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STYRET INFORMERER
Tilstand og vedlikehold
Firmaet Hjellnes Consult fikk i oppdrag å lage en tilstandsvurdering av bygningene i
Enerhaugen borettslag etter vedtak på generalforsamlingen i 2016.
Dette er et spesialnummer av Ener’n med oppsummering av de viktigste punktene og den
vurderingen styret har gjort om hvordan vi bør gå løs på oppgavene tilstandsrapporten tar
for seg.
Rapporten viser oss en kurs vi kan ta over de neste ti til femten årene for å sørge for at byggene
våre holder den standard de bør holde. Denne kursen blir presentert i dette spesialnummeret,
og blir lagt frem på generalforsamlingen.
Vi ser for oss at 2017 blir et år for videre undersøkelser og forprosjektering, mens de store
tiltakene spres utover årene som kommer.

God lesing
Styret
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OM BYGNINGENE
Hjellnes har kommet med anbefalinger på hva vi bør gjøre med bygningsmassen. Her er en
kort oppsummering av disse anbefalingene.

Grunnen og fundamenter
Tilstand:
Det er ingen tegn på manglende eller sviktende drenering rundt bygningene og det er
registrert lite fukt- og saltutslag Grunnforholdene antas å være stabile og det er ikke registrert
tegn som tyder på svikt i byggenes grunn- eller fundamenter.
Anbefalte tiltak:
Bortsett fra vanlig, løpende vedlikehold antas ingen tiltak nødvendig i kommende 10
årsperiode.

Bæresystemene
Tilstand:
Det er ikke registrert tegn til svikt i bygningenes bæresystemer, men noen riss/sprekker i
kjeller- og garasjearealer.
Anbefalte tiltak:
Det anbefales at sprekker/riss holdes under oppsyn og utbedres ved løpende vedlikehold

Yttervegger
Tilstand:
Fasadepartier som er kledt med aluminiumsplater fremstår i tilfredsstillende stand. Enkelte
lekkasjer som er oppstått gjennom årene, er løpende utbedret. Teglforblendingen vurderes
som tilfredsstillende. De pussede/malte betongfasadene har noen avskalinger, riss og sprekker.
Originale stuevinduer og balkongdører er nå godt utover forventet levetid. Vinduene på
kjøkken og soverom som ble skiftet i 1988/89 synes å være i rimelig god stand.
Originale vinduer på lavblokkene har også nådd en alder som er godt over forventet levetid
Anbefalte tiltak:
Foreta en tilstandsvurdering av betongen på fasader, balkonger og garasjeanlegg. Dette betyr
at man bl.a. må se bak aluminiumsplatene.
Skifte balkongdører og vinduer på balkongside i løpet av få år, bytte vinduer i inngangspartier,
kontroll av teglforblendingen i alle bygg, fasadevask
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Innervegger
Tilstand:
Veggene i korridorer, trappeoppganger og inngangspartiene fremstår i godt vedlikeholdt
stand. Veggene i garasjeanleggene fremstår noe mer slitte. Postkassene er gamle og til dels i
dårlig forfatning
Anbefalte tiltak:
Generelt løpende vedlikehold og maling av alle vegger mot slutten av en 10 års periode.
Postkassene bør vurderes skiftet

Gulv og himlinger
Tilstanden av gulv og himlinger i fellesarealene vurderes som tilfredsstillende. I garasjeanlegget
i Smedgata 32 er det imidlertid noe pågående korrosjon og synlige, rustne armeringsjern
Anbefalte tiltak:
Tilstandsvurdering av betong med betongteknologisk prøvetaking. Generelt vedlikehold med maling

Yttertak
Nåværende takpapp er fra 1986/87 og har nå stått utover normal levetid. Det er imidlertid
registrert få lekkasjer og disse har blitt løpende utbedret
Anbefalte tiltak
Komplett omlegging av alle tak inkl utskifting av nedløp/sluk og beslag mot slutten av en
10- årsperiode

Trapper og balkonger
Tilstand
Tilstanden på trappene i oppgangene vurderes som tilfredsstillende med normal slitasje. Det
er ikke foretatt befaring av balkonger og derfor er tilstanden på balkongdekkene ikke vurdert.
Anbefalte tiltak
Generelt vedlikehold av trappeoppgangene. Balkongdekkene bør kontrolleres samtidig med
betongundersøkelsen av fasaden.
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VANN OG AVLØP
Tilstand
Avløpsledninger for spillvann og overvann er originale fra byggeår. Noen mindre lekkasjer
og korrosjon er registrert
Tilstanden for vann- og avløpsledninger i grunnen er ikke vurdert da de ikke lar seg inspisere
uten spesialutstyr
Røropplegg for tappevann har hatt en del lekkasjer fra rørnettet og utette bad og er blitt
løpende utbedret
Anbefalte tiltak:
Vann- og avløpsledninger i grunnen inspiseres med spesialutstyr
Komplett utskifting av røropplegg og våtromsrehabilitering for alle baderom tilknyttet
rørsjakter. Ved komplett utskifting av røropplegg i bygg som dette, er man nødt til å bryte
membran/våtromsskille i hver leilighet/baderom. Det anbefales derfor at badene rehabiliteres
i sin helhet. Det bør ikke ventes i for mange år med dette arbeidet.
Styret vil, utover anbefalingen fra Hjellnes, minne om at alle som bor i borettslaget har et
ansvar for å vedlikeholde rør og avløp i egen leilighet.

VARMEANLEGG
Tilstand
Fjernvarmesentral og tilbehør er av god stand. Stigere og fordeling ut til leiligheter er
imidlertid originalt fra byggeårene.
Anbefalte tiltak:
Det såkalte sekundærnettet fra undersentraler og ut til leiligheter anbefales skiftet ut i sin
helhet, inkludert radiatorer i leiligheter og fellesarealer.
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ELEKTRISKE ANLEGG
Stigeledninger og øvrige anlegg – såkalte hovedfordelinger og underfordelinger – ble skiftet ut
i 2003/04 og har god standard. Ingen tiltak vurdert nødvendig de nærmeste 10 årene.

HEISER
Heisene er helt nye og ingen tiltak er vurdert nødvendig de nærmeste 10 årene.

BRANNSIKRING
Hjellnes Consult har påpekt noen områder der utførte arbeider i bygget ikke er tettet i henhold
til brannforskriftene. Dette vil bli utbedret hurtig under løpende vedlikehold. De påpeker
også at vifter og luftekanaler må renses jevnlig, noe som gjøres med jevne mellomrom.
Vårt største problem kan synes å være hensetting av «saker og ting» i rømningsveier. Dette
er forbudt, og vaktmestrene vil få pålegg om å følge dette opp enda strengere når de går sine
runder i blokkene.
Hjellnes har anbefalt automatisk brannvarslingsanlegg for fellesarealene, det vil si for
korridorer og andre rom som er felles i borettslaget. Anbefalingen gjelder ikke leilighetene.
Når det gjelder brannsikkerhet i leilighetene har styret nylig fått byttet røykvarslere og
håndslokkere i henhold til reglene.
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STYRETS VURDERINGER
Slik styret ser det, er det tre områder som må få prioritet:
1. tilstandsvurdering av betongen på høyblokkenes langsider (under aluminiumsplatene)
2. rehabilitering av stuevinduer og balkongdører
3. VVS-installasjoner (bad og lignende)
Styret mener at vi må gjøre arbeidet i denne rekkefølgen. Vi må også planlegge utskifting av
varmerør og radiatorer, og mener at det er naturlig å ta sammen med VVS-installasjonene.
I 2017 mener styret borettslaget bør få et firma til å foreta tilstandsvurdering av betongen slik
at borettslaget i 2018 kan starte prosjektet med rehabilitering av vinduer/balkongdører og
reparasjon av skadet betong. VVS-renovering må vente til dette prosjektet er gjennomført,
trolig nærmere fem år.
Disse prosjektene er alle svært omfattende og det må tilsettes en prosjektleder i en viss
prosent stilling da ingen i dette eller kommende styrer kan forventes å inneha den tekniske
kompetansen som vil kreves.
Kostnadene er per i dag vanskelig å beregne. En usikkerhet er for eksempel hva
betongundersøkelsen vil avdekke. Vi tror i dag at vi ikke står foran de store ubehagelige
overraskelsene her, men vi må vite det mer sikkert før vi kan kostnadsberegne med en større
grad av sannsynlighet. Ut fra erfaringer med tidligere prosjekter har Hjellnes Consult beregnet
utskifting av balkongdører og vinduer på balkongsidene til omtrent 17 millioner 2016-kroner,
eks moms. Mer eksakt tall er vanskelig å få før prosjektet konkretiseres og anbud innhentes.
VVS-renoveringen vil naturlig nok bli det mest kostbare. Hjellnes Consult har ut fra sin
erfaring beregnet kostnader til omtrent 90 millioner kroner, eks moms (det tilsvarer 230 000
kroner per leilighet, inkl. moms). Skifte av rør og radiatorer er beregnet til omtrent 16 millioner,
eks. moms.
Slike summer kan synes skremmende, men vi er mange andelseiere, og vi må gjøre det som er
mulig for å få best mulig lånebetingelser. Om 8 år har vi nedbetalt lånet vi tok opp i forbindelse
med el-rehabiliteringen, og det er ikke umulig at vi kan få gode betingelser i Husbanken nok
en gang.
Styret vil til generalforsamlingen 2017 fremme forslag om at styret får fullmakt til å starte
prosjektet med tilstandsvurdering av betongen. Hjellnes Consult mener dette prosjektet ikke
burde komme på mer enn rundt 200 000 kroner, eks. moms. Så blir det jo spennende å se hva
prosjektet måtte avdekke. Når vi vet mer her, kan det lages en mer konkret fremdrifts- og
økonomiplan.
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TIPS OG
INNSPILL?

Hvis det er noe du
savner informasjo
n
om eller har andr
e tipsog innspill
er du
velkommen til å
ta kontakt med os
s.
Send en e-post til
styret@ebrl.no.
Vi ønsker gjerne
leserinnlegg,
historier og bilde
r, både til Ener’n
og til hjemmeside
n.
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