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1. SAMMENDRAG 

Garasjeanlegget har betongskader som forventet, tatt i betraktning byggets alder og ekspone-

ring. Toppdekket må antas å være utett, da teknisk levetid for opprinnelig membran er utløpt.  

Det anbefales at skadet betong rehabiliteres mekanisk, og tiltak for vanntetting av toppdekke 

utføres.  

 

2. INNLEDNING OG BAKGRUNN  

Rambøll er engasjert av Prestsletta Huseierforening for å vurdere bygningsteknisk tilstand til 

garasjeanlegget ved  Prestsletta i Oslo. Det ønskes i tillegg anbefalinger om aktuelle utbedrings-

tiltak, samt et grovt kostnadsestimat for rehabiliteringsprosjekt for garasjeanlegget.  

Rambøll har i den forbindelse gjennomført befaring av anlegget.  

 

Garasjeanlegget er en betongramme-konstruksjon, sannsynligvis plasstøpt. Bygget er oppført på 

1980-tallet i følge oppdragsgiver. Bygget er avstivet av massive betongvegger mot Nord, Sør og 

Øst, mens vegg mot vest har delvis åpen veggflate med platekledning i stål.  

Bygget ligger i en skråning mellom Slimeveien i vest og boligene i Meklenborgåsen mot øst. 

 

 

Foto 1: Garasjeanlegget ved Prestsletta 
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3. BEFARING  

Befaring av garasjeanlegget ble gjennomført 14. august 2015. Tilstede var Kåre Frantzen, styre-

leder for Prestsletta huseierforening, og Even Anderson Langseth fra Rambøll Norge. Befarings-

dagen var en relativt varm og tørr sensommerdag. Utvendige og innvendige områder i/ved gara-

sjeanlegget ble visuelt vurdert på befaring.  

 

3.1 Utvendige vegger  

Garasjeanleggets vegg mot øst er delvis under bakkenivå, men langvegg mot vest har delvis 

åpen veggflate, dekket av korrugerte stålplater og stålgitter med åpninger mot det fri.  

 

 

Foto 2: Utvendig vegg (øst) 

Betong er misfarget, og har rennemerker.  

Veggene synes å ha vært malt, helt eller del-

vis, men det er eksponert betongoverflate i 

store deler av veggen der maling er flas-

set/slitt av.  

 

Sirkulære «uthulinger» i veggoverflate har 

eksponert armering enkelte steder. Det må 

antas at armeringsoverdekning er lavere i ut-

hulingene enn i veggen ellers.  

 

Betong er stedvis avskallet 

 

Toppdekke er mest sannsynlig ikke vanntett.  

 

Foto 3: Utvendig vegg (hjørne sør-øst)  

Stedvis løs/sprukket og avskallet betong og 

eksponert, korrodert armering 

 



 

prestsletta garasjeanlegg  

 

 

 

 
 

 

 L:\1350011834\7-PROD\Dok\B-Rap-001.docx 

-3 

 

 

Foto 4: Utvendig vegg (nord) 

Stedvis korrodert armering og 

løs/sprukket og avskallet betong 

 

Lav armeringsoverdekning 

 

Rennemerker og misfarging 

 

Synlig oppfukting av betong 

 

Variende overflatebehandling 

 

 

 

Foto 5: Utvendig vegg (hjørne nord-øst) 

Stedvis løs/sprukket og avskallet betong 

og eksponert, korrodert armering 

 

Foto 6: utvendig vegg (topp) 

Stedvis riss og begroing.  

 

Utvasket betong i topp.  

 

Manglende beslag/ordning for avrenning 

av vann.  
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3.2 Innvendige vegger og søyler  

 

 

Foto 7: Innvendig vegg (hjørne nord-øst)  

Stedvis løs/sprukket og avskallet 

betong og eksponert, korrodert arme-

ring i hjørner/overganger.  

 

Skadetypen opptrer flere steder i 

garasjeanlegget 

 

Foto 8: innvendig søyle 

Stedvis løs/sprukket og avskallet 

betong og eksponert, korrodert arme-

ring i søyler 

 

Skadetypen opptrer flere steder i 

garasjeanlegget 

 

Foto 9: Innvendig vegg/søyle 

Utfelling/misfarging i betong i 

vegg/søyle.  

 

Tegn på underliggende armeringskor-

rosjon 

 

Skadetypen opptrer flere steder i 

garasjeanlegget 
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3.3 Etasjeskillere 

Garasjeanlegget har 3 plan; Biler parkerer i takets to etasjer innendørs, samt på taket. I tillegg 

finnes noen parkeringsplasser utenfor bygningens vestvendte vegg (mot Slimeveien)  

Oppdragsgiver opplyser om at vanngjennomtrengning synes å være størst gjennom etasjeskiller 

mellom taket i topp og 1.etasje.  Taket har asfaltbelegg, og er sannsynligvis ikke vanntett. Tek-

nisk levetid for membran i toppdekke er utløpt (kfr. Byggforsk-blad 700.320).  

 

 

Foto 10: Utfelling (Dekke over 1. etasje) 

Utfelling i dekke tyder på fukttransport 

ovenfra, og at teknisk levetid for membran 

på tak er utløpt.  

 

 

Veisalt har sannsynligvis blitt fraktet med 

vann gjennom dekket 

 

Skadetypen opptrer flere steder i garasje-

anlegget 

 

 

 

Foto 11: Løs/sprukket betong (dekke over U. etasje) 

Avskalling av betongoverflaten i topp av 

dekket kan skyldes bruksslitasje, men også 

være tegn på armeringskorrosjon.  

 

Skadetypen opptrer flere steder i garasje-

anlegget 

 

Foto 12: Utfelling i etasjeskiller 

Utfelling i dekke tyder på fukttransport 

ovenfra, og at teknisk levetid for membran 

på tak er utløpt. 

 

Veisalt har sannsynligvis blitt fraktet med 

vann gjennom dekket 

 

Misfarging rundt utfelling, og riss i betong-

overflaten tyder på pågående armeringskor-

rosjon i etasjeskiller.  

 

Skadetypen opptrer flere steder i garasje-

anlegget 
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Foto 13: Korrugerte stålplater i tak (over biler) 

Korrugerte plater er festet i tak over parke-

ringsplasser for biler. Sannsynligvis dekker 

platene over skadeområder med utfel-

ling/drypp fra tak.  

Korrodert kant på stålplate tyder på fukt 

ovenfra.  

 

Fullstendig oversikt over skadeomfang inne-

bærer demontering av disse platene.  

 

Skadetypen opptrer flere steder i garasjean-

legget 

 

Foto 14: Armeringskorrosjon fremkant dekke over 
U.etasje 

Langsgående armering i dekkenes fremkant 

(over U.etasje) har svært lav overdekning 

enkelte steder.  

Armeringen har korrodert og «sprengt» ut 

overliggende betongoverdekning.  

 

Spekker i dekkets fremkant tyder på at arme-

ringen er korrodert langs store deler av frem-

kanten.  

 

 

4. ANBEFALTE TILTAK 

Det anbefales at skadet betong rehabiliteres mekanisk, og tiltak for vanntetting av toppdekket 

utføres.  

 

4.1 Beskrivelse av mekanisk reparasjon av betong  

Områder med skadet betong som skal fjernes avmerkes på overflaten.  

 

Løs og dårlig betong fjernes ved meisling/pigging. Med dårlig betong menes betong med lav fast-

het, riss sprekker, avskallinger eller tegn til avskallinger, frilagt armering, rustflekker, bomskader 

og porøs betong. Dette inkluderer områder under bølgeblikksplater i tak i parkeringsarealer.  

 

Når løs/dårlig betong er fjernet, ser man omfanget av armeringskorrosjon. Der hvor mye betong 

blir fjernet, må man kontrollere bæreevne og vurdere stempling/understøttelse til konstruksjo-

nen. 

 

Dersom mer enn 30 % av armeringstverrsnittets omkrets frilegges, må hele tverrsnittet frileg-

ges. Korrodert armering frilegges 50 mm inn på ikke-korrodert armering. For å sikre god omstø-

ping av armeringen, må fri avstand mellom frilagt armering og betongoverflaten bak være mini-

mum 20 mm.  
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Korrodert armering rengjøres ved sandblåsing/sliping til stålet blir metallisk blankt. Sårflater på 

betongen rengjøres for løse partikler, eller ved støvsuging med trykkluft. Ved tverrsnittsreduk-

sjon av armeringen (p.g.a. korrosjon), må kapasiteten kontrolleres av RIB. Om nødvendig for-

sterkes/ suppleres armeringen ved påsveising eller montering av nye armeringsjern.  

 

Rengjort armering påføres korrosjonsbeskytter omgående etter rens av armering. Heftbro påfø-

res uthogd betongoverflate før mørtling for å sikre heft. Heftbro og korrosjonsbeskytter kan 

kombineres i samme produkt, dersom man anvender sementbasert korrosjonsbeskytter med 

heftbroegenskaper. Ved bruk av sementbasert heftbro/korrosjonsbeskytter må betongoverflaten 

forvannes godt, slik at overflatene er svakt sugende, men uten fritt vann når produktet blir på-

ført. Heftbroen må ikke tørke ut/herde før reparasjonsmørtelen blir påført.  

 

Det benyttes utfylling med reparasjonsmørtel eller sprøytemørtel, avhengig av størrelsen på re-

parasjoner. Sprøytemørtel benyttes fortrinnsvis ved større reparasjoner. Umiddelbart etter utstø-

ping må reparerte flater beskyttes mot uttørking ved ettervanning med ferskvann og tildekking 

med for eksempel plastfolie eller en membranherder. 

 

Ferdig reparerte betongoverflater kan evt. påføres et overflatesjikt med tynnpuss/slemming der-

som det ønskes et enhetlig overflateuttrykk.  

 

 

4.2 Vanntetting av toppdekke 

Eksisterende asfalt fjernes. I den forbindelse kan beskaffenheten til eksisterende membran og 

dreneringsløsning for toppdekke avklares. Evt. mangler eller utettheter i eksisterende drenerings-

løsning kan utbedres når asfalt er fjernet.  

Ny, helsveist membran etableres på toppen av eksisterende membran. Ny membran etableres 

med oppbrett mot tilstøtende vegger (betong), med innslisset beslag. Etablering av ny membran 

og toppdekke (likeverdig eksisterende) tilpasses eksisterende drensløsning når denne har fått 

evt. utbedringer.  


