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SAMMENDRAG: 

Vertikale konstruksjonsdeler har generelt god kapasitet og ca. 20%-30% armeringskorrosjon 

tillates. Søyler er sterkt korrodert og det er ikke utenkelig at det er 20%-30% armeringskorrosjon 

lokalt. Dekket er høyt utnyttet og til dels overutnyttet i noen områder. Inntil 5% 

armeringskorrosjon på undersiden av dekket som helhet godtas før bæreevnen reduseres. 

 

Som et minimum bør støttevegg og søyler rehabiliteres da dette er kritisk viktige 

konstruksjonsdeler for stabiliteten, og vil være vanskelig å rehabilitere uten restkapasitet. Millab 

må vurdere restlevetiden av dekket, men WSP anbefaler at det gjøres rehabiliteringstiltak før 

skadeutviklingen eskalerer og dekket må forsterkes. 

 

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV 

A 12.04.2019  ES ABT ABT 

Arnt Egil Andreassen
Vedlegg 1d)
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1. EIENDOMSOPPLYSNINGER 
Gnr/Bnr, kommune 75/117, Oslo kommune 

Anleggets egennavn Sameiet Grefsen Terrassehus  

Anleggets adresse Grefsenkollveien 12 A-E 

Byggeår  1970 

Funksjon  Boligblokk 

2. OPPDRAG OG UTFØRELSE 
Oppdraget utføres sammen med Millab Consult der WSP Norge AS bistår Millab med vurdering av 

statikken av garasjene. Det er målt karbonatisering og høye kloridinnhold i betongkonstruksjonene i 

garasjen. Oppdragets hensikt er å beregne konstruksjonenes restkapasitet og grad av kritisk 

armeringskorrosjon. Resultatene kan brukes til å vurdere nødvendigheten av rehabiliteringsarbeider 

eller for å vurdere konstruksjonens restlevetid.  

I notatet er det beskrevet fremgangsmetode og forutsetninger som er tatt for beregningene av de 

ulike konstruksjonsdelene. Begreper brukt i kapitel 3 kan derfor være vanskelig å forstå for den som 

ikke har ingeniørfaglig bakgrunn, men det er forsøkt å beskrive dette enkelt.  

2.1. UNDERLAG 

WSP har gjennom Millab Consult fått detaljert underlag fra plan og bygningsetaten. Underlaget er 

omfattende, men inneholder nesten bare armeringstegninger. Det er få målsatte formdetaljer slik at 

noen mål har blitt målsatt ved hjelp av kalibrert målestokk på tegning. Dette forutsetter at detaljer 

har riktige proporsjoner. 

 

Figur 1: Eksempel der form ikke er målsatt. Kalibreringsverktøy er brukt for å estimere mål 
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Millab Consult har utført en begrenset tilstandskontroll og beskrevet resultatene et teknisk notat. 

Notatet er brukt for å vurdere fokusområder og for kontroll av beregningsforutsetningene som er 

lagt til grunn er riktige. Et eksempel på dette er målt overdekning på støttevegg. Overdekningen 

avviker stort fra det som er oppgitt på tegninger fra PBE. I tilfeller med avvik er det brukt verdier 

som er målt av Millab Consult.   

 

2.2. BESKRIVELSE AV BÆRESYSTEM 

Utvendig garasje er bygd under et utendørs parkområde. Garasjen består av en 300mm betongplate 

som bæres av sirkulære betongsøyler med diameter lik 500mm. Søylene er fundamentert på store 

punktfundamenter. Garasjens bakvegg er en jordtrykksvegg (fig. 1) som er armert til betongdekket. 

Fundamentene og underkant støttevegg forutsettes å være fundamentert på lik høyde, ca. 

1150mmn under bakkenivå. 

3. BEREGNING 

3.1. BEREGNINGSFORUTSETTNINGER 

Tykkelse av støttevegg og dekker er oppgitt på tegning 15-071 og det forutsettes at dette likt for 

hele garasjen. Datidens materialfastheter er noe annerledes enn hva som brukes i dag, slik at det er 

brukt omregnede fastheter oppgitt i håndbok R412 av Statens vegvesen.   

Dekket kontrolleres for snølast og vekt av jordlag. Grefsen ligger over 150m over havet som gir 

karakteristisk snølast på mark lik 4,5kN/m². Dekket bør i utgangspunktet kontrolleres for en nyttelast 

lik 5.0kN/m², som tilsvarer arealer for personbevegelse uten hindring. Dekkets kapasitet er 

overskredet i overkant av søyler, det er valgt å beregne dekket for bare snølasten da dette er det 

minimum av hva dekket må tåle av belastinger inkludert egenlaster. 

Tykkelse av jordlag er målt til ca. 400mm ved stikkprøver. Det ble forsøkt å beregne dekket for 

jordtykkelse lik 500mm, men dette ga overutnyttelse i store deler av dekket. Tykkelse jordlag bør 

kontrolles ved å grave ned til betongdekket da det ligger noe usikkerhet rundt tykkelsen av jordlaget.  

Materialfastheter brukt i beregninger:  

 

 

Laster på dekket: 

Nyttelast: 4,5 kN/m² 
Egenvekt jordlag (400mm): 8,0 kN/m² 
Jordtrykk på støttevegg (Ka=0,3): 2,4 kN/m²-26,8 kN/m² 

 

Betong B20:   Armering KS40 

fck 20 N/mm²  fyk 400 N/mm² 
γc 1,5  γs 1,25 

fcd 11,3 N/mm²  fyd 320 N/mm² 
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3.2. BEREGNINGSMODELL 

Grunnet få avstivende vegger er det valgt å beregne garasje nord for tilfluktsrommet i et fem-

analyseprogram. Det har vært nødvendig å lage en stor modell for å kontrollere om støttevegg 

belastes av jordtrykk alene, eller om det er en kombinasjon av støttevegg og dekke med tverrvegger. 

 

Figur 2: Krefter og momenter på utvendig garasje er beregnet elastisk i FEM-design 

 

3.3. KONTROLL AV ULIKE KONSTRUKSJONSDELER 

3.3.1. JORDTRYKKSVEGG/STØTTEVEGG 

Støtteveggens kapasitet avhenger i stor grad av type fyllmasser og tidspunkt for tilbakefylling. 

Konstruksjonen har få tverrvegger og det er usikkert på hvor mye krefter de kan overføre til 

underlaget gjennom friksjon. Jordtrykket er kontrollert på 2 forskjellige konstruksjonssystemer. Et 

system der jordtrykket er påført støtteveggen alene uten dekket og tverrvegger, og et system der 

jordtrykket virker på hele konstruksjonen med dekket og tverrvegger. Resultatet fra beregningene 

viser at tverrveggene ikke har kapasitet til å overføre dimensjonerende skjærkrefter ned til 

underlaget og veggene vil kunne gli. Dette betyr at støtteveggen må kunne ta hele eller deler av 

jordtrykket alene. Dette er kun teoretisk og i virkeligheten vil jordtrykket til dels være fordelt på 

dekket og tverrveggene. Grunnet denne usikkerheten blir begge tilfeller kontrollert. I system 1 er 

jordtrykket påført støtteveggen uten fastholding i toppen av dekket. System 2 er jordtrykket påført 

støtteveggen med fastholding i topp av dekket. Det er valgt å øke koeffisient for aktivt jordtrykk med 

50% på system 2 da denne konstruksjonen er noe stivere en system 1 og nærmer seg hviletrykk. 

Dette for å være sikker på at stabiliteten er ivaretatt grunnet usikkerhet i fyllmasser og statisk 

system.   

For system 1 vil all strekkarmering ligge på veggens bakside. Grunnet lav tilgang på luft antas 

strekkarmering å ikke være korrodert. På fremsiden er det påvist klorider med betongavskalinger i 

nedre del av vegg ved bakkenivå. Avskalingene vil føre til at veggens tverrsnittshøyde reduseres slik 

at det gjøres en kontroll momentkapasitet med redusert tverrsnittshøyde. For system 2 vil deler av 

strekkarmeringen ligge på innside vegg i område med klorider. System 2 kontrolleres for reduksjon 

av armeringsareal grunnet korrosjon. 
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Figur 3: Viser forskjellig form på momentdiagrammet for system 1 og system 2. Virkelig 

momentdiagram vil være en blanding av begge. Veggens kapasitet er kontrollert i høyde med 

bakkenivå. 

 

 System 1 System 2 

 Mrd UF Mrd UF 

Dimensjonerende moment 28   7,5   

0% arm.korrosjon 56,2 0,50 25,3 0,30 

10% arm.korrosjon - - 22,8 0,33 

20% arm.korrosjon - - 20,2 0,37 

30% arm.korrosjon - - 17,7 0,42 

40% arm.korrosjon - - 15,2 0,49 

50% arm.korrosjon - - 12,6 0,59 

Avskallet betong 40,9 0,7 - - 

Dimensjonerende moment og momentkapasitet. UF = utnyttelsesgrad, over 1 = underdimensjonert 

 

3.3.2. SØYLER 

Søylenes overdekning er oppgitt på tegning til 35mm. Armeringens diameter er oppgitt til 25mm for 

lengdearmeringen og 10mm for bøylene. Overdekningen til lengdearmering stemmer godt overens 

med hva som er målt og beskrevet i tilstandsrapporten. Som på veggene er det målt betydelige 

mengder klorider i bunn og det er observert store betongavskalinger.  

Restkapasitet er kontrollert med redusert betong- og armeringsareal. Betongdiameteren er redusert 

til 410mm. Søylenes knekklengde er vurdert til hele søylens lengde, 3.750m.  
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Figur 4: Beregnet tverrsnitt med redusert betong og armeringsareal 

 

  

 Nrd UF 

Dimensjonerende aksiallast -1780   

0% armeringskorrosjon -2046 0,87 

10% armeringskorrosjon -1956 0,91 

20% armeringskorrosjon -1835 0,97 

30% armeringskorrosjon -1728 1,03 

Dimensjonerende aksiallast og aksialkapasitet (Nrd). UF = utnyttelsesgrad, over 1 = 

underdimensjonert 

 

3.3.3. TVERRVEGGER 

Veggene er armert med ø12cc300. Veggene bæres i hovedsak av betongens trykkapasitet slik at det 

er ikke nødvendig med mer armering enn minimumsarmering. Inntil 30% reduksjon av 

armeringsareal kan tillates. 

 

3.3.4. DEKKER 

Dekket er forsterket med kvadratiske vouter med dimensjon 3.8m x 3.8m, 150mm tykt. Voutene har 

betydelig større stivhet enn betongdekket og det medfører til store støttemomenter over søyler. 

Dekket er ikke dimensjonert for dette, slik at lokal armeringsflytning over søyler kan forekomme. Det 

er valgt å ikke modellere voutene, men heller påføre vekten av voutene på dekket. Dette anses som 

konservativt da det er armeringen på undersiden av dekket som skal vurderes. Overdekningen er 

målt til 16-33mm og det er i beregningene brukt en gjennomsnittlig overdekning på 25mm.  

Dekket er et toveisdekke og kapasitet er kontrollert i to retninger. Beregninger viser at dekket 

generelt er høyt utnyttet. Strekkarmering over søyler er over 100% utnyttet og det forutsettes at 

karbonatiseringsfronten ikke har nådd armeringen på dekkets overkant grunnet liten tilgang på luft. 

Mellom søylene ligger strekkarmeringen på undersiden av dekket og vil ligge i karbonatisert betong. 

X-retning er i garasjens lengderetning, y-retning er i garasjens tverretning. Akse B er søylerad 

nærmest blokkene, Akse C er søylerad nærmest støttevegg. Tabell viser feltmomenter mellom 

søylerader. 
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  X-retning y-retning 

  
Akse B UF Akse C UF x-retning UF 

Dimensjonerende 
moment 

95 - 85 - 160 - 

0% korrosjon 101 0,94 101 0,84 167 0,96 
10% korrosjon 90,9 1,05 90,9 0,94 150,3 1,06 
20% korrosjon 80,8 1,18 80,8 1,05 133,6 1,20 

Dimensjonerende moment og momentkapasitet. UF = utnyttelsesgrad, over 1 = underdimensjonert 

3.4. VURDERING AV RESULTATER 

3.4.1. STØTTEVEGG 

Det forutsettes at armering i bunn av vegg ved fundamenter ikke har armeringskorrosjon eller 

avskallinger. I beregnet snitt kan mye armeringskorrosjon godtas med tanke på beregnet bæreevne. 

Veggen er stabiliserende og bør ikke tynes maksimalt, armeringskorrosjon bør derfor ikke overskride 

30%. Beregningene forutsetter at det er jordtrykk på begge sider av støtteveggen under bakkenivå. 

Ved rehabilitering må innvendig side graves opp for å nå områder under bakkenivå. Dette fører til 

økt belastning på vegg slik at hvis rehabilitering utsettes og kapasiteten svekkes ytterligere må trolig 

veggen graves ut på baksiden for å kunne grave ut på forsiden.   

3.4.2. TVERRVEGGER 

God kapasitet i tverrvegger. Inntil 30% reduksjon av armeringsareal godtas 

3.4.3. SØYLER 

Reduksjon av armeringsareal bør ikke overskride 20-30%.  

3.4.4. DEKKET 

Dekket er høyt utnyttet og armeringsarealet på undersiden bør ikke være mer enn 5% korrodert, 

korrosjon opp til 10% lokalt godtas.  

4. KONKLUSJON 
Vertikale konstruksjonsdeler har generelt god kapasitet og ca. 20%-30% armeringskorrosjon tillates. 

Søyler er sterkt korrodert og det er ikke utenkelig at det er 20%-30% armeringskorrosjon lokalt. 

Dekket er høyt utnyttet og til dels overutnyttet i noen områder. Inntil 5% armeringskorrosjon på 

undersiden av dekket som helhet godtas før bæreevnen reduseres. Hvis det er påvist eller antas 

armeringskorrosjon høyere enn 5-10% anbefales det at dekket forsterkes eller at det gjøres tiltak for 

å redusere belastningen på dekket. Ved snømåking skal dekket ikke brukes til oppbevaringsplass av 

snø i form av brøytehauger. 

Som et minimum bør støttevegg og søyler rehabiliteres da dette er kritisk viktige konstruksjonsdeler 

for stabiliteten, og vil være vanskelig å rehabilitere uten restkapasitet. Dette gjelder spesielt 

støtteveggen. Millab må vurdere restlevetiden av dekket. WSP anbefaler at det gjøres 

rehabiliteringstiltak før skadeutviklingen eskalerer og dekket må forsterkes. 
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X Eirik Sandnes

Utarbeidet av

Signert av: Sandnes, Eirik (NOES200507)                                                                

Gjenopprettelig signatur

X Ansten Tøsti

Kontrollert av

Signert av: Ansten Berg Tøsti  

 


