Konsekvensgrad 3 er satt på bakgrunn av både 
tekniske og økonomiske vurderinger. Bakveggen er 
stabil selv ved en høy grad av armeringskorrosjon. 
Mer alvorlig er det hvis betongavskallinger får 
utvikles uhindret slik at tverrsnittsreduksjonen til 
bakveggen i kloridsonen bli for stor til at rehabilitering 
kan utføres uten graving på begge sider av veggen. 
Slik graving vil bli svært fordyrende og det er derfor 
nødvendig med utbedring innen kort tid for å 
forhindre økte kostnader. Omfattende reduksjon i 
tverrsnittet kan også svekke veggens evne til å 
motstå jordtrykket.  
 
Utbedring er dermed nødvendig innen kort tid og 
kostnaden er nokså stor, dette bidrar i stor grad til 
konsekvensgraden. 
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Konstruksjonsdel T-grad K-grad Begrunnelse 

Øvre del av bakvegg 1 2 Tilstanden til øvre del av bakveggen er god og tiltak 
kan forskyves i lang tid.  
 
Konsekvensgraden er satt hovedsakelig på bakgrunn 
av økonomiske betraktninger. Kostnadene ved en 
rehabilitering vil være nokså stor grunnet det store 
arealet. 

Nedre del av søyler 3 3 Søylene er en kritisk komponent til bæresystemet til 
garasjen og skadene forekommer i knekkpunktet til 
søylene. Kloridinfiseringen og skademengden er 
svært høy.  
 
Utbedring er dermed nødvendig innen kort tid og 
kostnaden er nokså stor grunnet den store 
skademengden. 

Øvre del av søyler 1 2 Øvre del av søylene er i god stand og tiltak kan 
skyves langt frem i tid. Konsekvensgraden er satt 
basert på økonomiske betraktninger. 

Nedre del av 
tverrvegger 

3 2 Tilstanden til nedre del av tverrveggene er dårlig med 
sterk og dyp kloridinfisering. Armeringskorrosjon 
antas å nærmes 30%-grensen definert av statiker. 
 
Tverrveggene er ikke en like kritisk komponent av 
bæresystemet til garasjen. Konsekvensgraden er satt 
på bakgrunn av både tekniske og økonomiske 
hensyn. 

Øvre del av 
tverrvegger 

1 2 Tilstanden til øvre del av bakveggen er god og tiltak 
kan forskyves i lang tid.  
 
Konsekvensgraden er satt hovedsakelig på bakgrunn 
av økonomiske betraktninger ved en eventuell 
rehabilitering. 

Undersiden av 
garasjedekket 

2 - 3 3 Tilstanden til dekket er dårlig. Korrosjon er initiert på 
store deler av armeringen, men korrosjonen er ikke 
alvorlig. Det tillates dog bare inntil 5 % 
armeringskorrosjon på dekket og tilstanden kan raskt 
forverres hvis korrosjon får pågå uhindret i lang tid.  
 
Det er særlig viktig å forhindre fukttilgang til dekket, 
spesielt lekkasjer fra oversiden av betongdekket. 
Tilgang på fukt vil øke korrosjonshastigheten mye. 
 
Det er også viktig å jevnlig overvåke skadeutviklingen 
til dekket. Skader som oppstår der armeringen har 
overdekning større enn 15 mm til 20 mm, og som 
tydelig ikke er momentarmering, vil være tegn på at 
utbedring må foretas innen kort tid. 
 
Konsekvensgraden er satt på bakgrunn av både 
tekniske og økonomiske betraktninger. 

 

8.0 Rådgivning og anbefalte tiltak 

8.1 Generelle bemerkninger 
 

Sameiet bør snarest mulig finne frem til en forvaltningsstrategi for garasjeanlegget.  
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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 bakveggen. 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. Selv om riving skulle velges anbefales det at bakveggen 
rehabiliteres. Bakveggen holder tilbake store jordmasser og vil sannsynligvis ikke lett kunne rives. Samtidig 
bør det være mulig å gjenbruke denne i nye konstruksjoner. Det kan bli nødvendig å forsterke bakveggen 
hvis de øvrige delene av garasjeanlegget rives, jamfør system 2 i kapittel 3.3.1 i statikers rapport. 
 
8.2 Tidsperspektiv på utbedringer 
 

Ideelt bør alle garasjenes konstruksjonsdeler utbedres samtidig. 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 mindre kostnader til rigg og drift per kvadratmeter. 
 
Hvis økonomihensyn skulle forhindre en totalrehabilitering av garasjen under parkanlegget kan isteden 
rehabiliteringen deles opp. De kritiske komponentene av bæresystemet bør utbedres innen 3 år. De kritiske 
komponentene er: 
 

- Nedre del av søyler og bakveggen 
- Nedre del av tverrveggene 

 
Undersiden av dekket bør rehabiliteres samtidig med de kritiske komponentene for å forhindre utvikling av 
skader og økte kostnader. Utbedring av dekket kan dog utsettes under forutsetning av at skademengden 
overvåkes med to års intervaller. Skader i undersiden av dekket som oppstår på steder der armeringen har 
større overdekning enn 15 mm til 20 mm, og som tydelig ikke er monteringsjern, må vurderes særlig nøye. 
Slike skader vil være tegn på at rehabilitering bør utføres innen kort tid. Det er også viktig at inspeksjonen 
også innebærer undersøkelse og påvisning av riss, lekkasjer og fukttilgang. 
 
Utbedring av de øvrige konstruksjonene kan utsettes. De øvrige konstruksjonene er: 
 

- Øvre deler av alle vertikale konstruksjoner 
 
Det anbefales at de øvrige konstruksjonene utbedres når det registreres akselererende skadeutvikling. 
 
8.3 Nedre deler av søyler, bakveggen og tverrvegger 
 

Korrosjonsaktiviteten og skadeutviklingen i nedre del av de vertikale konstruksjonene er høy. Ifølge 
statikkutredningen kan ikke store og mange betongavskallinger tillates. Samtidig er det sterke indikasjoner 
på at armeringskorrosjonen har nådd grensen for tillatt korrosjon. 
 
Utbedringen bør innebære: 
 
1. Fjerning av asfalt og graving av grøfter for å eksponere de delene som er under bakkenivå, samt 

eksponere fundamentene. Fundamenter og deler av konstruksjonene som går lengre enn 1 m ned i 
grunnen trenger ikke å eksponeres da kloridinfiseringen forventes å være ubetydelig i slike dybder. 
Det bør tas stikkprøver av fundamenter og konstruksjonene 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. For søylene bør det utføres fullstendig mekanisk reparasjon i kombinasjon med elektrokjemiske tiltak 
6. Utbedring av frostskadet betong. 
7. Det anbefales at all kloridinfisert betong behandles med elektrokjemisk kloriduttrekk i kombinasjon 

med forenklet mekanisk reparasjon. For søyler gjelder fullstendig mekanisk reparasjon istedenfor 
forenklet mekanisk reparasjon. 

8. Alternativt kan katodisk beskyttelse velges hvis kravene til parkeringsdrift under utbedringsfasen ikke 
tillater den lange behandlingstiden som er forbundet med elektrokjemisk kloriduttrekk. 
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Det må påregnes avstempling av konstruksjonene grunnet det omfattende meislingsarbeidet som forventes 
på søylene. 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 konstruksjonene 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. 
 
8.4 Øvre deler av vertikale konstruksjoner 
 

Øvre del av søyler og pilastere over kloridinfiserte soner bør utbedres med en kombinasjon av elektrokjemisk 
realkalisering og forenklet mekanisk reparasjon av alle skader. 
 
Det bør settes av midler til kontroll og utbedring av den elektriske kontinuiteten i armeringen. 
 
8.5 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. 
 
For å avgjøre utbedringstidspunktet bør tilstanden til dekket overvåkes minst hvert annet år. Overvåkningen 
bør innebære registrering og nedtegning av alle skader, lekkasjer, riss og andre forhold. 
 
Membranen over parkanlegget må vedlikeholdes for å forhindre fukttilgang til dekket. Det ble opplyst at 
membranen ble installert for omtrent 20 år siden. Det bør forventes fornying av membranen om 10 år. 
 
8.6 Konklusjoner og kostnadsestimater 
 

Det er skissert to rehabiliteringsstrategier. 
 
I den første rehabiliteringsstrategien forutsettes det at garasjeanlegget beholdes og at kritiske konstruksjoner 
rehabiliteres som beskrevet i kapittel 8.0. De kritiske konstruksjonene er nedre del av bakveggen, nedre del 
av søylene og tverrveggene, samt undersiden av dekket. Kostnadene ved rehabilitering av nedre del av de 
vertikale konstruksjonene er presentert i kapittel 9.1 med en kostnad på kr 11 235 500. Kostnadene er 
estimert med dagens prisnivå og skadeomfang. Det antas at rehabiliteringen av undersiden av dekket utsettes 
til skadeutviklingen skyter fart. Kostnadene for dekket ved en slik utsettelse er presentert i kapittel 9.2 og 
utgjør kr 22 770 000. Det er her antatt en høy kostnad for skadeutbedringer siden det antas at rehabiliteringen 
utsettes og at skademengden øker fra dagens mengde. Kostnadene er vurdert med dagens prisnivå på 
utførelsene. Kostnader for prosjektering og byggeledelse på rundt 7 % av totalsummen kommer i tillegg. 
 
Kostnadene for de øvre delene av de vertikale konstruksjonene er ikke vurdert da det antas at disse vil 
utsettes i svært lang tid. 
 
Totalt vil kostnadene forbundet med rehabilitering av garasjen under parkanlegget beløpe seg til kr 
34 005 500 inkludert MVA hvis rehabiliteringen deles i to utførelsesrunder der utbedring av dekket utsettes. 
Kostnader for prosjektering og byggeledelse på rundt 7 % av totalsummen kommer i tillegg. 
 
I den andre rehabiliteringsstrategien forutsettes det at garasjeanlegget rives og erstattes med nybygg. Det 
gjentas at dette må utredes hos Oslo Plan- og bygningsetat. Gjenbruksverdien av bakveggen er sannsynligvis 
veldig høy og rehabilitering bør utføres som beskrevet i kapittel 8.3. Kostnadene for å utelukkende rehabilitere 
bakveggen er vurdert i kapittel 9.3 og er på totalt kr 2 990 000. Kostnadene forbundet med riving og nybygg 
er ikke vurdert. Kostnader for prosjektering og byggeledelse på rundt 7 % av totalsummen kommer i tillegg. 
 
Kostnadene omtalt her kommer i tillegg til kostnadene forbundet med rehabilitering av garasjeanlegget under 
blokkene beskrevet i «Tilstandsrapport 26042019 – Garasjeanlegg under blokkene». 
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Det anbefales at det utarbeides en vedlikeholdsplan for rehabiliteringen av garasjeanlegget. Når en 
vedlikeholdsplan er utarbeidet bør det utføres en prosjektering av utbedringene av de nedre delene av de 
vertikale konstruksjonene dersom riving ikke er ønskelig eller mulig. 
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9.0 Estimerte kostnader for garasjeanlegg under parkanlegget 
 
9.1 Rehabilitering av kritiske konstruksjoner – nedre del av vertikale konstruksjoner 
 
Estimatet er basert på dagens priser og skademengde. 
 

Nedre del av bakvegg og tverrvegger Enhetspris Mengde Totalt 

Overflatebehandling 500 kr/m2 280 m2 kr 140 000 

Reparasjoner og kontinuitetsarbeid 1000 kr/m2 280 m2 kr 280 000 

Kloriduttrekk 1 400 kr/m2 280 m2 kr 392 000 

Belegg 1 000 kr/m2 280 m2 kr 280 000 

Graving, nye masser og ny asfalt 1 500 kr/m 280 m kr 420 000 

Stempling 1 000 kr/stk 1 000 stk kr 1 000 000 

Sum     kr 2 512 000 

      

Nedre del av søyler      

Fullstendig mekanisk reparasjon 65 000 kr/stk 52 stk kr 3 380 000 

Kloriduttrekk 25 000 kr/stk 52 stk kr 1 300 000 

Belegg 1 500 kr/stk 52 stk kr 78 000 

Avstempling 1 000 kr/stk 416 stk kr 416 000 

Graving, nye masser og ny asfalt 2 500 kr/stk 52 stk kr 130 000 

Sum     kr 5 304 000 

      

Sum arbeider     kr 7 816 000 

Tillegg for rigg og drift   15 %  kr 1 172 400 

Sum arbeider, rigg og drift   
 

 kr 8 988 400 

MVA   25 %  kr 2 247 100 

Totalt     kr 11 235 500 
 
 
9.2 Rehabilitering av kritiske konstruksjoner – Undersiden av dekket 
 
Estimatet er basert på dagens priser og antatt fremtidig skademengde. 
 

Undersiden av dekket Enhetspris Mengde Totalt 

Overflatebehandling  500  kr/m2 4,400  m2 kr 2,200,000  

Reparasjoner og kontinuitetsarbeid  2,000  kr/m2 4,400  m2 kr 8,800,000  

Realkalisering  1,000  kr/m2 4,400  m2 kr 4,400,000  

Stempling  100  kr/m2 4,400  m2 kr 440,000  

Sum  kr 15,840,000  

  

Rigg og drift  kr 2,376,000  

Totalt inkl. mva.  kr 22,770,000  
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9.3 Rehabilitering av bakveggen ved riving av garasjeanlegget 
 
Estimatet er basert på dagens priser og skademengde. 
 

Nedre del av bakvegg Enhetspris Mengde Totalt 

Overflatebehandling 500 kr/m2 200 m2 kr 100 000 

Reparasjoner og kontinuitetsarbeid 1000 kr/m2 200 m2 kr 200 000 

Kloriduttrekk 1 400 kr/m2 200 m2 kr 280 000 

Belegg 1 000 kr/m2 200 m2 kr 200 000 

Graving, nye masser og ny asfalt 1 500 kr/m 200 m kr 300 000 

Stempling 1 000 kr/stk 1 000 stk kr 1 000 000 

Sum     kr 2 080 000 

      

Tillegg for rigg og drift   15 %  kr 312 000 

Sum arbeider, rigg og drift     kr 2 392 000 

MVA   25 %  kr 598 000 

Totalt     kr 2 990 000 
 
 
9.4 Øvrige konstruksjoner 
 
Det antas at rehabilitering av de øvre delene av de vertikale konstruksjonene utsettes i lang tid. Det er derfor 
ikke foretatt en kostnadsvurdering av disse konstruksjonene da forutsetningene vil antakelig ha endret seg 
mye innen rehabilitering av disse konstruksjonene blir aktuelt. 
 
9.5 Kostnader for prosjektering og byggeledelse 
 
Prosjektering og byggeledelse vil koste om lag 7 % av kostnadene for rehabiliteringen. 
 
 

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

 

 

 

Glenn B. S. Miller Iain H. B. Miller 
 
  



 

Sameiet Grefsen Terrassehus 
Tilstandsundersøkelse av garasje under parkanlegget 

Tilstandsrapport 
08052019 
Versjon 2 

 

 
16 av 29 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg 
 

Tabell 3-5: Prøveresultater 
 

Fotografier av typiske skader og prøvesteder:  
Foto 2 til 18 
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Tabell 3: Resultater for prøver i konstruksjoner. 
 

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 
  



 

Sameiet Grefsen Terrassehus 
Tilstandsundersøkelse av garasje under parkanlegget 

Tilstandsrapport 
08052019 
Versjon 2 

 

 
18 av 29 

 

Tabell 4: Resultater fra prøvetakning utført i fase 2. 
 

Prøve Konstruksjon 
OD (mm) 

Millimetermål 
Armering? Korrosjon? KD 

1 UK 30 Ja Ja 33 

1 UK 30   33 

1 UK    40 

2 UK 46 Ja Nei 30 

2 UK 28 Ja Nei 23 

3 UK 28 Ja Nei 21 

3 UK    22 

4 UK 30 Ja Litt 35 

4 UK 31   20 

4 UK    25 

5 UK 30 Ja Ja 33 

5 UK    35 

6 UK 35 Ja Ja 38 

6 UK 34 Ja Ja 30 

6 UK    25 

7 UK 23 Ja Litt 30 

7 UK 26   29 

7 UK    27 

8 UK 21 Ja Nei 18 

8 UK 23 Ja Nei 20 

8 UK    23 

9 UK 20  Ja Litt 40 

9 UK 24   25 

9 UK    20 

10 UK 15 Ja Nei 18 

10 UK 15 Ja Nei 18 

10 UK    35 

11 UK 32 Ja Litt 26 

11 UK 32 Ja Nei 26 

11 UK    19 

12 UK 21 Ja Litt 23 

12 UK    23 

13 UK 30 Ja Nei 23 

13 UK 30 Ja Nei 23 

14 UK 28 Ja Ja 29 

14 UK    28 

15 UK 34 Ja Nei 15 

15 UK 30 Ja Nei 17 

15 UK    27 

16 UK 36 Ja Nei 20 

16 UK    20 

17 UK    16 
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Prøve Konstruksjon 
OD (mm) 

Millimetermål 
Armering? Korrosjon? KD 

17 UK    12 

18 UK 40 Ja Nei 15 

18 UK 34 Ja Nei 35 

19 UK 40 Ja Nei 15 

19 UK 41 Ja Nei 20 

20 UK 38 Ja Innstøpt 20 

20 UK    28 

V1 Bakvegg    15 

V1 Bakvegg    50 

V2 Bakvegg 63 Ja Nei 15 

V2 Bakvegg 52 Ja Nei 15 

V2 Bakvegg     

V3 Bakvegg 26 Ja Litt 30 

V3 Bakvegg 42 Ja Nei 25 

V3 Bakvegg     

V4 Bakvegg 30 Ja Nei 30 

V4 Bakvegg    25 

V5 Bakvegg 54 Ja Nei 28 

V5 Bakvegg    20 

V6 Bakvegg    30 

V6 Bakvegg    30 
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Tabell 5: Resultater fra kloridanalyser av borstøvsprøver. 
Prøve  Prøvested Dybde 

(mm) 
Kloridinnhold i % 

av betongvekt 
Kloridinnhold i % av 
antatt sementvekt1) 

Referanse til kritisk 
grenseverdi, Ccorr

2) 

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 
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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Fotografier 
 

Foto 2: Typisk avskalling i søyle under parkanlegget. 
 

 
 
 
 

Foto 3: Søyle under parkanlegget. Søylene har vært repararert i både bunn og topp. 
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Foto 4: Typisk skade i nedre del av søyle under parkanlegget. Skaden har oppstått i reparasjonsmørtel. 

Reparasjonsmørtelen er sterkt kloridinfisert grunnet manglende beskyttelse mot vannoppsug. 
 

 
 
 
 

Foto 5: Avskalling over langsgående armeringsjern i undersiden av dekket under parkanlegget. 
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Foto 6: Delaminering i undersiden av dekket under parkanlegget.  

Delamineringen skjer ved siden av tidligere reparasjoner. 
 

 
 
 
 

Foto 7: Delaminering langs armering i deket under parkanlegget. 
 

 
 
 
 



 

Sameiet Grefsen Terrassehus 
Tilstandsundersøkelse av garasje under parkanlegget 

Tilstandsrapport 
08052019 
Versjon 2 

 

 
24 av 29 

 

 
Foto 8: Store skader i nedre del av forstøtningsveggen under parkanlegget. 

Betongen er sterkt og dypt kloridinfisert. 
 

 
 
 
 

Foto 9: Prøve P33 fra nedre del av tverrstilt vegg under parkanlegget. Betongen er skadefri.  
Kloridinnholdet er ekstremt høyt og armeringen korroderer. 
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Foto 10: Prøve PK32 i undersiden av dekket under parkanlegget. Betongen er karbonatisert inntil 

armeringen, men ikke helt rundt armeringen. Det er korrosjonsbelegg på armeringen. 
 

 
 
 
 

Foto 11: Prøve P1 fra fase 2 i undersiden av dekket. Ameringen er i kontakt med karbonatisert betong. 
Korrosjon er i gang, men foreløpig begrenset til overflaten. 
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Foto 12: Prøve P5 fra fase 2 i undersiden av dekket. Ameringen er i kontakt med karbonatisert 

betong. Korrosjon er i gang, men foreløpig begrenset til overflaten. 
 

 
 
 
 

Foto 13: Prøve P6 fra fase 2 i undersiden av dekket. Ameringen er i kontakt med karbonatisert betong. 
Korrosjon er i gang, men foreløpig begrenset til overflaten. 

 

 
 

 



 

Sameiet Grefsen Terrassehus 
Tilstandsundersøkelse av garasje under parkanlegget 

Tilstandsrapport 
08052019 
Versjon 2 

 

 
27 av 29 

 

Foto 14: Prøve P14 fra fase 2 i undersiden av dekket. Ameringen er i kontakt med karbonatisert 
betong. Korrosjon er i gang, men foreløpig begrenset til overflaten. 

 

 
 
 
 

Foto 15: Prøve P4 fra fase 2 i undersiden av dekket. 
Litt av armeringen er i kontakt med karbonatisert betong. Korrosjon er initiert. 
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Foto 16: Prøve 7 fra fase 2 i undersiden av dekket. 
Armeringen er i kontakt med karbonatisert betong. Korrosjon er initiert. 

 

 
 
 
 

Foto 17: Prøve P11 fra fase 2 i undersiden av dekket. 
Litt av armeringen er i kontakt med karbonatisert betong. Korrosjon er initiert. 
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Foto 18: Prøve P12 fra fase 2 i undersiden av dekket. 
Armeringen er i kontakt med karbonatisert betong. Korrosjon er initiert. 

 

 
 
 


