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Pauline Halls vei 12 – inspeksjon av garasjeanlegg 

1. Innledning 

Torsdag 9. september 2021 gjennomførte Sweco Norge AS (Sweco) befaring i Pauline Hallsvei 

på Kolbotn i Nordre Follo kommune. Befaringen fant sted i garasjeanlegget til sameiet hvor det 

tidligere har blitt registrert lekkasjer og fuktskader. Det ble foretatt befaring av tre ulike garasjer, 

omtalt som grått, rødt og blått. Garasjeanleggene er oppført tidlig på 1980 tallet.  

Til stede på befaringen var styreleder Svein Kolden, samt Håkon Einstabland og Wilfredo Lugo 

Aponte fra Sweco. 

I løpet av befaringen informerte styrelederen om observasjoner av vanninntrengning og lekkasje 

ovenfra og ned til garasjeanleggene, spesielt i årstidene med større sjanse for regn. I tillegg ble 

det nevnt om tidligere injiseringsarbeid. 

 

Figur 1 Oversiktsbilde av garasjeanleggene som ble inspisert. 

2. Konstruksjon 

Garasjene i Pauline Hallsvei er oppført i ca. 1979-80. Det er garasjer i underetasjen og to-

etasjes rekkehus av tre-bindingsverk satt oppå betongkonstruksjonen. Garasjeanlegget er 

oppført i plasstøpt betong med bærende bakvegg mot terreng, og bærende betongsøyler inni 

garasjen. I fremkant av garasjene er det en luft-åpen spilevegg. Over ytre del av garasjene er 

det balkong tilhørende boligen over. I bakkant er det delvis inngangsparti og en bod (se figuren 



   

 

 

2 (15) 
 
NOTAT 

09.09.2021 

 

 

AWL p:\31227\10226086_pauline_halls_vei_-_inspeksjon_garasje\000\06 dokumenter\03 rapporter og notater\pauline halls vei 12_notat_rev02.docx 

nede). Underside av betonghimlingen er isolert med om lag 200 mm isolasjon der det er 

boligdel over. 

 
Figur 2 Ytre delen av boligene, rett over garasjeanlegget. 

I løpet av befaringen hadde Sweco inspektørene tilgang til garasjeanleggene. Øvre deler av 

anleggene er ikke blitt inspisert da disse var private områder (boliger, terrasser og bod). 

3. Registreringer 

Under befaringen ble det registrert en rekke punkter. Registreringene er oppført pr. garasje. 

 

Vi hadde ikke tilgang til noen terrasser under befaringen. På inngangssiden er det stort sett 

etablert belegningsstein, terrassebord eller betong/steinheller ved inngangspartiene. Flere 

steder er det også etablert blomsterbed helt inn mot uteboden. Her kunne man se at man hadde 

montert en ekstra grunnmurplate flere steder. 

 

En del steder går takvannet/nedløpsrør rett ned i terreng utenfor bodene. Det vil si rett ned 

langs kjellerveggen 

• Grått garasjeanlegg 

 

 Figur 3 Det grå garasjeanlegget. 
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Det gråe garasjeanlegget fremsto som den mest belastede for saltutslag fra vann lekkasje. 

Dette var synlig i himlingen og deler av bakveggen, spesielt innerst. Det var spesielt mye 

fuktgjennomgang i området mellom de to husene, samt ved et par andre områder, som 

samstemmer godt med at det er midt under inngangspartiet. 

 

  

 

 

Figur 4 Bilder fra saltutslaget på himlingen og bjelke i det gråe garasjeanlegget. 

Det ble også registret en del betongavskalling i himling i nærområdet til midt-delen. Noen løse 

betongbiter ble slått ned. Det ble observert korrodert armering i bakkant. 
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Figur 5 Betongavskalling på himlingen og synlig korrodert armering. 

Kun ett sted det ble registrert noe fukt nedover en vegg, men det kan også ha kommet fra 

himlingen i det samme området. 

 

 
Figur 6 Tegn på fuktighet sett på betongveggen. 

Det ble likevel ikke observert betydelige skader eller konsekvenser på betongstrukturen som 

følge av vannlekkasjene. 

 

Det var stedvis mye utfellinger, og man kunne se spor etter tidligere injiseringer. 
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Figur 7 Tegn på injisering av riss med epoxy. 

Garasjeanlegget hadde tilgang til ventilasjon da den ytterste veggen er åpen for naturlig luft 

sirkulasjon. 

 

Figur 8 Lufting i garasjeanlegget. 

I tillegg til saltutslag ble det observert skader nederst på flere av betongsøylene. Blant skadene 

kan det nevnes avskallinger, rustutslag og synlige korrodert armeringer. 
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Figur 9 Synlige skader på betongstrukturen. Til venstre en søyle og til høyre en innervegg. 

• Rødt garasjeanlegg 

 

Figur 10 Det røde garasjeanlegget. 

I likhet med det gråe garasjeanlegget, det røde anlegge hadde synlige tegn på lekkasje i form 

av saltutslag både i himlingen og deler av bakveggen mot terreng, men i mindre grad enn i det 

gråe anlegget. Av betongskader var det kun noen få steder det ble registrert avskalling, men 

bedre tilstand enn i den gråe garasjen. 
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Figur 11 Saltutslaget sett på himlingen av det røde garasjeanlegget. 

På utsiden ble det registrert at det er grunnmurplate mot betongvegg, innerst bak noen store 

steiner. Men dette ble kun registrert helt i noen ytterhjørner, og vi vet ikke hvor høyt denne går 

der det er oppfylt terreng høyt opp. 

 

På utsiden av parkeringsanlegget ble det observert at det konstruktive dekket er om lag 18cm 

tykt. Det ble ikke observert tegn på vanntetting (membran) i eller oppå dette dekket. 

 

Figur 12 Dekketykkelsen er trolig rund 180 mm. 
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Garasjeanlegget hadde tilgang til ventilasjon da den ytterste veggen er åpen for naturlig luft 

sirkulasjon. 

 

Figur 13 Lufting i garasjeanlegget. 

I likhet med det gråe garasjeanlegget ble det også her observert tegn på andre typer 

betongskader som redusert armerings overdekning, rustutslag og avskallinger av betong. Disse 

skadene ble observert i større grad i nedre delene av søylene. 

  

Figur 14 Betongskader på nedre deler av søylene. Til venstre avskalling med synlig korrodert armering og 

til høyre rustutslag fra korrodert armering. 
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• Blått garasjeanlegg 

 

Figur 15 Det blåe garasjeanlegget. 

Av de tre garasjeanleggene, det blåe er den minste utsatt for saltutslag fra lekkasje. Allikevel ble 

det observert saltutslag stor sett på dekket og i mindre grad på veggen. Men heller ikke her var 

det tegn til nedbrytning av betongen i himlingen grunnet vanngjennomgang. 

  

Figur 16 Tegn på lekkasje og saltutslag i det blåe garasjeanlegget. 

Garasjeanlegget hadde tilgang til ventilasjon da den ytterste veggen er åpen for naturlig luft 

sirkulasjon. 
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Figur 17 Lufting i garasjeanlegget. 

Det ble observert oppsprekking nederst på noen av betongsøylene. 

 

 
Figur 18 Avskalling i betongsøylen. 

I løpet av befaringen så vi også flere steder hvor det var festet beslag/renner oppe i himlingen 

(se bildet nede). Det er mulig at disse har blitt montert for å unngå vanndrypp ned på parkerte 

biler, men eksakt årsak er ukjent for oss. 
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Figur 19 Festet belag/renner på himlingen og rett over parkeringsplassen. 

4. Vurdering 

Det har blitt foretatt befaring av tre garasjeanlegg i Pauline Hallsvei på Kolbotn. Vi registrerte 

spor etter fuktgjennomgang i alle garasjene, samt at det var enkelte andre betongskader som 

gikk igjen. Under følger en vurdering av de ulike skadetilfellene: 

Betongskader nederst på søylene 

Dette skyldes trolig oppsug av vann som inneholder salter. Armeringen har dermed begynt å 

korrodere, både p.g.a. karbonatisering og klorider. Dette er en saktegående prosess. Det bør 

foretas en betong reparasjon for disse områdene. Løs betong bør pigges bort, korrodert 

armering må slipes ren og det må påføres egnet primer/heftbro før det støpes inn på nytt igjen. 

Man bør skjære bort deler av asfalten lokalt inn til søylen når arbeidet utføres, slik at man får 

tilgang til betongsøylen helt ned til fundament. Etter at man har støpt og betongen har herdet 

noe tid bør man beskytte med maling eller epoxy slik at betongen står seg godt for fremtiden. 

Malingen bør påføres om lag opp til 1 meter over asfalt dekke. Deretter kan man asfaltere 

tilbake igjen. 

 

Betongskader øverst på søylene 

Det ble registrert en del oppsprekking/opprissing i overgangen søyler/bjelke/dekke over. Og 

stort sett i søylene inn mot midtraden. Dette skyldes trolig noen tvangskrefter i konstruksjonen, 

og kan ha oppstått tidlig i byggenes levetid. Stabiliteten til byggene over er ivaretatt av 

betongskivene/veggskivene i parkeringsgarasjen og hadde ingen tegn til svekkelse. Vi vil 

anbefale at man tar litt sparkelmasse over en del av disse sprekkene og observerer fremover 

om det blir nye sprekker. Betong som er delvis løs bør pigges ned/fjernes, slik at den ikke kan 

falle ned ukontrollert på personer eller biler. 

 

Fuktgjennomgang i betong 
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Det ble registrert grunnmurplate enkelte steder utenfor betongveggene. Det er grunn til å tro at 

det er blitt montert slik en langs hele bakveggene. I tillegg ser det ut til å være fylt tilbake med 

relativt grove steinmasser, slik at det i utgangspunktet skal være god drenskapasitet ned langs 

betongveggene. Men det kan muligens være lokale områder hvor finere masser kan ha kommet 

inn mellom betongvegg og grunnmurplate, som kan føre til lokale varianser av fuktoppsug i 

veggene. Men det var lite tegn til fuktoppsug i veggene, slik at det skal ikke være nødvendig å 

foreta seg tiltak for bakveggen. 

 

Det var nesten ikke spor etter fuktgjennomgang på underside av balkongdekke, mens det var 

massivt med spor etter fuktgjennomgang på inngangssidene, og i området på den gråe 

garasjen i mellomrommet mellom de to husene.  

Trolig har man bygget med samme løsning ved at man ikke har benyttet noe membran oppå 

etasjeskiller av betong, men basert seg på at betongen skulle være vanntett. 

Og god betong er relativt vanntett. Men over tid så vil vann trenge gjennom, og på sikt vil 

armeringen miste sitt passive sjikt og begynne å korrodere og dermed sprenge løs betongbiter. 

Det så vi spor av enkelte steder i nærheten av det mellomrommet på den gråe garasjen. 

 

Tilstanden til betongen er ikke alarmerende. Betongen har en alder på om lag 40 år. Vi hadde 

forventet at man skulle sett mye mer betongavskalling p.g.a. sterkt korrodert armering. Men slik 

var det ikke, kun enkelte punkter på den gråe garasjen var litt ille. Korrosjon og karbonatisering 

er trege prosesser. 

På et eller annet tidspunkt bør man gjøre et tette-tiltak, og vi vil anbefale en eller annen form for 

membran på utsiden. Det kan være en banemembran, på rull, eller en eller annen form for 

smøremembran som kan smøres på. 

Dette har ingen hastverk, men kan bli utført i løpet av en 5 års periode. Inntil da bør man følge 

opp og registrere, spesielt under den gråe garasjen. 

Over den gråe garasjen bør man sørge for at ikke nedløpsrør kommer ned på betongdekket 

mellom husene på oversiden. 

 

Det er verdt å gjøre sameiet oppmerksom på at vanndråper som har rent gjennom betong 

normalt er basisk og kan skade billakk. Det kan være årsaken til at man enkelte steder har 

montert opp renner/beslag i himlingen. Vi mener imidlertid at det ikke er en permanent løsning å 

feste plater i himlingen for å unngå vanndrypp på biler. Da bør man heller forsøke å stoppe 

vannet på utsiden. 

5. Konklusjon 

Tilstandsgraden på de tre garasjeanleggene var omtrent lik, med noen små variasjoner i skade 

omfanget. På de tre anleggene ble det observert tegn på lekkasje og saltutslag, stor sett i 

himlingen under inngangen, mens det ble observert i mindre grad på veggene og andre 

betongdeler. Allikevel ble det ikke observert større betongskader i de områdene hvor lekkasje 

og saltutslaget har vært pågående. 
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I tillegg til lekkasje og saltutslaget ble det observert betongskader i andre betongdeler, stor sett 

nederst på betongsøylene. Skadene er betongavskallinger, synlige korrodert armering, redusert 

overdekning, osv. Disse skadene bør utbedres for å unngå videreutvikling av disse, i tillegg til å 

forlenge betongens-og strukturens bæreevne og levetiden. 

Det er anbefalt å gjøre tiltakene i rekkefølge fra mest utsatt for skade til minst utsatt for skade, 

d.v.s. grå garasje først, så rød garasje og til slutt den blåe garasje. Tiltakene er delt i kortsiktige 

tiltak (0-2 år) og langsiktige tiltak (2-5 år). Anbefalte tiltakene for hvert garasjeanlegg er 

beskrevet nede: 

5.1 Grått garasjeanlegg anbefalte tiltak 

• Kortsiktige tiltak 

➢ Over den gråe garasjen bør man sørge for at ikke nedløpsrør kommer ned på 

betongdekket mellom husene på oversiden. 

➢ Takvannet/nedløpsrør som går rett ned i terreng utenfor bodene skal forlenges 

slik at vann kan renne bort, istedenfor å bli stående på dekket. 

➢ Armering i betongdekket bør sjekkes ved å meisle bort deler av 

betongoverdekning for å kunne vurdere om lekkasjene og saltutslagene har 

påbegynt skader på armering (korrosjon). EKP-måling kan også gjennomføres 

for å sjekke korrosjonsgraden/omfang på strukturen. 

➢ Betongprøving (karbonatisering-og kloridmåling) bør gjøres på 

betongstrukturene hvor synlige skader er blitt observert for å kunne vurdere 

opphavet fra skadene og dybde inntrengning av disse stoffene. 

➢ Områder med betongskader (avskallinger, korrodert armering, sprekk) bør 

utbedres ved å fjerne løse betongdeler, slippe korrosjon fra armering, påføre 

primer og støpe ny overdekning. 

➢ Etter at man har støpt og betongen har herdet noe tid bør man beskytte med 

maling eller epoxy slik at betongen står seg godt for fremtiden. Malingen bør 

påføres om lag opp til 1 meter over asfalt dekke. 

➢ Injisere synlige riss i betong hvor vannet kan dryppe fra. 

• Langsiktige tiltak 

➢ Vanntett membran bør monteres slik at skjøtet mellom betongdekket og 

betongmuren i hele strekningen av bodene og inngangspartiene som ligger mot 

grunnbakken blir tettet og beskyttet mot vanninntrengning. Dette skal hjelpe å 

unngå videre vanninntrengning og dermed lekkasjer ned til garasjeanleggene. 

Estimerte kostnad for anbefalte tiltakene i det gråe garasjeanlegget er ca. NOK 600 000,-. 
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5.2 Rødt garasjeanlegg anbefalte tiltak 

• Kortsiktige tiltak 

➢ Armering i betongdekket bør sjekkes ved å meisle bort deler av 

betongoverdekning for å kunne vurdere om lekkasjene og saltutslagene har 

påbegynt skader på armering (korrosjon). EKP-måling kan også gjennomføres 

for å sjekke korrosjonsgraden/omfang på strukturen. 

➢ Betongprøving (karbonatisering-og kloridmåling) bør gjøres på 

betongstrukturene hvor synlige skader er blitt observert for å kunne vurdere 

opphavet fra skadene og dybde inntrengning av disse stoffene. 

➢ Områder med betongskader (avskallinger, korrodert armering, sprekk) bør 

utbedres ved å fjerne løse betongdeler, slippe korrosjon fra armering, påføre 

primer og støpe ny overdekning. 

➢ Etter at man har støpt og betongen har herdet noe tid bør man beskytte med 

maling eller epoxy slik at betongen står seg godt for fremtiden. Malingen bør 

påføres om lag opp til 1 meter over asfalt dekke. 

➢ Injisere synlige riss i betong hvor vannet kan dryppe fra. 

• Langsiktige tiltak 

➢ Vanntett membran bør monteres slik at skjøtet mellom betongdekket og 

betongmuren i hele strekningen av bodene og inngangspartiene som ligger mot 

grunnbakken blir tettet og beskyttet mot vanninntrengning. Dette skal hjelpe å 

unngå videre vanninntrengning og dermed lekkasjer ned til garasjeanleggene. 

Estimerte kostnad for anbefalte tiltakene i det røde garasjeanlegget er ca. NOK 500 000,-. 

5.3 Blått garasjeanlegg anbefalte tiltak 

• Kortsiktige tiltak 

➢ Armering i betongdekket bør sjekkes ved å meisle bort deler av 

betongoverdekning for å kunne vurdere om lekkasjene og saltutslagene har 

påbegynt skader på armering (korrosjon). EKP-måling kan også gjennomføres 

for å sjekke korrosjonsgraden/omfang på strukturen. 

➢ Betongprøving (karbonatisering-og kloridmåling) bør gjøres på 

betongstrukturene hvor synlige skader er blitt observert for å kunne vurdere 

opphavet fra skadene og dybde inntrengning av disse stoffene. 

➢ Områder med betongskader (avskallinger, korrodert armering, sprekk) bør 

utbedres ved å fjerne løse betongdeler, slippe korrosjon fra armering, påføre 

primer og støpe ny overdekning. 
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➢ Etter at man har støpt og betongen har herdet noe tid bør man beskytte med 

maling eller epoxy slik at betongen står seg godt for fremtiden. Malingen bør 

påføres om lag opp til 1 meter over asfalt dekke. 

➢ Injisere synlige riss i betong hvor vannet kan dryppe fra. 

• Langsiktige tiltak 

➢ Vanntett membran bør monteres slik at skjøtet mellom betongdekket og 

betongmuren i hele strekningen av bodene og inngangspartiene som ligger mot 

grunnbakken blir tettet og beskyttet mot vanninntrengning. Dette skal hjelpe å 

unngå videre vanninntrengning og dermed lekkasjer ned til garasjeanleggene.. 

Estimerte kostnad for anbefalte tiltakene i det blåe garasjeanlegget er ca. NOK 400 000,-. 


