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A) INNLEDNING
Hjellnes Consult har på oppdrag fra styret i Enerhaugen
Borettslag laget en tilstandsanalyse og vedlikeholdsplan
etter et vedtak på generalforsamlingen i 2016. I løpet av
det siste året har selskapet blitt innlemmet i Multiconsult,
noe som trolig sikrer borettslaget enda større kompetanse på de ulike områdene innenfor rehabiliteringen.
Rapporten som er utarbeidet gir en oversikt over problemområder, forslag til tiltak og estimerte kostnader for
rehabilitering i borettslaget de kommende årene. Det er
viktig å merke seg at de kostnadene som oppgitt er basert
på Multiconsults erfaringstall ut fra relativt grove mengdeoverslag. Nøyaktigere kostnader kan først fremkomme
når konkrete anbud er innhentet.
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Multiconsult har foreslått en prioriteringsrekkefølge for
de ulike tiltakene, og dette forenklede sammendraget
av rapporten følger denne prioriteringsrekkefølgen.
Borettslaget må selvfølgelig på selvstendig grunnlag –
ikke minst ut fra den økonomiske situasjonen – foreta de
endelige prioriteringene.
Multiconsult anbefaler at rehabilitering gjennomføres i
følgende prioriterte rekkefølge:
1. Garasjeanleggene
2. Tak, høyblokker og lavblokker
3. Fasader høyblokker (balkongside vest) og lavblokker
(balkongdører og fasader)
- østside høyblokker (soveromsside) vurderes i
relativt god stand
4. Våtromsrehabilitering, varmeanlegg og ventilasjon
leiligheter
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B) TILSTANDSANALYSE OG
ANBEFALTE TILTAK
Rapporten vil videre ta for seg tilstand, konsekvenser, anbefalte tiltak og et grovt kostnadsoverslag for hvert enkelt område.

1. Garasjeanleggene
Multiconsult har gjennomført tilstandsvurdering av garasjeanleggene.
Tilstanden
Det er observert flere skader. Den mest fremtredende skadeårsaken er klorider som fører
til korrosjon på nedre del av søyler og vegger. Kloridmålinger viser en potensiell risiko for
at mellom 20 og 25 % av søylene i garasjeanleggene i Smedgata 34 og Enerhauggata 1 har
korrosjonsskader. Tilstanden er noe bedre i Enerhauggata 7. Det er også registrert en del oppsprekking og pussavskalling i betongkonstruksjonene, og en del sprekker fører til lekkasjer fra
overliggende arealer.
Konsekvenser
Fuktgjennomgangen bør stanses for å unngå videre forvitring av betong og bærekonstruksjoner.
Anbefalinger
Multiconsult anbefaler en strategi basert på en såkalt elektrokjemisk passivering (på godt
norsk kloriduttrekk) og re-alkalisering samt mekanisk reparasjon.
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Multiconsult tilrår videre at borettslaget samtidig med dette arbeidet utfører arbeider knyttet
til de elektriske anleggene, ventilasjonen og utskifting av porter og ytterdører. I tillegg tilrås at
brannsikkerheten bedres noe i forhold til dagens forskrifter, særlig knyttet til varsling, sprinkelanlegg, brannskiller, nye branndører og merking av rømningsveier.
Det anbefales videre at dreneringen rundt garasjene skiftes.
Kostnader
Betongrehabiliteringen, første avsnitt i forslaget, er anslått til ca 20 millioner kr inkl moms.
Tiltak knyttet til el-arbeider, ventilasjon og brannsikkerhet er anslått til ca 15 millioner kroner,
inkl moms
Drenering og utendørsarbeider er anslått til ca 3 millioner kr inkl moms

2. Tak høyblokker og lavblokker
Tilstanden
De flate takene er tekket med papp og ble utbedret i 1986/87. Takene har passert normal
levetid.
Konsekvenser
Det er nå en del lekkasjer og det anbefales at takene tekkes om for å unngå større skadeomfang og følgeskader.
Anbefalinger
Samtlige tak på alle 6 blokkene bør tekkes på nytt og samtidig bør innvendig nedløp/sluk og
beslag skiftes. Det samme gjelder beslagsarbeider og takhatter.
Kostnader
Kostnadene for ovennevnte tiltak er anslått til ca 10 millioner kroner inkl moms.
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3. Fasader høyblokker og lavblokker
Det er gjennomført tilstandsvurdering av fasadene både på høy- og lavblokkene.
3.1 Høyblokkene
Tilstand
Det er registrert noe karbonatisering og korrosjon på armeringen, mest på høyblokkenes
vestsider. På østsiden av blokkene er det et begrenset omfang betongskader. De opprinnelige
stuevinduene og balkongdørene i høyblokkene har for lengst passert normal levetid.
Konsekvenser
All eksponert betong er påvirkelig for vær- og miljømessige påkjenninger og utførte tilstandsregistrering av betong tilsier behov for omfattende vedlikehold. Utsprengt og løs betong fra
fasadene øker i omfang.
Anbefalinger
For høyblokkene anbefaler Multiconsult at det på samtlige balkonger blir fjernet løs maling
på undersidene og etablert en ny karbonatiseringsbremsende malingsfilm der. Det anbefales
også å legge en ny membran på balkongene for å forlenge beskyttelsen av betongen. Nye
balkongrekkverk er nødvendig når ny membran legges.
Stort vindusfelt og balkongdører skiftes ut. Multiconsult anbefaler et stort vindusfelt med
heve- og skyvedør. Eksisterende balkongdør erstattes med et nytt, fast vindusfelt. Noen
beboere har tidligere skiftet ut de opprinnelige dørene og vinduene for egen regning. Det må
vurderes om flest mulig av disse kan beholdes.
Kjøkkenvindu tilrås også skiftet i forbindelse med betongrehabilitering av veggfeltet ved vinduet.
Betongrehabiliteringen på fasadene med balkonger anbefales utført med en såkalt elektrokjemisk re-alkalisering på alle dekke og veggforkanter. Alle synlige skader utbedres. All betong
må re-alkaliseres for å unngå nye skader på armering.
Multiconsult ser for seg to vedlikeholdsalternativer.
Vedlikeholdsalternativ 1: Betongrehabilitering med re-alkalisering av eksponert betongoverflate. Metallkledning rundt kjøkkenvindu vil kunne erstattes med alternativ kledning.
Balkongrekkverk kan erstattes med nytt rekkverk om ønskelig
Vedlikeholdsalternativ 2 - etterisolering. Her blir veggflatene rundt kjøkkenvinduet etterisolert. Da vil betongrehabiliteringen kunne reduseres betraktelig da tidligere betong blir
beskyttet bak isolasjon og ny fasadekledning. Det blir også mulig å utbedre såkalte «kuldebroer», der etasjeskilleren i betong i dag leder varmen ut av bygget.
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Kostnader
Utbedringene i henhold til alternativ 1 er anslått
til ca 110 millioner kroner inkl moms
Utbedringene i henhold til alternativ 2 er anslått
til ca 115 millioner kroner inkl moms
Tilstand og anbefaling
høyblokker østfasade
Multiconsult ser ikke de store behovene for
omfattende tiltak på østsiden av fasadene og
mener at rehabilitering kan utsettes. En fullstendig betongrehabilitering vil muliggjøre
utbedring av kuldebroer også på denne siden.
Fremtidig vedlikehold av østfasade bør imidlertid vurdere vindusutskifting og etterisolering da
dette reduserer byggets fyringsbehov.
Kostnader
Totalkostnadene for betongrehabilitering, etterisolering og utskifting av vinduer på østsidene av høyblokkene er anslått til omlag 65 millioner kroner
inkl moms.
3.2 Lavblokkene
Tilstanden og anbefalinger
I Smedgata 32 anbefales det at balkongdører
skiftes da de fremstår i varierende vedlikeholdt
stand. Vinduene vurderes å ha en restlevetid på
10 år+ og trengs ikke skiftes nå. Det må foretas
noen småreparasjoner på fasadene.
I Enerhauggata 1 er balkongdører og vinduer
i dårligere stand og tilrås skiftet. Det tilrådes
derfor at vinduer og balkongdører skiftes i sin
helhet. Noe betongrehabilitering av fasadene er
også tilrådt.
Kostnader
Tiltakene i Smedgata 32 er anslått til ca 4,5
millioner kroner inkl moms.
Tiltakene i Enerhauggata 1 er anslått til ca 5,5
millioner kroner inkl moms.
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4. Våtromsrehabilitering inkl. vann- og avløp,
ventilasjon og varmeanlegg
4.1 Våtrom inkl. vann og avløp
Tilstanden og anbefalinger
Bygningenes avløpsledninger for spillvann og overvann er i hovedsak originale fra byggeårene. Anleggene er stort sett tilfredsstillende vedlikeholdt Dersom det igangsettes en fullrehabilitering av alle baderom, inkl vann- og avløpsledninger, anbefales det at også disse skiftes.
Tilstanden på vann- og avløpsledninger i grunnen under bygningene anbefales undersøkt
med videokamera etter at tegninger er innhentet før eventuelle tiltak vurderes nærmere.
Røropplegg for avløp, kaldt- og varmtvann er originalt fra byggeårene. Antatt restlevetid er
relativt kort. Det har gjennom årene vært noen lekkasjer fra rørnettet og utette bad.
Ved komplett utskifting av røropplegg er man nødt til å bryte membran/våtromskille i hver
leilighet/baderom.
Multiconsult anbefaler en helhetlig våtromrehabilitering av badene inkludert vann- og
avløpsrør.
Kostnader
En full rehabilitering av samtlige baderom er anslått til ca 123 millioner kroner. Det er vesentlige usikkerhetsfaktorer her da røranlegget i hovedsak ligger skjult i sjakter/innkassinger/
innstøpning i leiligheter. Det er også usikkert hvor mye asbestsanering som vil bli nødvendig.
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4.2 Varmeanlegg
Tilstanden og anbefalinger
Varmeanleggene er i all hovedsak fra byggeårene. Dersom det igangsettes full rehabilitering
av alle baderom inkludert vann- og avløpsledninger, anbefaler Multiconsult at varmeanlegget også skiftes fra varmesentral, i alle fellesarealer, stigeledninger til leiligheter, utskifting av
radiatorer
Kostnader
Tiltakene ovenfor er anslått til ca 30 millioner kroner inkludert moms. Usikkerhet rundt
forekomst av asbest
4.3 Ventilasjon i leiligheter
Tilstanden og anbefalinger
Byggenes avtrekksanlegg er i all hovedsak originalt fra byggeårene. Dersom det igangsettes en fullrehabilitering av alle baderom, anbefales det at ventilasjonsanlegget oppgraderes.
Det tilrås oppgradering av avtrekksanlegg med fuktstyring i alle leiligheters kjøkken og bad.
Kanalnettet for avtrekksanlegget er utført i asbestholdig materiale, og skal i minst mulig grad
endres. Eventuell asbestsanering er ikke tatt med i kostnadsanslaget.
Kostnader
Ovennevnte tiltak er anslått til ca 7,7 millioner kroner inkludert moms.
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C) STYRETS FORSLAG TIL
PRIORITERINGER
Alle Multiconsults anbefalinger er relevante og bør ideelt sett iverksettes, men kostnadene i
et totalprosjekt blir så høye at arbeider og kostnader må fordeles over flere år, trolig så mange
som 15 til 20 år.
Styret er fullstendig klar over at det går en smertegrense for hvor mye felleskostnadene for
andelseierne kan økes. Det er viktig at folk har råd til å bo her videre, og at verdien av leilighetene ikke blir forringet på grunn av urimelig høye felleskostnader.
Slik styret vurderer det, må det påregnes en økning av husleien på omlag 20 % i løpet av
kort tid. På noe sikt trolig en videre økning av felleskostnadene uten at det pr i dag er mulig
å eksakt tallfeste dette. Økningen avhenger selvfølgelig av hva de konkrete kostnadene vil
forventes å bli når anbud er innhentet på de ulike tiltakene, samt hvilke tiltak det er fornuftig
og økonomisk mulig å igangsette på hvilke tidspunkt.
Når det gjelder garasjene, anbefaler styret at den nødvendige rehabiliteringen gjennomføres
som et eget prosjekt med selvstendig økonomi. Garasjene er et attraktivt tilbud for beboerne,
men styret mener at prisene på parkering i størst mulig grad bør dekke kostnadene til nødvendig
rehabilitering og vedlikehold. Styret vil gjøre det som er mulig for at garasjeleien skal oppleves
som konkurransedyktig, samt sørge for at anlegget er trygt og tilpasset dagens behov.
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Rekkefølgen i prosjektet
Tiltak 1, Utbedring av garasjene til dagens standard
Dette inkluderer både reparasjon av betongskader og utbedring av brannsikkerhet og ventilasjon slik at dette er i overensstemmelse med dagens krav og forskrifter.
Det bør innhentes anbud på de tiltakene Multiconsult anbefaler og arbeidene bør igangsettes
så snart som mulig når økonomien er avklart.
Tiltak 2, Reparasjon av takene
Det er vesentlig å hindre lekkasjer og andre skader fra taket og styret mener Multiconsults
anbefalinger bør iverksettes snarlig, helst i løpet av ett år eller to. Reparasjon av takene bør av
kostnadsmessige grunner sees i sammenheng med
Tiltak 3, Utbedring av fasadeskader og utskifting av verandadører og vinduer.
Dette blir et omfattende og kostbart prosjekt (se ovenfor) og Multiconsult har som det
fremgår av beskrivelsene ovenfor, to forslag hvor det ene er antatt noe dyrere
Styret mener det dyreste alternativet er det beste da oppvarmingen av leilighetene da synes å
bli rimeligere. Det må selvfølgelig innhentes anbud på begge alternativ før endelig beslutning
tas. I løpet av en treårsperiode bør prosjektet igangsettes. Slik styret ser det, bør vestfasadene
og lavblokkene prioriteres.
Tiltak 4, våtromsrehabilitering
Av økonomiske grunner mener styret våtromsrehabilitering bør utsettes i minst 10 år inntil
borettslaget har fått nedbetalt en del av kostnadene for de 3 ovennevnte prosjektene. Mange
beboere har rehabilitert egne bad og flere ønske å gjøre dette. Hvis man har en sikkerhet på at
sentral rehabilitering ikke vil finne sted på minst 10 år, burde det gi de andelseierne som ønsker
det, trygghet til å vurdere å rehabilitere egne bad. Som nevnt ovenfor (se side 4) må det påregnes
at ved en sentral våtromsrehabilitering vil man måtte bryte membranene i samtlige bad.
Tiltak 5, varmeanlegg og ventilasjon
Disse tiltakene bør sees i sammenheng med våtromsrehabiliteringen og synes derfor ikke
aktuelle de nærmeste 10-15 årene.
Tiltak 6, østfasader høyblokker
Utbedring av østfasadene (soveromsidene) på høyblokkene vil av økonomiske grunner neppe
være mulig å iverksette de nærmeste 10 årene. Skadene her er dessuten ikke så omfattende og
kan vurderes utbedret på et senere tidspunkt.
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