
STATUSRAPPORT
593 Kroppanmarka Grendalag BA

Fellesareal

Tilstandsgrad – Uttrykk for i hvilken tilstand et objekt befinner seg i forhold til et definert referansenivå. Ofte angitt som TG.
Tilstand – Et objekts status vedrørende beskaffenhet og forfatning på et gitt tidspunkt. Tilstandsgrad angis i skalaen 0 – 3 der
0 beskriver en komponent uten avvik og 3 beskriver en komponent som må skiftes ut (store og mange avvik). Det brukes
også fargekoder i henhold til følgende skala:

0 1 2 3

Fargekodene kan forklares slik:
GRØNN – Alt i orden
GUL – Vær oppmerksom, tiltak kan være aktuelt
RØD – Stopp, tiltak iverksettes
HVIT – Ikke undersøkt

IU
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Generelt:
Dette er egen startside for Kroppanmarka Grendelag BA
Her kan du blant annet finne informasjon om gjennomførte tilstands-kontroller samt vedlikeholdsplaner for ditt boligselskap.

 
Vi anbefaler spesielt en vurdering av utvending avløp og drenering, ved bruk av fagfolk, for å avdekke tilstanden og omfang
og utbedre overgang mellom tak og vegg på grendehus for å forebygge mot skader. Vi anbefaler også at det utføres en
tilstandsvurdering spesifikt på brann i kjeller, da undertegnede mistenker flere komponenter som ikke tilfredsstiller krav til
brannsikkerhet. 
 
Status

    •  Sist oppdatert: xxxx
    •  Neste oppdatering: 2021

    •  Avtale om oppdatering hvert 2. år. 
    •  Vedlikeholdsplanen ble utarbeidet i 2019.
    •  Utarbeidet av Anders Fjerdingen, Boligbyggelaget TOBB. E-post: afj@tobb.no
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Bygningsdel: 262 Taktekning
Komponenter: Takstein og tak - Grendehus Tilstandsgrad: 3

Beskrivelse: Tak på grendehus. Uvisst sist vedlikeholdt. Befart fra bakkenivå. Ingen skader registrert fra styret.

Vi anbefaler at overgangen fra vegg og tak utbedres fortløpende i henhold til god byggeskikk. Dagens
løsning gjør sannsynligheten for lekkasjer og andre skader stor.

Tilstand: TG-3 er satt grunnet:
- Løsning i overgang tak og vegg som medfører fare for lekkasjer og blir sett på som en dårlig løsning.

Energitiltak: Ikke aktuelt

Ikke aktueltMiljømessige forhold:

Universell utforming: Ikke aktuelt
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Bygningsdel: 761 Veger
Komponenter: Asfaltert vei/sti og parkering Tilstandsgrad: 3

Beskrivelse:
Utskiftning av asfalt er planlagt gjennomført i 2019. Ny vurdering gjøres ved ferdigstilt arbeid.

Energitiltak: Ikke aktuelt

Ikke aktueltMiljømessige forhold:

Universell utforming: • Fast dekke så hjul og sko ikke synker nedi.
• Dekket er jevnt og sklisikkert i våt og tørr tilstand.
• Nivåforskjeller ikke overstiger 20 mm.
• Fugebredder ikke større enn 10 mm.
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Bygningsdel: 234 Vinduer, dører, porter
Komponenter: Vinduer på grendehus Tilstandsgrad: 3

Beskrivelse: Trevinduer - fra xxxx (Rundt 2000?). Delvis beskyttet av beslag på sprosser og underbord.

Vi anbefaler at vinduene overflatebehandles. For å forhindre større skader på vinduene og
opprettholde beskyttelsen til overflatebehandling, må dette gjøres innen kort tid.

Vinduene ble observert til å flasse av flere steder og det viser til slitasje. Vinduene sin
overflatebehandling, som fungerer som beskyttelse mot vær og vind, har overgått sin levetid og derfor
gir rom for at vann sliter direkte på treverket.

Tilstand: TG-3 er satt grunnet:
- Skader/avflassing i overflatene på opp til 20 % av arealet.
- Råte eller fare for råte i enkelte deler.
- Fare for utvikling av større skader

Energitiltak: Utskiftning av dørene vil kunne føre til lavere varmetap (lavere U-verdi), ved utskiftning vil man også
kunne oppnå bedre tetting rundt dørene. Husbankens krav til dører ved energioppgradering har en U-
verdi på 1,0 i snitt, dette er ett av kravene som må oppfylles for å kunne søke husbanken om lån.
Ved overflatebehandling av vinduene er det viktig å bruke produkter som er miljøvennlige, avfall etter
disse arbeidene deponeres hos godkjent avfallsmottak og i henhold til gjeldende krav.

Miljømessige forhold:

Universell utforming: Ikke aktuelt
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Bygningsdel: 244 Vinduer, dører, foldevegger
Komponenter: Stålporter i kjeller Tilstandsgrad: 3

Beskrivelse: Porter i kjeller, som skal fungere som brannsprednings-barrière, mest trolig fra byggeår, 1985.

I samråd med tilstanden til ståldører, er disse portene mest trolig ikke kapabel til å yte sin påtenkte
funksjon ved en brann. Disse er noe det skal utføres service på, men ser at siste service utført på
disse er i 2015. Vi anbefaler at det utføres en kartlegging av brannsikkerhet i P-kjeller av fagfolk på
brann.

Disse "skli-portene" ser store tegn til slitasje og alder og mistenkes og ikke fungere som påtenkt. Disse
må undersøkes nærmere.

Tilstand: TG-3 er satt grunnet:
- Store skader i overflatene.
- Kraftig korrosjon i metall.
- Svakheter ved innfesting eller hengsling.
- Risiko for at dørkarm eller dørblad løsner.
- Døra lar seg åpne og lukke, men med store problemer.
- Svakheter ved innfesting eller hengsling.
- Luftlekkasjer mellom dørbladet og karmen.

Energitiltak: Ikke aktuelt

Ikke aktueltMiljømessige forhold:

Universell utforming: Ikke aktuelt
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Bygningsdel: 723 Frittstående skjermtak, leskur mv
Komponenter: Postkassestativ Tilstandsgrad: 3

Beskrivelse: Postkassestativ i tre.

Postkassestativene slites fortløpende, og kan vurderes som overgått levetid på grunn av dårlig
vedlikehold. Man kan vurdere å utbedre disse, eventuelt erstatte disse med mindre
vedlikeholdskrevende løsninger.

Nåværende stativ har begynt å flasse og det finnes enkelte råteskader.

Energitiltak: Ikke aktuelt

Ikke aktueltMiljømessige forhold:

Universell utforming: Ikke aktuelt
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Bygningsdel: 241 Bærende innervegger
Komponenter: Betongoverflater i P-Kjeller innvendig Tilstandsgrad: 2

Beskrivelse: Betongoverflater i P-kjellere. Ingen oversikt over tidligere tiltak utført i kjeller, men ser i dag tydelig
tegn på tidligere utført arbeid, men ingen innsikt i årsak.

Anbefaler styret og undersøke nærmere eventuell årsak til fukinntregning i P-kjeller. Undertegnede
mistenker fuktinntregning igjennom dekke og kapilæroppsug fra grunn. Komponenter som drenering
og dekke må undersøkes nærmere. Undertegnede mistenker at ventilasjon forebygger mye, men man
kan i tilegg klart se flere steder tegn til saltutslag og soppdannelse.

P-kjellere viser flere steder påkjenning av fukt og mest trolig fuktopptrekk fra både grunn og ovenifra.
Flere steder påpekes det omfattende korrosjons-angrep på armering. Utbedring av kjeller vil være
omfattende å må gjennomføres der løsninger er kartlagt i framkant. Dette må undersøkes nærmere for
å avklare årsaker til unormal slitasje.

Tilstand: Tilstandsgrad 2 er satt da undertegnede vil legge vekt på at behov for større vedlikeholdsarbeid må
igangsettes etterhvert. Tilstanden til betongelementene som kjelleren består av viser flere tegn til
slitasje.

Energitiltak: Ikke aktuelt

Ikke aktueltMiljømessige forhold:

Universell utforming: Ikke aktuelt
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Bygningsdel: 262 Taktekning
Komponenter: Takstein/takpapp på felles boder og nedganger Tilstandsgrad: 2

Beskrivelse: Takkonstruksjon på boder, garasje, bod-areal og trapperom. Mest trolig fra 1985. Enkel konstruksjon
med takstein, lekter og underpapp.

Anbefaler at det rengjøres, da slitasjen mye grønske og mose er betraktelig høyere og faren for
lekkasjer øker betraktelig.

Ser flere steder der under-taket/pappen har løsnet og det er lekkasje igjennom. Mye grønn vekst
enkelte steder og høy sannsynlighet for vanninntrengning flere steder.

Tilstand: TG-2 er satt grunnet:
- Noe korrosjon.
- Mangel på rengjøring
- Påviste skader på underside av tak

Energitiltak: Ikke aktuelt

Ikke aktueltMiljømessige forhold:

Universell utforming: Ikke aktuelt

Side 18 av 41 VTO-57615



Side 19 av 41 VTO-57615



Side 20 av 41 VTO-57615



Side 21 av 41 VTO-57615



Bygningsdel: 234 Vinduer, dører, porter
Komponenter: Ståldører P-kjeller (Branndør) Tilstandsgrad: 2

Beskrivelse: Ståldører i sammenheng med parkeringskjeller. Disse vil sees på som branndører, da de er del av
celleoppdeling av kjeller, som skal sørge for at brann ikke sprer seg uten motstand. Mest trolig fra
byggeår, 1985.

Flere av dørene blir mistenkt for å ikke innfri krav satt til brannsikkerhet. Anbefaler styret å
gjennomføre en kartlegging av brannsikkerhet i P-kjeller, da det er flere komponenter i kjeller som
mistenkes å ikke innfri krav til brannsikkerhet.

Dørene ble under befaring observert i jevn slitasje. Ikke mye skader eller unormal slitasje observert.
Men på grunn av slitasje og alder, kan ikke undertegnede vurdere dørene til å være i tilfredsstillende
stand.

Tilstand: TG-2 er satt grunnet:
- Skader i overflatene, noen skader i materialene.
- Noen svakheter ved innfesting eller hengsling.
- Liten risiko for at dørkarm eller dørblad løsner.
- Døra lar seg åpne og lukke
- Noen svakheter ved innfesting eller hengsling.
- Luftlekkasjer mellom dørbladet og karmen.

Energitiltak: Ikke aktuelt

Ved overflatebehandling av dørene er det viktig å bruke produkter som er miljøvennlige, avfall etter
disse arbeidene deponeres hos godkjent avfallsmottak og i henhold til gjeldende krav.

Miljømessige forhold:

Universell utforming: Dører som krever betjeningskraft ut over 20 N (tilsvarer 2 kg), skal ha elektromekaniske åpne-
/lukkemekanismer.
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Bygningsdel: 235 Utvendig kledning og overflate
Komponenter: Kledning - Felles boder Tilstandsgrad: 2

Beskrivelse: Kledning på boder(endehus), gangbygg og garasjebygg tilhørende grendelaget. Eldre paneltype. Mest
trolig ikke isolert særlig.

Flere steder ble det observert oppsprekking og noe råte. Men vil ikke vurderes som behov for
hasteoppdrag, da innvendig rom brukes som lagring og er ikke et BRA.

Tilstand: TG-2 er satt grunnet:
- Mye sprekker/avflassing og områder med bart treverk.
- Fuktighet og råte inne på panelbordene i tillegg til råte i endeved.

Energitiltak: Ikke aktuelt

Ikke aktueltMiljømessige forhold:

Universell utforming: Ikke aktuelt
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Bygningsdel: 234 Vinduer, dører, porter
Komponenter: Garasjeporter til P-kjeller Tilstandsgrad: 1

Beskrivelse: Porter til kjeller. Blanding av infrastruktur fra Hôrmann og Assa A.

Jevnt vedlikehold skal utføres av fagfolk, i form av en serviceavtale av godkjent virksomhet.

Portene sto åpen ved befaring, men dette er mest trolig pga av de var satt opp til å være oppe.
Portene skal vurderes fortløpende av servicepersonell i form av en tilstandsanalyse. Denne kan
legges inn på Plussplan.

Tilstand: Eldre enn 5 år.
- Porten lar seg åpne og lukke uten problemer.
- Noen svakheter ved innfesting eller hengsling.
- Små luftlekkasjer mellom portblad og ramme.
- Noen skader eller slitasjer i overflatene.

Energitiltak: Ikke aktuelt

Ikke aktueltMiljømessige forhold:

Universell utforming: Ikke aktuelt
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Bygningsdel: 235 Utvendig kledning og overflate
Komponenter: Kledning grendehus Tilstandsgrad: 1

Beskrivelse: Liggende trekledning på grendehus. Sist vedlikehold i senere tid, mest trolig 17-18.

Ingen strakstiltak nødvendig.

Kledningen viser ingen unormal slitasje eller skader, men overgang takstein og vegg er ikke en god
løsning. Se nærmere på beskrivelse på tak.

Tilstand: - Eldre enn 5 år.
- Noen sprekker/avflassing.

Energitiltak: Ikke aktuelt

Ikke aktueltMiljømessige forhold:

Universell utforming: Ikke aktuelt
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Bygningsdel: 251 Frittbærende dekker
Komponenter: Parkeringsdekke i P-kjeller Tilstandsgrad: 1

Beskrivelse: Parkeringsdekke i P-kjeller Byttet i xxxx.

Ingen strakstiltak vurdert nødvendig.

Ingen unormal slitasje eller skader registrert.

Tilstand: TG-1 satt:
- Noen ujevnheter.
- Dårlig merking
- Noe oppsprekking

Energitiltak: Ikke aktuelt

Ikke aktueltMiljømessige forhold:

Universell utforming: Ikke aktuelt
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Bygningsdel: 234 Vinduer, dører, porter
Komponenter: Ytterdør til grendehus Tilstandsgrad: 1

Beskrivelse: Ytterdør til grendehus. Mest trolig fra 2010?

Ingen strakstiltak vurdert nødvendig.

Tilstand: - Eldre enn 5 år.
- Noen skader eller slitasjer i overflatene.
- Døra lar seg åpne og lukke uten problemer.

Energitiltak: Ikke aktuelt

Ikke aktueltMiljømessige forhold:

Universell utforming: Ikke aktuelt
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Bygningsdel: 731 Utendørs VA
Komponenter: Vannledninger Tilstandsgrad: IU

Beskrivelse: Tilstand på utvendig vannledning er ukjent, for å kartlegge tilstanden må det utføres trykk/videokontroll
av vannledningene.

Energitiltak: Ikke aktuelt

Ikke aktueltMiljømessige forhold:

Universell utforming: Enhver bygning skal ha innvendig hovedavstengingsventil plassert før første avgrening på
hovedvannrøret. Byggteknisk forskrift krever at den skal være lett tilgjengelig og tydelig merket. I
bygninger med flere boenheter må man kunne stenge vanntilførselen til hver boenhet. Ved å stenge
hovedavstengingsventilen ved lengre fravær kan man sikre seg mot vannskader

Illustrasjonsbilde
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Bygningsdel: 217 Drenering
Komponenter: Drenering Tilstandsgrad: IU

Beskrivelse: Drenering, mest trolig fra byggeår. Uvisst om tilstanden på dette har blitt undersøkt i senere tid.

Det er påvist flere steder i garasjer, at det er indikasjoner på fukt i grunnmur. Det er ikke påvist at dette
er på grunn av sviktende drenering.

For å kartlegge tilstanden på drensledningene så må borettslaget få utført en videokontroll av rørene.
Dette utføres gjerne samtidig som det blir gjennomført en videokontroll av utvendige avløpsrør.
Videre tiltak bestemmes på bakgrunn av videokontrollen.

Tilstand:

Energitiltak: Ikke aktuelt

Ikke aktueltMiljømessige forhold:

Universell utforming: Ikke aktuelt

Illustrasjonsbilde
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Bygningsdel: 311 Bunnledninger for sanitærinstallasjoner
Komponenter: Spillvannsledninger Tilstandsgrad: IU

Beskrivelse: Gjelder både overvann og avløp. Tilstand på avløpsrør er ukjent, for å kunne si noe om tilstanden til
avløpsrørene så må det utføres spyling og videokontroll, videre tiltak bestemmes på bakgrunn av
rapport fra videokontroll. Dette utføres gjerne i forbindelse med videokontroll av drensledning.Hvis
avløpsrørene blir for gamle og slitte så må rørene byttes, om man får registrert tilstanden på et tidlig
nok tidspunkt så kan man utføre rørfornying.

Energitiltak: Ikke aktuelt.

Ikke aktuelt.Miljømessige forhold:

Universell utforming: Ikke aktuelt.

Illustrasjonsbilde
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Bygningsdel: 731 Utendørs VA
Komponenter: Sandfangkummer Tilstandsgrad: IU

Beskrivelse: Sandfangskummer - Vil bli vedlikehold i form av dekking og evt. justering i komme prosjekt. Må
undersøkes ved gjennomføring av prosjekt sommeren 2019.

Må tømmes på jevn basis.

Tilstand:

Energitiltak: Ikke aktuelt

Ikke aktueltMiljømessige forhold:

Universell utforming: Ikke aktuelt
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