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1.

2. REGISTRERINGER

2.1 Befaringer

sammen med Ulf Nilsen.

2.2 Observasjoner

Trapperom av murt leca

Fundamenter og grunnarbeider lar seg ikke inspisere uten oppgraving. Imidlertid vil tegn til
setninger og oppsprekking i overliggende konstruksjoner kunne indikere mangler ved
fundamenteringen.

fundamenteringsarbeidene burde for lengst ha vist seg i form av setninger og oppsprekking.

skyldes en setning. Innvendig i trapperommet var det ingen synlige tegn til setninger.

skyldes overflatevann som ikke i tilstrekkelig grad er ledet bort fra bygget.

Trapprom av murt leca

Trapperomsveggene er av murt leca, utvendig pusset og malt, innvendig malt. Det er etasjevise

vinduene.
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Maling flasser av         Skader i pussen

Utsnitt av tegning som viser typisk trappe-element

Det ble ikke observert synlige skader eller tegn til oppsprekking i elementene. I mange av

Dette dreier seg i hovedsak om to ulike forhold:
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Avstiving med trekloss

Vinkeljern som stiver

av trinn-element
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3. VURDERINGER

Generelt om tilstand og funksjonalitet

Noen av problemene som opptrer i trapperommene i dag kan tilskrives ombyggingsarbeidene

bygningsfysiske forhold. Det ble skapt betydelige kuldebroer i byggene, og trapperommet, som

klimatisert rom.

konstruksjon. Dagens regelverk er strengere mht. brukbarhet (funksjonalitet). Generelt er det

lettere kombinere med heissjakter.
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etableres dersom slik ikke allerede finnes. Dersom det finnes konkrete observasjoner som tyder

eventuelle forsterkningstiltak samtidig.

Trapperom av murt leca

trengt inn bak malingen ikke dreneres ut. I tillegg er vinduene en kilde til stadige vannlekkasjer
inn i murverket

tilstandsrapport datert 2016-01-10 er det en betydelig kuldebro mellom trapperommet og den

Figur fra tidligere rapport som viser kuldebroene

Kuldebro

Kuldebro
Tidligere
yttervegg

Tidligere
yttervegg
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ut:

-

- Vindsperre (platekledning eller folie)
-

- Sinusplater  (18-20 mm)

Nye vinduer settes inn i den nye vegg-utforingen og sikres mot vanninntrenging med tilpassede

levetid enn betongkonstruksjonene i selve bygget, forutsatt et hensiktsmessig vedlikehold. Dette
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begynnende svikt i samvirket mellom bolt og betong

oppfattes som et fremmedelement.

av det som er tilfellet uten stemplingen.

Bolt

Bolt Evt supplering
av innfesting
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benyttet i andre bygg.

stusstrinn mellom elementene.

Stuss-trinn av
betong



12 (12)

mot under- og overliggende trinn. Mange vil imidlertid oppleve en trapp med stusstrinn som en

Avstiving av trinn med vinkeljern festet i murverket, slik det er gjort noen steder i borettslaget,

4. ANBEFALINGER

Murverk vil dog kreve noe mer vedlikehold enn betong. Total utskifting av veggene vil uansett bli


