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Sammendrag: 
Jesperud Boligsameie er beliggende på Stovner i Oslo kommune. Eiendommen har 
gårdsnummer 100 og bruksnummer 54. Sameiet har adresse Fossumberget 24-56, 0983 Oslo. 
Tomten er en festetomt på 35.407 m² og er oppført i 1973 av Selvaag-Bygg. Boligsameiet 
består av 6 blokker med 5-6 etasjer og garasje i kjeller. Bygningene har ikke loftetasje. 
Bygningene er fundamentert på faste masser og fjell. Bærende konstruksjoner er av betong og 
trevirke. Utvendig er gavlene kledd med tegl og på langfasadene er det overflatebehandlet 
betongvegger og trepanel. Blokkene har flate tak med papptekking. 
 
Viktige organisatoriske tiltak som anbefales er som følger: 

• Utarbeide og implementere intern-kontroll i boligsameie med kvalitetssikring for dette. 
 
Bygningsmessig: 

• Rehabilitere av garasjeanlegg basert på resultatene av betonganalysen. 
• Overflatebehandle balkonger. 
• Utbedre betongvegger utvendig i henhold til betonganalysen. 
• Utbedre og overflatebehandle trepanel på ytterveggene. 
• Evt. enøk analyse. 
• Utskifting av balkongdører/vinduer i regi av sameiet. 

 
Elektro: 

• Etablere utjevningsforbindelser til soilrør. 
• Skifte 6 stk. tavlestativ til skap med forskriftsmessige avdekninger. 
• Skifte sikringsutstyr i sikringsskap for 360 stk leiligheter, 3 stk berederanlegg og 6 stk 

motorvarmeanlegg. 
VVS 

• Skifte stoppekraner. 
• Skifte defekt varmepumpe og opprette en serviceavtale for periodisk vedlikehold. 
• Merke utvendige hovedstoppekraner. 
• Foreta videokontroll av kanaler. 
• Rengjøre vifter og tilluftsventiler. 
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1 INNLEDNING 

1.1 FORMÅL 

Formålet med rapporten er å få en generell oversikt over økonomi, miljø og teknisk tilstand,  samt 
beskrive aktuelle tiltak for fellesarealer i kjeller, trappeoppganger og på tak. Rapporten skal danne 
grunnlag for videre detaljert planlegging og gjennomføring av aktuelle tiltak.  
 
Rapporten omhandler alle de forhold som normalt må vurderes før det tas beslutninger om valg av 
tiltak for gjennomføring.  
 
Ut fra en totalvurdering av de forhold som er registrert, er det foretatt en prioritering av anbefalte 
tiltak. Ved prioriteringen er det lagt størst vekt på eventuelle forhold som har betydning for 
personsikkerhet, deretter forhold som har stor økonomisk betydning, som for eksempel følgeskader på 
andre bygningsdeler.  
 
Rapporten angir eventuelle forhold som bør undersøkes nærmere før det tas endelig beslutning om 
gjennomføring av tiltak. 
 
 

1.2 PROSJEKTORGANISASJON 

Boligselskapet: Jesperud Boligsameie  
Styrets leder :  Stein Johannessen  
Styrets kont.person : Stein Johannessen 
Adresse   :  Fossumberget 36, 0983 Oslo 
Telefon :  91 82 66 61 
E-post : styret@jesperudboligsameie.no 

Forretningsfører:  
Firma : Adv. S.R. Nordberg Eiendom AS 
Adresse : Postboks 4, Vollebekk, 0516 Oslo 
Telefon : 22 64 61 20 
 
Tilstandsvurderingen er utført av: 
Firma : OBOS Prosjekt A/S 
Postadresse : Postboks 6666, St.Olavs Plass, 0129 Oslo 
Besøksadresse : Etterstadsletta 3, 0660 Oslo 
Telefon : 22 86 57 96 
Telefaks: : 22 86 59 66 
E-post : jon.andre.ellingsen@obos.no 
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1.3 EIENDOM OG BYGNINGER  

Jesperud Boligsameie er beliggende på Stovner i Oslo kommune. Eiendommen har gårdsnummer 100 
og bruksnummer 54. Sameiet har adresse Fossumberget 24-56, 0983 Oslo. Tomten er en festetomt på 
35.407 m², og bygningene er oppført i 1973 av Selvaag-Bygg. Boligsameiet består av 6 blokker med 
5-6 etasjer og garasje i kjeller.  
 
Det er totalt 360 leiligheter i boligsameiet, fordelt på 2-, 3-, og 4- roms leiligheter. Leilighetene har 
forholdsvis store terrasser. Det er garasjeanlegg i underetasjen hvor det er 1stk. oppstillingsplass til bil 
for hver leilighet. Det er ikke kjeller utover garasjeanlegget, og det er ikke loft i blokkene. Felles bod 
for sykler, barnevogner og lignende ved inngangparti og en egen bod til hver leilighet som er 
lokalisert i trapperommet i hver etasje. 
 
Bygningen er fundamentert på faste masser og fjell. Bærende konstruksjoner er av betong og trevirke. 
(treveggene på langsidene kan ha noe bæreevne). Utvendig er gavlveggene kledd med tegl og 
langsidene har overflatebehandlet betongvegger og trepanel. Blokkene har flate tak med papptekking. 
 
Boligsameiet har i løpet av de siste årene gjennomført rehabiliteringsarbeid. Arbeid som er utført,  er 
etterisolering av gavlvegger og teglforblending i 1997-98. Inngangspartiene ble også rehabilitert i 
denne perioden og takene ble tekket om. 
 
 

1.4 GRUNNLAGSMATERIALE 

Beskrivelsen av konstruksjoner baserer seg på visuelle observasjoner under befaringene, informasjon 
fra Plan- og bygningsetatens arkiv (PBE) og arkivet i Vann- og avløps etaten (VAV), samt 
informasjon fra boligselskapets representanter. 
 
Det ble avholdt befaring mandag 16. Januar 2007 hvor følgende var tilstede: 
• Øivind Træthaug Styremedlem Jesperud Boligsameie 
• Hans Anderson Vaktmester Jesperud Boligsameie 
• Kjell Fossum VVS-konsulent OBOS Prosjekt AS 
• Klaus Sivertsgård Elektrokonsulent Elektro-Sivert AS 
• Knut Ove Pettersen Bygningsteknisk konsulent OBOS Prosjekt AS 
• Jon A. Ellingsen Bygningsteknisk konsulent OBOS Prosjekt AS 
 
 

1.5 ØKONOMISKE FORHOLD 

Regnskapet for 2005 viser at boligsameiet gikk med kr. 1.826.465,- i overskudd før finansinntekter- 
og kostnader. Boligsameiets disponible midler pr. 31.12.2005 utgjorde kr. 2.814.022,-. På samme 
tidspunkt hadde boligsameiet en gjeld på kr. 11.517.638,-. 
Årsresultatet pr. 31.12.2005 var på kr. 59.460,-. 
Regnskapet for 2005 viser at det er ført kr. 317.109,- på vedlikehold. Denne posten er hovedsakelig 
benyttet på generell vedlikehold. I budsjett for år 2006 er det avsatt kr. 350.000,- til vedlikehold.  
 
 

1.6 ORGANISATORISKE FORHOLD 

Styret i sameiet består av styreleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Det blir avholdt 
styremøter hver måned. Boligsameiet har ansatt en vaktmester på heltid som utfører forefallende 
arbeid. GET (tidligere UPC) er leverandør av kabel-tv tjenester m.m. Trappevask er satt bort til et 
innleid firma som utfører dette for boligsameiet.   
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1.7 BEBOERE OG BOOMRÅDE 

Boligsameiet ligger sentralt på Stovner med kort vei til forretninger, skoler, barnehave osv. Det er 
også gode rekreasjonsmuligheter da sameiet ligger inntil marka. Bebyggelsen i området består 
hovedsakelig av blokker fra samme tidsperiode. Det er relativt kort vei til offentlig kommunikasjon. 
Beboerne i boligsameiet er i alle aldersgrupper, men mest yngre mennesker.  
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2 BYGNINGSDATA 
Referansegrunnlag 
Tilstandsvurderingen er utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 “Tilstandsanalyse av byggverk”, 
nivå 1, med de begrensninger som ligger i vårt tilbud. Innvendig tilstandsvurdering omfatter en visuell 
befaring av fellesarealer i garasjeanlegg, trapperom og diverse tekniske rom.   
 
 
Som vedlegg til rapporten følger: 
• redegjørelse for definisjoner og referanser brukt i tilstandsvurderingen og i NS 3424 

“Tilstandsanalyse for byggverk”. 
• informasjon om helse- miljø og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften). 
• informasjon om vedlikehold av vinduer. 
• vanlige VVS-faguttrykk i rapporten.  
• energi og energiøkonomisering. 
• informasjon om betongskader. 
• utdrag av Byggebransjens Våtromsnorm samt informasjon vedrørende aldring av soilrør. 
• foto fra befaringen av bygningene.  
 
Tilstandsanalysen omfatter elektro-, VVS- og bygningstekniske installasjoner som omfattes av 
fellesanleggene i garasjeanlegg, trapperom og tak. Bygningsdelene er beskrevet nærmere i kapitlene 2 
og 3.   
 
 

2.21 GRUNN, FUNDAMENTER OG KJELLERVEGGER 

Kjellerveggene er oppført i 200 mm betong. Innvendig er grunnmuren isolert med 50 mm gassbetong 
som er ført 600 mm under terreng.  
 
Innvendig garasjevegger er hovedsakelig av betong. Grunnmuren inn mot gårdsplassen er av leca 
blokker som er fundamentert direkte på  fjell. Mellom betongskivene er det montert bindingsverk, 
utvendig kledd med spaltepanel for å oppnå ventilering av garasjen.  
 
 

2.22 BÆRESYSTEMET 

Generelt er bæresystemet av armert betong med tykkelse 200 mm. Øverste dekke er også utført av 
armert betong, men med tykkelse 180 mm. I garasjen er det betongsøyler. 
 
 

2.23 YTTERVEGGER 

Fasader 
Langveggene på blokkene er bygget opp med bindingsverk, som er isolert og kledd med liggende 
trepanel utvendig. Gavlveggene er av betong, påforet og etterisolert med mineralull og forblendet med 
gul teglstein. 
 
 
Vinduer 
Opprinnelige vinduer, balkongdører og terrassedører har ramme og karm av trevirke, og 2-lagsglass. 
De er overflatebehandlet med maling. Det opplyses at det ikke er organisert vedlikehold av vinduene i 
regi av boligsameie. Det er enkelte sameiere som har skiftet vinduer/dører. 
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Inngangspartier 
Inngangspartiene er på langveggenes balkongside. Det er inngangsdører i aluminium med glassfelt, og 
overfelt/sidefelt av aluminium og glass.  
 
Inngangspartiene er overbygget med tak som er båndtekket, og med vegger av trevirke. Hver inngang 
har en ”bro”/overgang fra gangveien. 
 
Inngang til garasjeanlegg 
Det er innkjøring til garasjene på gavlveggene. Det er montert stålport, topphengslet med motorisert 
åpne/lukke funksjon. Sameiet har gjesteparkering utendørs på området.  
 
 

2.24 INNERVEGGER 

Kjeller/garasje 
Boligsameiet har kjeller med garasjeanlegg. Garasjen har tverrgående vegger av betong.  
 
 
Trapperom 
Trapperommene i blokkene er like i forhold til materialvalg. Vegger i trapperommet er av murblokker 
(poroton) som er overflatebehandlet. Entredørene til leilighetene har ramme og karm i trevirke. 
Dørbladet er i laminat med brannklassifisering B30. Øverst i trapperommet er det tilgang til taket 
gjennom ei takluke.  
 
Loft.  
Ingen av blokkene har loft. 
 
 

2.25 DEKKER 

Kjeller 
Deler av himlingen i garasjen er dekket med aluminiums plater med mineralull bak og 200 mm 
betong. Resterende himling består av betong. Dekket i garasjen er av asfalt.  
 
Øvrige dekker 
I blokkene er etasjeskillene av 200 mm betong, og opprinnelig er det lagt gulvbelegg av vinyl på 
skumplast. 
 
 

2.26 YTTERTAK 

Taket på blokkene er flatt med innvendig taknedløp. Takkonstruksjonen er trolig et oppforet tak over 
betongdekket og tekket med papp.  
 
 
 

2.27 FAST INVENTAR 

Aktuelle komponenter er beskrevet under andre kapitler. 
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2.28 BALKONGER 

Balkonger 
Blokkene har terrasser på den ene langsiden og balkonger på den andre langsiden. Felles for 
terrassene/balkongene er at alle har dekke av betong. Balkongene har rekkverk av tre som er montert 
til stålstendere, mens terrassene har blomsterkasser av betong som fungerer som rekkverk.  
Balkongene har vannavrenning over dekkeforkanten, mens terrassene har en renne i forkanten som 
fører vannet til en sil i den ene enden av renna og videre ned til neste terrasse via nedløpsrør. 
 
 
Innvendig trapper 
Trappene mellom etasjene er av prefabrikkert betong hvor trappetrinnene er belagt med vinyl belegg.  
Trappene har ensidig rekkverk av tre som er montert til stålsøyler og håndløper av tre som er montert 
på veggen på den andre siden. Både rekkverk og håndløper er malt. 
 
 

2.30 VVS 

 
Generelt 
Befaringen baserer seg på visuell tilstandskontroll i sameiet (blokker/garasjer), herunder 2 stk. 
leiligheter og vil danne et bilde av VVS-anleggenes oppbygging og generelle tilstand. Det er ikke 
foretatt funksjonskontroll eller annen prøving av teknisk utstyr.  
  
Varmeanlegg 
Blokkene har separat elektrisk oppvarming for hver leilighet. 
 
Ventilasjon 
For blokkene er ventilasjonssystemet bygget opp etter prinsippet mekanisk avtrekksventilasjon. 
Tilførsel av luft til boenhetene skjer over spalteventiler i vinduskarm og klaffventil i yttervegg. 
Avtrekk fra boenhetene er etablert på kjøkken og bad/WC/dusj tilknyttet vertikale kanalføringer til 
vifte over tak. Det er separate kanalføringer fra hver boenhet opp til samlekasser i oppforet tretak. 
Separate, horisontale kanalføringer er ført videre til sentrale vifter plassert på tak. Avtrekksluften er 
koblet opp mot varmepumper, med unntak av avtrekksluften fra 2 stk. vifter. 
Det er benyttet avtrekksventiler type ALS selvregulerende for konstant luftmengde ved varierende 
trykk. Ventilene er innstilt fra fabrikk til 90m3/h. Ventilene kan stenges. Ventilasjon av kjellerareal er 
tilknyttet avtrekksviftene på tak. 
Vifteaggregat på tak er ombygget og utstyrt med gjenvinnerbatteri for tilknytning til varmepumper. 
Det er i denne sammenheng montert filter (planfilter) før vifteenhet. Viftene er reimdrevet. 
 
Sanitæranlegg 
Tegningsunderlag for VVS anleggene er mangelfulle. Styret har noen få tegninger, men ingen 
tegninger på plan eller opplegg.  
 
Blokkene har taksluk av typen UV-sluk. Avløp fra slukene er trukket horisontalt bort og går i felles 
vertikalt nedløpsrør ned i kulvert i garasje og er koplet inn på separat overvannsledning. Uttrekket (rør 
fra grunnmur til offentlig ledning) er tilknyttet avløp fra drens- og overvannskum.  
 
Vanninnlegget, kjellerstrekk og opplegg er i tykkveggede, ”stive” kobberrør. Vannrør i den enkelte 
boenhet har tynnveggede (glødde) kobberrør. Innvendig hovedstoppekran er utstyrt med vannfilter og 
reduksjonsventil (trykkreguleringsventil). 
Vannopplegget (vertikale vannrør) er utført i kobberrør for kappilarlodding og er utstyrt med 
stengeventiler (sluseventiler). Oppleggene er ikke merket.     
Utvendige stoppekraner er etablert i kum utenfor gavlvegg for hver enkelt blokk. 
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Avløp fra bad, toalett, vaskerom og kjøkken er støpt inn i dekket og ført til felles avløpstamme 
(vertikalt avløpsrør fra flere boenheter). Avløpstammene er trukket ned i garasje og ført i kulvert og 
videre med uttrekk ut til offentlig ledningsnett. 
Det er benyttet plast (Akatherm) avløpsrør med overgang til SA i underetg. og til PVC som 
bunnledning ut til kum. 
Vertikale avløpsrør og vannrør er ført i sjakt. Avløp fra UV sluk er også ført i en av innkassingene pr. 
blokk. Alle vertikale rørføringer er isolert i kasse. 
Det er etablert tre sentrale berederrom for blokkenhetene. I 1989 ble det installert varmepumper 
tilknyttet beredersystemet.  
Det er etablert  3 stk. beredersentraler i Fossumberget nr.24, 40 og 54. 
Berederrom 1 (nr.24) : 7 stk. OSO 17R(E), 600 liter beredere.  

2.stk. 3x5kW el.kolbe (1989) 
3.stk. volumberedere (2005) 
2.stk. volumberedere (1989) 
Berederne er utstyrt med termostatstyrt blandeventil.  
 

Berederrom 2 (nr.40) : 8 stk. OSO 17R(E), 600 liter beredere.  
5.stk. 3x5kW el.kolbe (2002) 
3.stk. volumberedere (2002) 
Berederne er utstyrt med termostatstyrt blandeventil.  
 

Berederrom 3 (nr.54) : 11 stk. OSO 17RE, 600 liter beredere.  
6.stk. 3x5kW el.kolbe (2005) 
2.stk. 3x5kW el.kolbe (1989) 
5.stk. volumberedere (1989) 
Berederne er utstyrt med termostatstyrt blandeventil.  

 
Rørføringer for varmtvann er godt isolert, merket og forseglet med plastmantel.  
 
Berederanlegget er tilknyttet varmepumpeanlegg. 
Varme tas fra gjenvinningsbatteri montert i avtrekksluften etter vifter på tak (se ventilasjon). 
Varme avgis via vann/glycolsystem til varmeveksler i berederrom.  
Det er montert Termia varmepumper i hver beredersentral. 
Varmepumper i berederrom 1 er fra 1986 med kuldemedium R-22. Avgitt effekt 14.5kW. 
Varmepumper i berederrom 2 er fra 2002 med kuldemedium R-134a. Avgitt effekt 16.2kW. 
Varmepumper i berederrom 3 er fra 1986 med kuldemedium R-22. Avgitt effekt 14.5kW. 



651096 Jesperud Boligsameie    
Generell tilstandsvurdering – trinn 1 Side 2.5  
 

 Februar 2007 
 

2.40  ELKRAFT 

Denne delen av rapporten er basert på besiktigelse av de elektriske installasjonene i fellesarealer. 
Dette innebærer hovedtavler, underfordelinger/sikringsskap, kjellerarealer m/fellesrom og utearealer. 
Vi gjør spesielt oppmerksom på at det kun er foretatt visuell besiktigelse, og at det ikke er foretatt 
målinger av noe slag. 
 
Generelle el-anlegg 

• Bygningene er forsynt med 230V IT anlegg levert på kabel gjennom grunnmur.  
• Leiligheter er basert på elektrisk oppvarming.  
• For varmtvann i leiligheter er det felles v.v.b.anlegg med varmegjenvinning (3 stk).  
• Det elektriske anlegget i fellesarealer er fra bygningene ble bygget i 1973 og fremstår pr i dag 

som noe slitt.    
 
Jordingsanlegg 

• Som jordelektrode er hovedvannkran/vannrør benyttet.  
• Det skjulte røranlegget er tilknyttet med utjevningsforbindelser til hovedjordskinne på 

hovedtavler.  
• Soilrør er ikke tilknyttet med utjevningsforbindelser.  
• Stigekabler og utgående kurser har egne jordledere. 

 
Stikkledninger og inntakskabler 

• Bygningenes inntak (6 stk) består av eldre jutekabler 3x3x240mm2Cu til hver blokk. 
• Leilighetene forsynes med stigeledning PN 3x50Cu i skjult røranlegg (3 stk pr. oppg.). 

 
Hovedfordelinger: 

• Bygningenes hovedtavler (6 stk) er plassert i underetasje i hver sin blokk. Tavlene er av åpen 
rørstativtype satt litt ut fra bakvegg.  

• Som overbelastningsvern/hovedsikring i hver tavle er det montert lastskillebryter med NH-
patroner 3/800A eller 3/900A. (900A i de blokker hvor det er installert felles berederanlegg). 

• For v.v.berederanlegg (i oppg.24+40+54) er det montert lastskillebryter med NH-patroner 
3/315A.  

• For gårdsanlegg (1 stk pr. blokk) er det montert 1-moduls sikringsholdere med NH-patroner 
3/63A. Dvs. NH-patronene er ikke montert i en felles skuff/holder som de er i en 
lastskillebryter. Sikringer må derfor skiftes enkeltvis med betjeningshåndtak. For å skifte 
sikringer må dessuten også avdekning demonteres. 

• For motorvarmeanlegg (1 stk pr. blokk) i garasjer er det også montert 1-moduls  
sikringsholdere med NH-patroner 3/63A. Se merknad ovenfor for gårdsanlegg vedr 
sikringsskifte. 

• For stigesikringer til leiligheter (3 kurser pr. oppg) er det også montert 1-moduls 
sikringsholdere med NH-patroner 3/125A. Se merknad ovenfor for gårdsanlegg vedr 
sikringsskifte. 

• For kurssikringer er det skrusikringer (UZ-element). 
• For øvrig er det på hovedfordelingene installert måleranlegg for berederanlegg, gårdsanlegg 

og motorvarmeanlegg i garasjer. 
 
Underfordelinger 

• Alle leiligheter har sine hovedsikringer, måleranlegg og kurssikringer i egne innmurte 
sikringsskap utenfor i trappeoppgang. Vi har kun befart noen sikringsskap, men vi anslår ut 
ifra vårt befaringsgrunnlag at ca. 90% av fordelingene i sameiet har skrusikringer (UZ-
element) som kurssikringer og hovedsikring.  

• I berederrom (oppg. 24, 40 og 54) er det egne underfordelinger med sikringer 
(skrusikringer/UZ-element), brytere etc for v.v.beredere og varmegjenvinning.  
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• I tavlerom er det montert egne skap for kurssikringer til motorvarmeanlegg i garasjer. Totalt 
er det 6 stk sikringsskap og sikringer er av type skrusikringer (UZ-element). 

 
Kursopplegg for lys og stikk 

• Generelt er kursopplegget for lys og stikk i fellesarealer utført med PN-ledninger i skjult 
røranlegg.   

 
Belysningsutstyr 

• I trappeoppganger er det takarmaturer med kompaktlysrør (2D 16W) av nyere dato.  
• I garasjer er det takarmaturer med kompaktlysrør (2D16W) av nyere dato. 
• I inngangspartier er det innfelte lavvolt downlight av nyere dato.   
• På fasader er det lyskastere av nyere dato. 
 

Andre el-installasjoner 
• Skap for telefon er montert i garasjer.  
• Skap for kabel-TV er montert i garasjer. 

 
 

2.50 TELE OG AUTOMATISERING    

Callinganlegg/porttelefon ved hvert inngangsparti. 
 
 

2.60 ANDRE INSTALLASJONER 

Aktuelle komponenter er beskrevet under andre kapitler. 
 
 

2.70 UTEANLEGG  

Uteanlegget er et pent opparbeidet parkområde med plener, beplanting og trær. Det er asfalterte 
interne veier og lekeplasser på forskjellige områder. Inne på parkområdet finnes det også en 
håndballbane og en basketball kurv.  

2.80 ANDRE FORHOLD 

Boområde og bomiljø 
Boområdet virker stille og tilbaketrukket. Det er relativt store åpne områder mellom og rundt hver 
blokk, og flere av leilighetene har flott utsikt og sol store deler av dagen. Barnehage finnes i 
nabolaget, og skole, forretninger osv. finnes i nærområde. Hovedveien som fører til Fossumberget er 
en blindvei noe som fører til lite trafikk i området. 
 
Funksjonelle og miljømessige forhold 
Utendørs: 
Parkering for både beboerne og gjester på anviste plasser. Trapper/vei for tilgang til garasjeanlegget. 
 
Innendørs: 
Blokkene er ikke spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede. Det finnes ikke heis i blokkene. 
 
Helse, miljø og sikkerhet 
Boligsameiet har som målsetning å få etablert et internkontrollsystem slik at arbeidet med å etterleve 
bestemmelsene i lover og forskrifter blir ivaretatt. Styreleder og vaktmester har vært på kurs angående 
dette temaet.  
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Vi henviser til vedlegg vedrørende internkontrollforskriften og vi minner om at boligselskapet har et 
spesielt ansvar som følge av at det er ansatt vaktmester.   
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3 TILSTANDSVURDERING OG ANBEFALTE TILTAK 

3.21 GRUNN, FUNDAMENTER OG KJELLERVEGGER 

Tilstand 
Generelt er garasjeanlegget i god stand, men er preget av manglende overflatebehandling. Stedvis ble 
det registrert fuktighet og saltutslag ved overgang mellom dekke og vegg. Det finnes også stedvis små 
riss/sprekker i veggen. Betongsøylene har stedvis små betongskader, og er fuktige ved overgang 
mellom dekke og søyle. 
 
 
Tiltak 
Basert på skadene som er registrert i garasjeanlegget, anbefaler vi at det foretas en 
betongundersøkelse for å avklare årsak til skadene. Resultatene fra undersøkelsen vil så danne 
grunnlag for valg av metode for utbedring og i hvilket omfang det skal utbedres. 
 
Sprekkene i betongveggene kan utredes nærmere ved å montere gipsplomber som står der i en lengre 
periode (½-1 år). Da vil man kunne få en indikasjon på om det er bevegelse i sprekkene. Er det 
bevegelse i sprekkene kan det være skjult svikt i konstruksjonen.  
 
 

3.22 BÆRESYSTEMET 

Tilstand 
Det  er ikke observert tilstander som krever vedlikeholdstiltak på nåværende tidspunkt. Eventuelle 
negative forhold på vegger og himlinger som er en del av bæresystemet, er beskrevet under disse 
punktene. 
 
 
Tiltak  
Ingen tiltak anbefales 
 
 

3.23 YTTERVEGGER 

Tilstand 
Fasader 
For fasadene på gavlene som er dekket med teglstein, ble det observert saltutslag enkelte steder. 
Det ble også observert på gavlveggene et beslag som strekker seg fra bakkenivå og opp til taket som 
var i heller dårlig forfatning enkelte steder. Løsningen er heller ikke god siden beslaget er fuget inn 
mot betongvegg. Dette skaper et svakt punkt og vannskade kan lett oppstå.  
 
På langveggene ut mot terrasse ble det observert råte på panelbord ned mot dekke. Dette skyldes  liten 
eller ingen luftespalte mellom fasadebord og terrassedekke.  
 
Det ble observert skader på betongveggen (se bildevedlegg nr. 16) enkelte plasser, men må sies å være 
i relativt god stand ellers.  
 
Vinduer/Balkongdører 
Det ble nevnt at balkongdørene og vinduene i noen leiligheter er trekkfulle. Det ble opplyst om noe 
råte på enkelte vinduer, men at disse var blitt skiftet på beboers eget initiativ.  
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Inngangspartier 
Det er ikke observert negative tilstander som krever vedlikeholdstiltak på nåværende tidspunkt. 
 
 
Tiltak 
Fasader 
Det anbefales ingen tiltak på saltutslaget på teglsteinen da dette er kun er en kosmetisk skade som 
ikke trenger noen videre utbedring.  
Det bør gjøres tiltak på langveggene i overgang vegg/balkongdekke. Her bør det lages en luftespalte 
mellom panelbord og betongdekket for å unngå råte. Der hvor det allerede er råte, bør panelbord 
erstattes med nye. Utvendig overflatebehandling av treverk bør utføres hvert 4-6 år.  
På langveggene er det sannsynligvis 100mm isolasjon i veggene noe som er lite etter dagens 
forskrifter. Vi anbefaler generelt enøk analyse.  
Vi anbefaler en betongundersøkelse for å avdekke årsaken til betongskadene. Resultatet fra denne 
undersøkelsen vil så danne grunnlag for valg av metode for utbedring og i hvilke omfang det skal 
utbedres. Betongveggene bør kontrolleres hvert 10-12 år. 
Beslaget på gavlveggene bør kontrolleres hvert år for å unngå vannskader i veggen (spesielt fuge 
mellom vegg/beslag).  
 
 
Vinduer 
Det bør foretas en vurdering av dører/vinduer for å få en oversikt over hvor mange som bør skiftes ut. 
Det informeres om at vedlikeholdsintervallet for ny overflatebehandling bør være ca. hvert 4-6 år 
avhengig av himmelretning og fuktpåkjenning. For informasjon om overflatebehandling av vinduer 
vises det til vedlegg i rapporten. 
Dagens vinduer har bedre isolasjonsevne en. de eksisterende. Dette tas opp til drøftelse i en eventuell 
enøkanalyse. 
Inngangspartier 
Ingen tiltak anbefales 
 
 

3.24 INNERVEGGER 

Tilstand 
Kjeller 
Se pkt. 3.21 
 
Trapperom 
Det er ikke observert negative forhold som krever vedlikeholdstiltak på nåværende tidspunkt. 
 
 
Tiltak 
Kjeller 
Se pkt. 3.21 
 
Trapperom 
Ingen tiltak anbefales 
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3.25 DEKKER 

Tilstand 
Generelt er asfalten i garasjen i god stand. Himlingen i garasjen, hvor betongdekke er synlig, trenger 
overflatebehandling.  
 
Tiltak 
Det anbefales å følge opp asfalten i garasjen og sørge for utbedring av eventuelle skader som oppstår 
fortløpende.  
Betonghimlingen trenger ny maling. En CO2 beskyttende maling er å anbefale 
 
 

3.26 YTTERTAK 

Tilstand 
Det er ikke observert tilstander som krever vedlikeholdstiltak på nåværende tidspunkt av takpappen. 
Det bemerkes at taktekking av papp generelt har en teknisk levetid på 20-30 år. 
Noe rust på luftehattene ble observert. 
 
Tiltak 
Det anbefales styret å etablere kontakt med et taktekkerfirma (evt. vaktmester) som foretar årlig 
kontroll av tak, renner og nedløp i boligsameiet. Det er spesielt viktig å ha fokus på svake punkter 
som for eksempel gjennomføringer. I tillegg til å kontrollere takflatene anbefales det at følgende 
forhold kontrolleres: 

- Beslagsarbeid 
- Beskaffenhet på pipehatter og ventiler 
- At takrenner og nedløp ikke er tette av løv og skitt 
- At takflatene holdes rene og ryddige.  

 
 
 

3.27 FAST INVENTAR 

Tilstand og eventuelle tiltak på aktuelle komponenter er medtatt under andre kapitler. 
 
 

3.28 BALKONGER 

Tilstand 
Det ble registrert noe slitt overflate på balkongdekkene og betongrekkverkene, og opplyst om at 
rennene ikke ble vedlikeholdt enkelte plasser.  
På terrassene ble det registrert vannansamling på midten av dekke som følge av nedbøyning. 
 
 
Tiltak 
Dekket bør overflatebehandles samt rekkverk. Rennene må holdes rene til enhver tid slik at vannet 
kan renne av uten motstand.  
Det rådet også usikkerhet om ansvarsforholdet vedrørende vedlikehold av balkongene. Se pkt. 3.80 
Vannavsamlingen på balkongene kommer av nedbøyning på midten av dekkene noe som er ett kjent 
problem på denne type blokker. Vi anbefaler ingen tiltak på grunn av at problemet er kosmetisk og 
meget kostbart, og uten garantier for et ønsket sluttresultat.  
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3.30 VVS 

Tilstand 
Herunder vanninnlegg, innvendige(felles) vann- og avløpsledninger, varmtvannsforsyning, varme- og 
ventilasjonssystem m.m. Generelt for VVS-tekniske installasjoner er at de er funksjonelle, men at det 
må påregnes utskiftinger/utbedringer innenfor en 5 års periode.  
 
Sanitæranlegg 
Det er viktig at slukene på tak har regelmessig tilsyn og renhold slik at ikke løv og annet tetter til 
avløpet. UV sluk er av en slik konstruksjon at det tillater vannet å stuve seg opp i sluket slik at det må 
til et visst trykk før vannet ”slippes” ut. Dette er også forhold som i kombinasjon med renhold kan 
medvirke til at vannstanden også kan bli stående over sluket i korte perioder.   
 
Det angis at det ikke er rutiner for inspeksjon av overvannskummer. Overvannskummer som ligger 
spesielt utsatt til for tilførsel av sand, løv og lignende bør ha rutinemessig tilsyn. Tettes overløpet vil 
vannet trenge ut i terrenget og kunne påvirke nærliggende bygninger.  
  
Avløpstammer i plast er ført innvendig i bygget (innkasset) og ned til kulvert i garasje hvor det er 
benyttet PVC-rør. Det er ikke rapportert om problemer med lekkasje på avløpsnettet. Det vil være slik 
at rør for spillvann og overvann, som må legges med fall, over tid vil påvirkes av tele og 
setningsskader som gjør at deler av rørføringen ikke får tilstrekkelig fall. I slike tilfelle vil det oppstå 
problemer som ikke bare fører til dårlig avløp, men også til tilbakeslag. Om slike problemene oppstår 
vil det være å anbefale rørinspeksjon av uttrekkene.  
Vi har ikke funnet tegninger spesifikt for rør- og kanalopplegg for bygningene, men normalt for denne 
type bygg er avløpsrørene ført i vertikal bygningsmessig sjakt, med utsparing i gjennom dekkene, 
sammen med ventilasjonskanaler og rør for varmt- og kaldtvann. En av sjaktene har også gjerne 
nedløpsrør fra takvann. Rør og kanaler i vertikale sjakter er normalt isolert med mineralull i hele sin 
lengde.  
 
Avløpsrør fra baderoms utstyr er i plast og er i den enkelte boenhet støpt ned i etasjeskiller. Avløpsrør 
i plast har etter all erfaring fra boliger bygget på 70-tallet, ikke svart til forventningene. Innstøpte 
plastrør har få eller ingen utvidelsesmuligheter og vil over tid sprekke opp. Dagens forskrifter tillater 
heller ikke at vann- og avløpsrør støpes eller bygges inn i tunge bygningsmessige konstruksjoner som 
det ble gjort på denne tiden. Levetiden for slike system vil variere, men vi ser allerede i dag 
boligselskaper som sliter med lekkasjer fra innstøpte avløpsrør i plast.  Levetiden for avløpsrør i 
Jesperud boligsameie er vanskelig å stipulere da flere forhold virker inn på rørene over tid. Lekkasjer 
på innstøpte rør i dekke vil over tid vise seg i underliggende etasje, ved at maling og puss får endret 
farge og gjerne begynner å ”flasse”.  
 
Vanninnlegg og -opplegg er utstyrt med stoppe- og oppleggskraner av sluseventiltypen.  
Det er bare rapportert om små problemer med lekkasje etc. på kaldt- eller varmtvannsledninger. 
Innvendige stoppekraner og oppleggsventiler er plassert i garasje. Det må påregnes at ikke alle stenger 
tilfredsstillende. Det er opplyst at ca. 50% av disse er skiftet. 
Våtrommene er bygget opp i samsvar med gjeldende forskrifter når bygningene ble oppført. Det er 
lagt vinylbelegg på gulvene tilsluttet sluk med klemring. Dette er også i dag en godkjent 
membranløsning. Veggene har imidlertid ikke godkjent membranløsning i våtsonen, noe en skal være 
oppmerksom på. Over tid vil dette området bli nedfuktet og fuktskader vil oppstå om ikke nødvendige 
tiltak blir gjennomført av den enkelte beboer.   
 
Når det gjelder varmepumpedelen tilknyttet beredersystemene regnes aggregatene å ha en estimert 
levetid på ca.15 år. Automatikk og styringskomponenter har en stipulert levetid på 10 år. 
Det er registrert at en av varmepumpene i berederrom 3 (nr.54) er defekt. 
Varmepumpene i berederrom 1 og 3 er alle fra 1986 og har kjølemedium R-22. 
Varmepumpene er 20 år og bør byttes ut. Dette har også med at R-22 skal ”fases ut” i 2010. 
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Forbudet i § 6-3 mot bruk av HKFK gjelder ikke for etterfylling eller vedlikehold av kulde- og 
klimaanlegg som er lovlig produsert, importert, omsatt og installert i forhold til tidligere 
reguleringer. Fra 1. januar 2010 er det likevel forbudt å bruke ny HKFK til etterfylling eller 
vedlikehold av slike kulde- og klimaanlegg. Fra 1. januar 2015 er også etterfylling eller vedlikehold 
med brukt eller gjenvunnet HKFK forbudt. 
 
Vi anbefaler at kjøleanleggene går med eksisterende medium frem til 2010 og skifter ut kjølemaskiner 
som det da ikke er økonomisk lønnsomt å konvertere til nytt medium, eller bør byttes pga. slit. og 
elde, uøkonomisk drift, eller pga. andre forhold. 
Det er ikke etablert serviceavtale på varmepumpene.  
 
9 stk. av berederne er fra 1989. Generell levetid på beredere i Oslo-området er stipulert til ca.30 år. 
 
 
Ventilasjon 
Ventilasjonssystemet for blokkene er bygget opp som et mekanisk avtrekksanlegg. Det vil si det er 
mekaniske vifter, her plassert på tak, som trekker luft gjennom et kanalsystem tilknyttet kjøkken, bad, 
vaskerom, WC og skaper undertrykk i boenhetene. Undertrykket medvirker til at luft utenfra ”suges” 
inn gjennom tilluftsventiler, her for det meste som spalteventiler i vinduskarm. Ulempen ved slike 
system er trekk (spesielt vinterstid), ufiltrert luft, dårlig regulering av luftmengder og sist men ikke 
minst er slike anlegg lite energivennlige. 
Dagens forskrifter påpeker viktigheten av å ha tilfredsstillende ventilasjon for å oppnå et godt 
inneklima og skjerme bygningskroppen for muggsopp og råteskader. Det er derfor viktig at 
boenhetene har åpne ventiler på både avtrekks- og tilluftsiden. Vi registrerer alt for mange 
inneklimatiske og bygningsmessige skader forårsaket av dårlig eller ingen ventilasjon. Spesielt skjer 
dette i kalde vinterperioder hvor tilluftsventilene stenges på grunn av kald trekk. Stengte ventiler vil 
resultere til at fuktigheten i inneluften stiger med påfølgende kondensering mot kalde flater som vindu 
og yttervegg (kuldebroer). Det vil raskt etableres muggsopp på disse stedene.  
Det oppgis at rengjøring av ventilasjonskanaler i blokkene aldri er utført eller at kontroll av 
forurensing i disse er foretatt.  
Når det gjelder renhold av ventiler i den enkelte leilighet er dette normalt beboers anliggende. Det er 
viktig med rutinemessig vedlikehold både på tilluft- og fraluftventiler.  
Det registreres at tilluftsventiler som avtrekksventiler og kanaler er sterkt forurenset (se vedlegg foto). 
Vifter på tak bør rengjøres minst en gang i året. Forurensinger legger seg blant annet på vifteskovler 
og medvirker raskt til nedsatt virkningsgrad, samt på viftemotor hvor luften skal kjøle denne. 
Nedsmusset viftemotor vil over tid føre til varmegang i motor som igjen fører til redusert levetid.  
Vaktmester skifter viftereim og rengjør planfilter og varmegjenvinningsbatteri etter behov. 
Det er for øvrig ingen serviceavtale på ventilasjonsanleggene. 
 
 
Varmeanlegg,  
Det henstilles til beboere å benytte el.ovner med termostat og ur-styring for å tilstrebe så optimal 
energivennlig drift som mulig. 
 
Tiltak 
Sanitæranlegg 

 
• Det må tilrettelegges rutiner for kontroll og rengjøring av utvendige drens- og 

overvannskummer. 
• Det må påregnes å skifte sluseventiler som ikke stenger tilfredsstillende. Dette gjelder 

avstegningsventiler generelt for kaldt- og varmtvann. 
• En av varmepumpene i berederrom nr.3 er defekt. Vi ser det som lite lønnsomt å 

skifte ut komponenter i denne med mindre det ikke er av bagatellmessig art. R-22 må 
som sagt fasas ut i 2010 slik at aggregatene må byttes ut innen denne tid. Å 
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konvertere til annet kjølemedium vil ikke være økonomisk forsvarlig på så gammelt 
anlegg. 
På grunn av dårlig energivennlig drift når pumpen ikke er i drift, bør varmepumpen 
settes i stand eller skiftes ut så snart som mulig. 

• Det bør opprettes årlig serviceavtale på varmepumpene. 
• Utvendige hovedstoppekraner er ikke merket. Disse skal merkes på husvegg med skilt 

som viser retning og avstand til hovedstoppekranen. Utvendige hovedstoppekraner er 
for øvrig plassert i kum utenfor gavlvegg for hver enkelt bygning. 

 
 
Ventilasjon 

• Kontroll av renhet i kanaler bør foretas da det ikke er foretatt kontroll eller rengjøring 
etter at bygningene ble oppført. Kontroll av ventilasjonskanaler foregår med video-
system. 

• Det registreres at skovler på vifter er forurenset og bør rengjøres. Planfilter som er 
montert før vifteenhet er et grovfilter som bare tar de riktig store partiklene. Det bør 
etableres faste rutiner for rengjøring av filter, vifter og gjenvinningsbatterier. 

• Tilluftsventiler bør gås over og rengjøres. Tilluftsventilene rengjøres/støvsuges 
normalt fra yttersiden. 

 
 
Varmeanlegg  

• Ingen tiltak 
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3.40 ELKRAFT 

Generelt 
• Det elektriske anlegget i bygningene er av eldre dato og noe slitt av elde. Enkelte 

anleggsdeler bør rehabiliteres. 
 
Tilstand 
 
Jordingsanlegg 

• Det har de siste årene blitt mer og mer fokus på jordingsproblematikk og den sikkerhet et 
velfungerende jordingsanlegg har for både mennesker og installasjoner. Dette er viktig med 
tanke på berøringsspenninger og brann ved eventuelle jordfeil i anlegget.  

• Hovedvannkran/vannrør er benyttet som jordelektrode. Denne utførelse er ihht forskrifter som 
gjaldt da blokkene ble bygget. Ihht dagens normer/forskrifter anbefales jordelektrode utført 
med copperwire el. l.  

• Soilrør er ikke tilkoblet med  utjevningsforbindelser. Ihht forskrifter som gjaldt da blokkene 
ble bygget burde det vært lagt utjevningsforbindelser til soilrør. Ihht dagens forskrifter skal 
soilrør ha utjevningsforbindelse.  

 
Stikkledninger og inntakskabler 

• Det er ikke foretatt belastningsmålinger, varmemåling, termografering el. l. av stikkledninger 
og inntakskabler. Stikkledninger og inntakskabel er fra blokkene ble bygget (1973). På 
bakgrunn av visuell kontroll anses disse å være i normal god stand, og kan trolig levere den 
effekten det er behov for pr.d.d.  

 
Hovedfordelinger 

• Det er ikke foretatt belastningsmålinger, varmemåling, termografering el. l. på hovedtavler (6 
stk i u.etg). Tavleutstyr er fra blokkene ble bygget (ca 1973) og dermed av noe eldre dato. 
Kursfortegnelser virker korrekte og det var ingen visuelle tegn på overbelastning eller slitasje.   

• Hovedtavlenes utførelse er av en slik art at de kun skal betjenes av sakkyndige (installatør 
eller elektromontør). Dette pga utildekkede strømskinner samt 1-moduls sikringsholdere for 
gårdsanlegg, motorvarmeanlegg og stigesikringer for leiligheter.  Vaktmester uten 
elektroutdannelse skal derfor ikke betjene sikringer på disse tavler.  

• Brannklassen i hovedtavlerommene var i orden. 
 
Underfordelinger 

• Det er ikke foretatt belastningsmålinger, varmemåling, termografering el. l. 
• Sikringsutstyr i sikringsskap for leiligheter er avhengig av hva den enkelte beboer har foretatt 

av oppgradering/vedlikehold. Vi har kun befart noen sikringsskap, men vi anslår ut ifra vårt 
befaringsgrunnlag at ca. 90% av fordelingene for leiligheter har skrusikringer (UZ-element) 
fra blokkene ble bygget (ca 1973). Erfaringsmessig overbelastes sikringer til leiligheter ofte. 
Disse blir dermed fortere slitt og ødelagt av ”stadig” overbelastning og sikringsskifte. 

• Sikringsutstyr i sikringsskap i berederrom var av type skrusikringer (UZ-element). Det var 
ingen visuelle tegn på overbelastning eller slitasje. 

• Sikringsutstyr i sikringsskap i tavlerom for motorvarmeanlegg i garasjer var av type 
skrusikringer (UZ-element). Det var ingen visuelle tegn på overbelastning eller slitasje. 

 
Kursopplegg for lys og stikk 

• Kursopplegg for lys og stikk i fellesarealer utført med PN-ledninger i skjult røranlegg. Det er 
ikke foretatt demontering av belysningsutstyr, brytere  etc for å kontrollere de skjulte 
ledningenes tilstand. Varmeavgivelse fra lamper kan medføre at isolasjon på PN-ledninger 
blir tørr og sprø og dermed være en risiko for kortslutning/jordfeil. 
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Belysningsutstyr 
• Belysningsutstyr (trappeoppganger, garasjer og ute) er av nyere dato. 

 
Andre el-installasjoner 

• Ringeanlegg, kabel-TV og teleanlegg er ikke vurdert. 
 
 
Tiltak 
 
Jordingsanlegg 

• Et velfungerende jordingsanlegg er som nevnt ovenfor viktig med tanke på 
berøringsspenninger og brann ved eventuelle jordfeil i anlegget. Det anbefales derfor på det 
sterkeste at jordingsanlegget oppgraderes ved å legge utjevningsforbindelser til soilrør.  

 
Stikkledninger og inntakskabler

• Det er ikke nødvendig med tiltak i forbindelse med inntaks- og stigeledninger da det ikke ble 
rapportert om kapasitetsproblemer med strømmen i leiligheter eller i bygningen generelt. 

 
Hovedfordelinger: 

• Hovedtavlenes utførelse er pr.d.d. av en slik art at de kun skal betjenes av sakkyndige 
(installatør eller elektromontør). Dette pga utildekkede strømskinner samt 1-moduls 
sikringsholdere for gårdsanlegg, motorvarmeanlegg og stigesikringer for leiligheter.  
Vaktmester uten elektroutdannelse skal derfor ikke betjene sikringer på disse tavler. Det 
anbefales derfor på det sterkeste at hovedtavlene skiftes ut i sin helhet. Det bør da monteres 
skap med modulavdekninger. Herunder benyttes da også effektbrytere, automatsikringer med 
OV-kar, jordfeilbrytere og jordfeilsikringer. 

 
Underfordelinger 

• Ca 90% av boligmassen antas å ha skrusikringer fra blokkene ble bygget (1973). 
Erfaringsmessig blir skrusikringer for leiligheter slitt av ”stadig” overbelastning og 
sikringsskifte og har da svekket strømføringsevne. Vi anbefaler på det sterkeste at alle 
skrusikringer for leiligheter skiftes med hhv automatsikring med OV-kar for hovedsikring og 
jordfeilsikringer for kurssikringer. Jordfeilsikringer beskytter dessuten liv og eiendom mot 
farlige jordfeilstrømmer.    

• Dersom ikke oppgradering til jordfeilsikringer utføres bør styret som et absolutt minimum 
informere beboere om at eldre skrusikringer må skrues til minimum en gang i året for å sikre 
best mulig kontakt mellom lokk, sikring og bunnskrue. Hvis dette ikke utføres med jevne 
mellomrom kan det oppstå slark og dermed varmgang i kontaktflater som dermed kan utvikle 
seg til brann. 

• Sikringsutstyr i sikringsskap i berederrom var også av type skrusikringer (UZ-element). Det 
var ingen visuelle tegn på overbelastning eller slitasje. Vi vil allikevel anbefale at disse skiftes 
til automatsikringer/jordfeilsikringer da dette beskytter liv og eiendom mot farlige 
jordfeilstrømmer. 

• Sikringsutstyr for motorvarmeanlegg i garasjer montert i sikringsskap i tavlerom var også av 
type skrusikringer (UZ-element). Det var ingen visuelle tegn på overbelastning eller slitasje. 
Vi vil allikevel anbefale at disse skiftes til automatsikringer/jordfeilsikringer da dette 
beskytter liv og eiendom mot farlige jordfeilstrømmer. 

 
Kursopplegg for lys og stikk 

• Det er ikke oppdaget noen mangler som krever utbedring ved vår visuelle kontroll av synlig 
kursopplegg.  Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har kontrollert hver eneste  bygningsdel. 

 
 
Belysningsutstyr 
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• Det er ikke oppdaget noen mangler som krever utbedring ved vår visuelle kontroll av 
belysningsutstyr.  Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har kontrollert hver eneste bygningsdel. 

 
Andre el-installasjoner 

• Ringeanlegg, kabel-TV og teleanlegg er ikke vurdert. 
 
 
 
El. tekniske rutiner for vaktmester 

• Generelt: Elektrisk anlegg bør kontrolleres med faste mellomrom. Vaktmester kan visuelt 
kontrollere for synlige skader. Dette kan være løse, sprukne eller knuste brytere, 
stikkontakter, kabler, koblingsbokser, lamper etc. Ta kontakt med el-entreprenør for 
utbedring.  

• Hovedtavler: Påse at dør inn til hovedtavle er låst slik at uvedkommende ikke har tilgang til 
denne. 

• Belysningsutstyr: Defekte lysrør bør skiftes snarest da disse reduseres armaturens levetid. 
Feste løse skjermer på lamper. 

 
Boligselskapet er for øvrig også pålagt å etablere ovennevnte rutiner i forbindelse med internkontroll. 
 
 

3.50 TELE OG AUTOMATISERING 

Callinganlegg/porttelefon ble rapportert til å fungere bra. Hvis feil oppstår utbedres dette 
fortløpende. 

 
 

3.60 ANDRE INSTALLASJONER 

Ingen unormale tilstander er registrert under dette punktet. 
 
 
 

3.70 UTEANLEGG 

Tilstand 
Det ble ikke registrert noen unormale tilstander.  
 
Tiltak 
Ingen tiltak anbefales. 
 
 

3.80 ANDRE FORHOLD 

Styret bør sette i gang med HMS arbeid i relasjon til internkontrollforskriften. Selskapet har ytret et 
ønske om å få utarbeidet en periodisk vedlikeholdsplan med kostnader.  
 
Kommentar til ansvarsforhold: 
Generelt kan styret i eierseksjonssameiet treffe alle beslutningene om vedlikehold av den del av 
sameiets bygningsmasse som hører til fellesarealene. Det er ikke av betydning om kostnadene med 
vedlikehold er vesentlige. Beslutningen treffes med vanlig flertall på sameiermøte,jf esl § 30 første 
ledd.  
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Grensen mellom indre- ytre vedlikehold er ikke fastsatt detaljert i eierseksjonslove. § 20, annet ledd 
fastsetter at sameiet har ansvar for det ytre vedlikehold. Mange sameier har også 
vedtektsbestemmelser som regulerer dette. Vi viser til beboerhefte for Jesperud Boligsameie og dets 
vedtekter. 
 
Skulle det være behov for en mer oppklarende forklaring rundt ansvarsretten rundt vedlikehold bes 
det om å ta kontakt med  juridisk avdeling i OBOS. OBOS Prosjekt kan være behjelpelig med 
videreformidling om dette skulle være ønskelig. 
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4 TILTAKSLISTE MED KOSTNADSOVERSLAG 
I etterfølgende tabell er det gitt et grovt kostnadsoverslag for de enkelte tiltak. Det gjøres oppmerksom på at det kan oppstå uforutsette forhold som medfører tilleggskostnader 
på prosjektene. Prisene kan ikke anses som gjeldende før endelig tilbud fra entreprenør foreligger. En utsettelse i forhold til de foreslåtte utførelsestidspunkt vil trolig ha 
betydning for kostnadene. 
Det gjøres også oppmerksom på at kostnader til rigg og drift samt eventuell profesjonell byggeledelse ikke er medtatt i overslagene. Til orientering kan vi opplyse at rigg- og 
driftskostnader normalt utgjør et tillegg på ca. 20 % på entreprisekostnadene, og byggeledelse anslagsvis 10 % på entreprisekostnadene.  
Alle summer er inkl. mva. 
 
For forklaring av begrepene brukt i kolonne for ”Tiltaksgrad” og ”Konsekvensgrad” henvises det til vedlegg ”Referansegrunnlag for tilstandsvurderingen”. 
Post Bygningsdel Tilstands-

grad 
Konsekvens- 
grad 

Svikt Tiltak Enhetspriser 
inkl. mva. 

Anbe-
fales 
utført 

21 Grunn, fundamenter og 
Garasje 
 

1 
 

1-2 
 

1 

2S 
 

2S3Ø 
 

1S 

 Overflatebehandling av alle synlige 
betongflater. 
Undersøke nærmere om saltutslag/fukt. 

- betonganalyse 
Undersøke nærmere setning/svinnsprekker i 
vegg. 

Ca kr. 400,-/m² 
 
 
Ca kr. 25.000,- 

2008 
 

2007 
 

2007 

23 Yttervegger 
 

2 
 
 

2 

2E2Ø 
 
 

2Ø2H 

 Overflatebehandling av panelbord. 
Lage luftespalte ved overgang 
fasadebord/balkongdekke. 
Enøkanalyse 
Overflatebehandling av vinduer(utgåt hvis 
vinduene skiftes) 

Ca kr. 150,-/m² 
 
 
 
 

2007 
 
 

2009 
 

24 Innvendig 
 

      

25 Dekker 
 

1 2Ø  Overflatebehandling av himling i kjeller. Ca kr. 200,-/m² 2008 

26 Yttertak 
 

     

 
 

28 Balkonger 
 

1 2Ø2S  Overflatebehandling av dekke/rekkverk Ca kr. 200,-/m² 2007 

30 VVS       

 Februar 2007 
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Post Bygningsdel Tilstands-

grad 
Konsekvens- 
grad 

Svikt Tiltak Enhetspriser 
inkl. mva. 

Anbe-
fales 
utført 

 - Sanitær 
- Sanitær 
- Sanitær 
- Sanitær 
- Sanitær 
- Ventilasjon 
- Ventilasjon 
- Ventilasjon 
 
 

1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 

1S 
2S 

2S/Ø 
2S/Ø 

1S 
2H 
2H 
2H 

Kontroll og tømming av overvannskum 
Skifte stoppekraner 
Skifte defekt varmepumpe 
Opprette serviceavtale på varmepumper 
Merke utvendige hovedstoppekraner 
Videokontroll av kanaler  
Vifter rengjøres 
Tilluftsventiler rengjøres 

Ca kr 5.000,- (pr. stk.) 
kr.         1.500,- (pr. stk.) 
kr.      100.000,-  
kr.        10.000,- 
kr.        12.000,- 
kr.          7.000,- 
kr.           -.— 
kr.         20.000,- 

2007-12 
2007-12 
2007 
2007 
2007  
2007 
2007  
2007  

40 Elkraft 
- Jordingsystem 
- Hovedfordelinger 
 
 
- Underfordelinger 
 

 
2 
2 
 
 

1 

 
2-3S 
2-3S 

 
 

2S 

  
- Etablere utjevningsforbindelser til soilrør 
- Skifte 6 stk tavlestativ (som pr.d.d. ikke er 
godkjent for usakkyndig betjening) til skap 
med forskriftsmessige avdekninger. 
- Skifte sikringsutstyr i sikringsskap for 360 
stk leiligheter, 3 stk berederanlegg og 6 stk 
motorvarmeanlegg 

 
Ca. 30.000.-  
Ca. 300.000.- 
 
 
Ca. 2.220.000.- 

 
2007 
2007 
 
 
2007-
2010 

60 Andre installasjoner 
 

      

70 Uteanlegg 
 

      

80 Andre forhold 
 

3 3H  Oppstart av HMS arbeid i relasjon til intern-
kontrollforskriften. 

 2007 

 
 
 

 Februar 2007 
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5 VIDERE FREMDRIFT 
Den generelle tilstandsvurderingen vil gi styret i boligselskapet et godt grunnlag for riktig prioritering 
av fremtidige vedlikeholdsoppgaver. I det etterfølgende er en mulig fremdrift for tiltakene skissert: 
 

1. Boligsameie må etablere et fungerende KS- system for å ivareta kravene til helse, miljø og 
sikkerhet. 

2. Skifte defekt varmepumpe og opprette en serviceavtale for periodisk vedlikehold. 
3. En fullstendig betonganalyse av garasjeanlegg med tanke på korrosjonsproblemer og 

saltutslag. 
4. Etablere utjevningsforbindelser til soilrør. 
5. Undersøke nærmere setning/svinnsprekker i garasjeanlegg og utbedre skader på betongvegg. 
6. Rehabilitere garasjeanlegg med overflatebehandling på himling/vegger og utbedre 

betongskader. 
7. Stadfesting av ansvar ang. vedlikehold av fellesareal.  
8. Skifte 6 stk tavlestativ (som pr.d.d. ikke er godkjent for usakkyndig betjening) til skap med 

forskriftsmessige avdekninger. 
9. Vifter og tilluftsventiler rengjøres. 
10. Utbedring av trepanel på fasade ut mot balkong og overflatebehandle. 
11. Skifte ut vinduer/balkongdører hvor det skulle være nødvendig. 
12. Ved en evnt. Enøkanalyse vil pkt. 6-7 falle ut. 
13. Skifte sikringsutstyr i sikringsskap for 360 stk leiligheter, 3 stk berederanlegg og 6 stk 

motorvarmeanlegg. 
14. Videokontroll av kanaler 
15. Kontroll og tømming av overvannskum. 
16. Skifte stoppekraner. 
 

 
 
 
 
 
Periodiske vedlikeholdsoppgaver: 

− Årlig utbytting av batterier til røykvarslere og sjekk av brannslokningsapparat/brannslanger i 
alle boenheter. 

− Årlig rutine kontroll av fundamenter/grunnmur med hensyn på endringer av sprekker, riss, etc. 
− Inspeksjon av tak, beslag, tekking, renner og nedløp 1 gang pr. år. 
− Årlig rens av utvendige kummer.  

 
Gjennomføring av større vedlikeholdsoppgaver er en krevende og ofte kostbar prosess. For å få en 
best mulig utnyttelse av resursene, anbefales boligselskapet å benytte profesjonell hjelp i 
gjennomføringen. 
OBOS Prosjekt A/S har lang erfaring med slike prosjekter og kan bistå boligselskapet med blant annet 
med anbudsinnhenting, kontraktsinngåelse kontroll med gjennomføringen av tiltakene. 
 
 
 
 



 
  

 
 

REFERANSEGRUNNLAG I TILSTANDSVURDERINGEN 
 

I henhold til NS 3424 skal konsekvensene av registrert tilstand vurderes, som 
grunnlag for anbefaling av tiltak. Konsekvensgraden fastsettes for en eller flere 
enkeltstående konsekvenser eller et samlet sett av konsekvenser. 
Følgende konsekvenser er lagt til grunn: 

S: Sikkerhet (f.eks. bæreevne, brannsikkerhet) 
H: Helse/ miljø (f.eks. luftkvalitet/ støynivå) 
E: Estetikk (f.eks. overflater) 
Ø: Økonomi ( f.eks. vedlikehold, utskifting) 
 
 
Det benyttes fire konsekvensgrader med følgende hovedbetydning: 
 
Konsekvensgrad 0: Ingen konsekvenser 
Konsekvensgrad 1: Små konsekvenser  
Konsekvensgrad 2: Middels store konsekvenser  
Konsekvensgrad 3: Store konsekvenser  
 
 
Bygningsdelenes tilstand beskrives ved hjelp av tilstandsgrader: 
 
Tilstandsgrad 0:  Ingen symptomer 
Tilstandsgrad 1:  Svake symptomer  
Tilstandsgrad 2:  Middels kraftige symptomer  
Tilstandsgrad 3:  Kraftige symptomer  
 
 
Svikt 
Svikt registreres i forhold til et definert referansenivå. Selv om det ikke registreres 
symptomer, dvs. tilstandsgrad 0, kan det være svikt i en bygningsdel.  
Eksempel på dette kan for eksempel være at dørene i boligselskapet ikke 
tilfredsstiller dagens krav i brannforskriftene. 
 

     
                                      
                                      

      

Definisjoner og referanser  Sist revidert: 06.05.2003 



Side 1 

SYMPTOMLISTE BYGG 
 
Betong: 
Tilst.grad Skade Symptom Tilstand 

0 ingen ingen  ingen riss 
ingen bom (delaminering) 
ingen avskallinger 
ingen rustutfelling 

1 liten svak noe fine riss 
noe bom 
noe avskallinger 
noe rustutfelling 

2 middels middels 
kraftig 

mye riss 
mye bom 
mye avskallinger 
mye rustutfelling 
frilagt korrodert armering 

3 stor kraftig store sprekker 
store bomfelt 
store avskallinger 
sterkt korrodert armering 

 
 
Vinduer og balkongdører: 
Tilst.grad Skade Symptom Tilstand 

0 ingen ingen  ingen fukt 
ingen råte 
ingen avflaking/ avskallinger 
ingen utettheter, hele kittfalser 
ingen sprekker 
ingen kritting 

1 liten svak lokal oppfukting, ingen råtefare 
noe råte (påvises ved hjelp av f.eks. kniv) 
noe avflaking/ avskallinger (løsner delvis med tape) 
noe utettheter, kantslitte kittfalser 
noe sprekker, begynnende svekkelse av malingslaget 
svak kritting, tynt pigmentlag smitter ved berøring 

2 middels middels 
kraftig 

høy fukt lokalt, råtefare 
mye råte (skader kan være synlige på overflaten) 
mye avflaking/ avskallinger (løsner helt med tape) 
mye utettheter, trekk fra vinduer, sprekker i kitt 
mye sprekker, områder med bart treverk pga. oppsprekking 
kritting - tydelig pigmentlag smitter av ved berøring 

3 stor kraftig permanent oppfukting, råtefare 
kraftig råte (kraftig svekkelse av treverket ofte godt synlig) 
store avflakinger/ avskallinger (helt løst malingsstrøk uten 
heft) 
manglende vindusglass og kitt, skjeve vindusrammer 
kraftig oppsprekking, store områder med bart treverk 
kritting - ved berøring blir hånden kraftig tilsmusset 

 

Symptomliste bygg  Sist revidert: 31.05.2002 



Side 2 

 
Yttertak og dekker: 
Tilst.grad Skade Symptom Tilstand 

0 ingen ingen  få små riss 
ingen bom 
ingen avskallinger/ avflassinger 
ingen lekkasjer/ saltutslag 
ny og intakt taktekking 
ingen skader på beslag/ renner og nedløp 

1 liten svak noe fine riss 
litt bom 
lite avskallinger/ avflassinger 
noen små lekkasjer/ saltutslag 
ca. 15 år gammel taktekking/ noe skader 
mindre skader på beslag/ renner og nedløp 

2 middels middels 
kraftig 

mye sprekker og riss < 2 mm. 
en del bom 
noe avskallinger/ avflassinger 
lekkasjer/ saltutslag 
ca. 20 år gammel taktekking/ skader 

3 stor kraftig store sprekker > 2 mm. 
store bomfelt 
store avskallinger/ avflassinger 
store lekkasjer/ saltutslag 
> 30 år gammel taktekking/ store skader 
store skader på beslag/ renner og nedløp 

 
 
Generelt pusset betong/ murverk 
Tilst.grad Skade Symptom Tilstand 

0 ingen ingen  få små riss 
ingen bom 
ingen avskallinger/ avflassinger 
ingen lekkasjer/ saltutslag 
ingen begroing 

1 liten svak noe fine riss 
litt bom 
lite avskallinger/ avflassinger 
noen små lekkasjer/ saltutslag 
noe begroing 

2 middels middels 
kraftig 

mye sprekker og riss < 2 mm. 
en del bom 
noe avskallinger/ avflassinger 
lekkasjer/ saltutslag 
mye begroing 

3 stor kraftig Store sprekker > 2 mm. 
store bomfelt 
store avskallinger/ avflassinger 
store lekkasjer/ saltutslag 
kraftig begroing 

 

Symptomliste bygg  Sist revidert: 31.05.2002 



Side 3 

 
Utvendig trekledning: 
Tilst.grad Skade Symptom Tistand 

0 ingen ingen  ingen fukt 
ingen råte 
ingen avflaking/ avskallinger 
ingen begroing/ svertesopp 
ingen sprekker 
ingen kritting 

1 liten svak lokal oppfukting, ingen råtefare 
noe råte (påvises ved hjelp av f.eks. kniv) 
noe avflaking/ avskallinger (løsner delvis med tape) 
noe begroing (misfarging, vanskelig å skille smuss og 
lavvekst) 
noe sprekker, begynnende svekkelse av malingslaget 
svak kritting, tynt pigmentlag smitter ved berøring 

2 middels middels 
kraftig 

høy fukt lokalt, råtefare 
mye råte (skader kan være synlige på overflaten) 
mye avflaking/ avskallinger (løsner helt med tape) 
mye begroing (fargeforandring, overflaten er synlig 
skjemmet) 
mye sprekker, områder med bart treverk pga. oppsprekking
kritting - tydelig pigmentlag smitter av ved berøring 

3 stor kraftig permanent oppfukting, råtefare 
kraftig råte (kraftig svekkelse av treverket ofte godt synlig) 
store avflakinger/ avskallinger (helt løst malingsstrøk uten 
heft) 
kraftig begroing (kraftig fargeforandring, dekker hele felt) 
kraftig oppsprekking, store områder med bart treverk 
kritting - ved berøring blir hånden kraftig tilsmusset 

 
 

Symptomliste bygg  Sist revidert: 31.05.2002 



 
  

OVERFLATEBEHANDLING AV VINDUER MED RAMME OG  
KARM I TRE, SAMT UTVENDIG TREKLEDNING. 

Normal levetid for vinduer er ca. 30 - 40 år under forutsetning at det foretas jevnlig 
vedlikehold. 
 
Overflatebehandling 
Vinduer hører med til de mest utsatte bygningsdelene når det gjelder påkjenninger fra 
vær og vind, og boligselskapets beboere bør gjøres kjent med at overflatebehandling av 
rammer og karmer er meget viktig for vinduenes levetid. Normalt vedlikeholdsintervall 
for maling av vinduer er ca. 6 år avhengig av påvirkning fra vær og vind. 

Vedlikeholdsarbeid er nødvendig når eksisterende overflatebehandling ikke lenger 
beskytter trevirket mot fuktighet. En kan spare mye arbeid om en behandler vinduene 
på nytt før malingen begynner å sprekke. Man unngår dermed skraping og grunning. 

Sol- og slagregnutsatte fasader krever langt hyppigere vedlikehold enn mer beskyttede 
vegger og bygningsdeler. Dette gjelder særlig beisede overflater. Under normale 
forhold bør man på utvendig kledning kunne regne med følgende 
vedlikeholdsfrekvenser: 
 - beis (2 strøk)    2 - 4  år 
 - dekkbeis (grunning + 2 strøk)  4 - 8  år 
 - maling (grunning + 2 strøk)  6 - 12 år 
Innvendig skal overflaten hindre at luftfuktighet og kondensvann trenger inn i treverket. 
Fuktighet vil p.g.a. forskjell i damptrykket forsøke å vandre fra vinduets varme side til 
den kalde. Innvendig overflatebehandling skal derfor være så damptett som mulig, mens 
utvendig behandling bør være dampåpen slik at eventuell fuktighet i treverket kan tørke 
ut. NB! Glem ikke overflatebehandling på over- og undersiden av vindus- og 
dørrammene. 

Ved vedlikehold bør overflatene rengjøres med salmiakkvann (og skylles godt), eller et 
spesialvaskemiddel. Eventuell overflatesopp fjernes med stålbørste og soppvask, 
eventuelt et klorvaskemiddel med etterfølgende grundig skylling med rent vann. 
Løstsittende maling slipes bort eller fjernes med stålbørste og skraping. 
 
Sålbenk/sidelister og avdekningsbord 
Generelt skal sidelister og avdekningsbord avsluttes i god avstand over sålbenkbeslag 
slik at fukt ikke suges opp gjennom belistningens endeved. Oppsug av fukt vil i lengden 
kunne føre til råteskader.  
 
Tettelister 
På vinduer og dører uten tettelister, bør dette monteres. Tettelistene må alltid plasseres i 
indre anslag og så langt inn mot den varme siden som mulig. Tettelistene skal hindre at 
den varme, fuktige inneluften trenger ut i mellomrommet mellom glassene og danner 
kondens. I tillegg skal de motvirke trekk utenfra. Listene må ikke stramme rundt 
hjørnene, men legges i en ekstra bøy. Tettelistene må ikke males. 
 

      

Vedlikehold av vinduer  Sist revidert: 03.06.2002 



 
 

INFORMASJON OM BETONGSKADER 

Betongskader er et økende problem for mange boligselskaper. Tildels omfattende skader 
på balkonger, fasader og parkeringsanlegg viser at en rehabilitering mange steder er 
påkrevet. Kunnskapen i forbindelse med reparasjon av betongskader blir stadig bedre, 
spesielt med hensyn til skader forårsaket av ”salter”.  
Tidligere teknisk viten forutså ikke de problemene man nå avdekker.  Betongskadene 
skyldes som oftest armeringskorrosjon (dvs. at armeringen ruster).  Hovedårsakene er  
klorider (salt)  i betongen, karbonatisering, eller en kombinasjon av disse. 
 
Klorider: 
Selv når pH verdien i betongen er høy, kan det oppstå armeringskorrosjon.  Dette kan 
skyldes salter tilført under utstøping av betongen, eller tilført senere i bruksfasen. Flere 
boligblokker i Østlandsområdet har ”innstøpte” klorider hvor skadene er omfattende. Hva 
angår  garasjeanlegg, er det bilene som drar med seg salt inn på vinteren.  Skader som 
følge av klorider er den mest økende skadeårsaken i dag og det er grunn til å anta at 
mange garasjeanlegg trenger en omfattende utbedring. Parkeringsanlegg over flere etasjer 
er mest utsatt for skader og for enkelte parkeringsanlegg kan skadeomfanget innebære en 
sikkerhetsrisiko.  Reparasjon av kloridinitierte skader er svært kostbare og det er pr. i dag 
kun katodisk beskyttelse som gir en effektivt beskyttelse. 
Ved katodisk beskyttelse bruker man påtrykt strøm for å tvinge armeringen inn i en 
tilstand der den ikke kan ruste. Metoden betinger tilkobling til strøm i flere år og systemet 
må overvåkes.  
 
Hva er karbonatisering: 
Karbonatisering er en kjemisk prosess som oppstår fordi CO2 (kulldioksyd) trenger inn 
og reduserer pH-verdien til betongen.  Når prosessen har kommet så dypt i betongen at 
den når armeringen, vil denne kunne begynne å ruste.  Når armeringen ruster, utvider den 
seg, og rusten vil kunne sprenge løs betongen som dekker armeringen. 

 
 
Skader initiert av denne prosessen repareres som ofte ved hjelp av mekanisk reparasjon 
og i noen tilfeller av elektrokjemiske metoder. 
 
Kontroller i tide – spar reparasjonskostnader 
En av farene ved betongskader, er at de blir synlige i form av avskalling først når skadene er 
omfattende.  Derfor er det viktig å foreta en tilstandskontroll for å kartlegge skadeomfang 
og skadeårsaker så tidlig som mulig. Dette gjelder særlig kloridinitiert korrosjon.  
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VANLIGE VVS FAGUTTRYKK I TRINN I RAPPORTER. 

 
 
AVLØPSVANN: 

Spillvann 
Avløpsvann fra dusj, toalett, servanter m.m. 

Overvann 
Vann fra tak og terreng 

Drensvann 
Vann fra grunnen under terreng 
 
 
RØRSYSTEM: 

Vannledning 
 Vanninnlegg   Ledning fra offentlig ledning til innenfor grunnmur 
 Opplegg / stamme        Vertikale ledninger opp til husets etasjer 
 Fordelingsledninger/ 

koblingsledninger Fra opplegg til det enkelte tappested 

Avløpsledning 
 Uttrekk-/stikkledning Ledning fra offentlig ledning til grunnmur 
 Bunnledning  Ledning under såle/kjellergulv 
 Nedløp / stamme  Vertikal ledning gjennom husets etasjer 

Kummer 
 Overvannskum, gårdskum 

eller sandfangskum  Kum som mottar overvann fra terreng 
 Drenskum   ”Samlekum” for drensledninger med overløp til 

 uttrekksledning 

Fordrøyningsmagasin 
 Fordrøyningsmagasin  Magasin ”steinfylling” for oppsamling/forsinking eller  

fordrøyning av overvann i terreng på egen eiendom 
 
VENTILER: 
 Oppleggskraner   Stengeventiler i kjeller til hvert opplegg 
 Shuntventil  3-veis blandeventil 
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FORSKRIFT OM HELSE-, MILJØ OG             

SIKKERHETSARBEID I VIRKSOMHETER.  
(Internkontrollforskriften)  

 
Dette er kun en kort orientering om "Forskrift om helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter" og hvilke konsekvenser denne forskriften kan få for det enkelte 
boligselskap. Definisjonen av begrepet internkontroll er: Systematiske tiltak som skal 
sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i 
samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen.    
 
Virkeområde 
Et boligselskap er definert som en virksomhet og omfattes av de lover som nevnes i 
Internkontrollforskriften.  For ordens skyld nevnes kort hvilke lover dette gjelder: 

• Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.  
• Sivilforsvarsloven § 48.  
• Brannfarlighetsloven. 
• Lov om eksplosive varer. 
• Produktkontrolloven. 
• Arbeidsmiljøloven, dersom virksomheten sysselsetter arbeidstakere.  
• Forurensningsloven. 
• Brannvernloven.  

 
Med bakgrunn i forskriftens store/brede virkeområdet, må det presiseres at bolig-
selskapets forholdsvis begrensede virksomhetsområde naturlig nok vil begrense 
forskriftens krav ovenfor boligselskapet. Områder og virksomheter som står sentralt for et 
boligselskap er brannsikring, rømningsveier, brannalarm, el-anlegget (både felles- og 
leilighetsanlegg), tilfluktsrom, heiser, fyrhus, generelt vedlikehold, lekeplasser og 
maskinelt utstyr. Blant flere områder/virksomheter må disse fanges opp av  den omtalte 
Internkontrollforskriften.  
 
Ansvar for igangsetting og drift av boligselskapets  internkontrollsystem.  
Ansvaret for å innføre og utøve internkontroll påhviler den som er ansvarlig for 
virksomheten - i dette tilfelle boligselskapets styre ved styreleder. Videre er det viktig at 
internkontrollen integreres i selskapets overordnede styring og daglige drift.  
 
Et fungerende internkontrollsystem. 
Et fungerende internkontrollsystem setter krav til systemet så vel som til brukerne.  Som 
navnet tilsier er dette et internkontrollsystem. Hovedaktørene i både etablerings- og 
driftsfase må med andre ord være boligselskapet selv. Intern kunnskap om eget 
boligselskap er viktig når et godt og fungerende  internkontrollsystem skal lages. 
Nøkkelordene her er kartlegging, planlegging/prioritering og oppfølging - alt styrt av  en 
målsetting der selskapets virke skjer i samsvar med fastsatte krav i 
Internkontrollforskriften.  
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Videre følger en stikkordsmessig  huskeliste over elementer som boligselskapet selv må 
ta tak i  når arbeidet skal igangsettes:  

 
1) Igangsetting 

• ta initiativ til arbeidet  
• informere og motivere 
• sette mål og beskrive ansvar og myndighet 
• organisere og planlegge innføringen 

 
2) Kartlegge  

• skaffe oversikt over aktuelle lover og forskrifter 
• kartlegge eksisterende rutiner for helse-, miljø og sikkerhet. 
• systematisere og oppbevare dokumenter. 
 

3) Planlegge og prioritere tiltak 
• planlegge og prioritere tiltak 
• lage handlingsplan for gjennomføring 

 
4) Følge opp  

• gjennomføre tiltak 
• rette opp feil og mangler 
• gjøre forbedringsarbeider til en naturlig del av den daglige driften 
• foreta jevnlig gjennomgang 
• kartlegge problemområder 

  
 
OBOS Prosjekt AS bistår gjerne styret med utdypende informasjon om forskriften og 
tilhørende lovverk, eller bistand til implementering av et fungerende  internkontroll-
system i boligselskapet. 
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ENERGI OG ENERGIØKONOMISERING 

Vi har i Norge lenge vært heldig stillet med rikelig tilgang av energi i form av elektrisitet til 
lave priser. Dette har medført at vi har gjort oss svært avhengig av denne energikilden. Vinteren 
2002/2003 viste hvor sårbare vi er for variasjoner i nedbørsmengdene. Mye tyder på  at 
energiprisene i fremtiden kommer til å stabilisere seg på et høyere nivå enn vi tidligere har vært 
vant til. 

Det er i de fleste bygninger et stort potensial for reduksjon av energiforbruket, uten at det 
reduserer vår bokomfort. Reduksjonen i energiforbruket kan erfaringsmessig hentes inn ved 
enkle og rimelige tiltak. Eksempler på enkle tiltak som kan bidra til energireduksjon er: 

 innføring av systematisk energioppfølging i bygninger med felles varmeforsyning. 
 etablering av energiregnskap som gir oversikt over både det totale energiforbruket fordelt på 

ulike energibærere og fordelt på de ulike formål energien benyttes til. 
 montering av sparedusjarmaturer 
 montering av lavenergi lyskilder 
 tetting av luftlekkasjer 

Man kan også oppnå betydelige besparelser ved å rette fokus 
mot energiøkonomiske tiltak i forbindelse med planleggingen 
av større vedlikeholdstiltak og rehabiliteringsprosjekter. 
Eksempler på slike tiltak kan være: 

 etterisolering av fasader 
 utskifting av dører og vinduer 
 etterisolering av etasjeskillere 
 fyrtekniske tiltak på felles varmeforsyning 

Ved en modernisering av fyranlegg og beredersystemer, bør alternative energikilder vurderes. 
Kostnadene til varme og varmt forbruksvann kan med andre energikilder reduseres betydelig. 
Det har de senere årene kommet mange alternative løsninger på markedet: 

 biobrensel i form av pellets, flis eller briketter kan erstatte olje eller elektrisk kraft som 
hovedenergikilde i varmesentraler / fyrhus 
 pelletskaminer kan tas i bruk i leiligheter med pipe. Pellets kan være et rimelig og 

miljøvennlig alternativ til strøm eller ved. 
 utskifting av eldre ildsteder kan gi store besparelser samtidig som det er et svært effektivt 

tiltak for å forbedre luftkvaliteten i nærmiljøet. 
 gass blir stadig mer aktuell som energikilde, for eksempel til bruk i gasskaminer. 
 Solfangere plassert på tak kan benyttes som et verdifullt energitilskudd til beredning av 

varmt tappevann, og kan benyttes til lavtemperatur vannbåren varme vår og høst. Investering 
i solfangere er spesielt interessant for bygninger som foretar rehabilitering av tak, og som 
allerede har felles forsyning av varmt tappevann og eventuelt også felles varmeforsyning. 

 
I Oslo er det etablert et eget fond (Enøkfondet) som gir støtte til enøkanalyser og iverksettelse 
av enøktiltak. OBOS Prosjekt AS et ett av de godkjente konsulentfirmaene som skal benyttes 
ved utarbeidelse av enøkanalyser. Vi bistår også gjerne med andre former for energirådgivning 
tilpasset den enkelte kundes behov. 
Enøkfondet ble bygget opp av Oslo’s befolkning over en 
periode på 10 år fra 1982 til 1992 og er i dag på ca. 600 mill. 
kroner.  
Det presiseres at støtteordningen gjennom Enøkfondet, kun 
gjelder for eiendommer i Oslo. 
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ALDRING AV STØPEJERN, 
AVLØPSRØR OG SLUK I BADEGULV 

 
Ved oppussing/rehabilitering av baderom 
Generelt er ingen komponenter i sanitæranlegget forutsatt å vare i mer enn ca. 50 år. 
All erfaring tilsier at rørnettet da er modent for utskifting. 

Norges byggforskningsinstitutt anbefaler at alle rør eldre enn 50 år og spesielt sluk 
eldre enn 40 år skiftes ut ved modernisering av bad. I Byggebransjens Våtromsnorm  
(BVN) er dette innskjerpet til sluk og avløpsrør eldre enn 40 år. I henhold til 
Byggeforskriften skal vann og avløpsrør være funksjonelle, gass- og vanntette.  
 
Skisse som viser normaltilstanden for ca. 40 til 50 år gamle avløpsrør og sluk. 
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Selv om røret ser helt ut utenpå, har det meste av støpejernet i rør og sluk forandret 
struktur. Jernet ruster opp innenfra, mens kullstoffet blir igjen i form av grafitt. Grafitt 
er porøst og slipper vann igjennom, dessuten tåler det ingen belastning. Ved rensing 
av sluk eller staking av rør øker faren for lekkasjer. 

Å rehabilitere et bad medfører relativt store kostnader. Det vil være uforsvarlig å ikke 
sørge for at også den "usynlige" delen er i samme stand som den synlige etter 
rehabiliteringen. Faren for opphugging og utskifting av rør kort tid etter en større 
byggmessig forbedring er reell. 

I borettslag er rehabilitering/utskifting av sluk og avløpsrør normalt et ansvar for 
fellesskapet. I andre former for boligselskap bør den samme løsningen tilstrebes.  
Vi foreslår at styrene i alle typer boligselskaper etablerer rutiner for infomasjon til alle 
eiere/leietakere der det klart fremkommer at styret bør informeres før det settes i gang 
større arbeider på bad og våtrom. Vi anbefaler videre at boligselskapet besørger 
nødvendig utskifting av både sluk og rør i hht. Byggebransjens Våtromsnorm (BVN) i 
de tilfeller den enkelte eier/leietaker gir signal om at våtrommet skal rehabiliteres.  
En slik rutine vil sikre at den enkelte eier/leietaker ikke påføres større kostnader enn 
høyst nødvendig ved en senere våtromsrehabilitering i boligselskapet.  
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Jesperud Boligsameie      
Bildevedlegg    

 

Bilde nr. 1 

 

 
 

 

 

Bilde nr. 2 

 

 

Inngangsparti 
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Bilde nr. 3 

Fukt og saltutslag  ved 
overgang 
dekke/betongvegg. 

Garasjeanlegg 

 
 

Bilde nr. 4 

 

 

Fukt og små skader på 
søyle 

 
 

Garasjeanlegg 
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Bilde nr. 5 

Riss/sprekk i 
betongvegg. 
 

Garasjeanlegg 

 
 

Bilde nr. 6 

Fuge mellom beslag og 
betongvegg.  

 

 
 

Detalj gavlvegg 
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Bilde nr. 7 

Panelbord ned mot 
dekke. (ingen 
luftespalte) 
 

Terrasse 

 
 

Bilde nr. 8 

Rekkverk på terrasse. 

Vannavrenning på 
terrasse. 

 

 
 

Terrasse 
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Bilde nr. 9 

Rustne beslag på taket. 
 

Tak 

 
 

Bilde nr. 10 

 

 

 

 
 

Innkjøring til garasjeanlegg 
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Bilde nr. 11 

Typisk forurensing i 
ventilasjonskanal 

 

 
 

Bilde nr. 12 

Delvis gjengrodd 
tilluftsventil 
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Bilde nr. 13 

 

Delvis gjengrodd 
tilluftsventil 

 

 
 

Bilde nr. 14 

Planfilter før vifte på tak 
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Bilde nr. 15 

 

Forurensing på 
vifteskovler 

 

 
 

Bilde nr. 16 

Skade på betongvegg som 
må utbedres snarlig. 
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