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Sammendrag
Eiendommen Sletteløkka Boligsameie består av 28 boligblokker, beliggende på Linderud, oppført i
1954-58, med til sammen 554 boenheter fordelt på 48 oppganger. Byggene har gjennomgått flere
oppgraderinger siden oppføring, bl.a. har fasadene vært rehabilitert to ganger. Siste
fasaderehabilitering ble gjennomført i 2001-05, da eternittkledning fra 1970-tallet ble fjernet og
byggene ble etterisolert og fikk forblendede teglsteinsfasader. Samme år ble dreneringen lagt om
rundt samtlige bygg. I tillegg er det gjort følgende vedlikehold:







Taktekkingen ble lagt om tidlig på 1990-tallet. Da ble gammel betongtakstein, underlagspapp
og lekter og sløyfer byttet.
I 1999 ble hovedtavlene byttet ut, men underfordelere (sikringsskap) fremstår i varierende
stand/alder.
I 2008 ble det gjennomført en balkongrehabilitering hvor balkongfrontene ble byttet ut med
glassplater og enkelte av balkongene ble utvidet.
I høyblokka, Linderudsletta 1, er de innvendige dørene i fellesarealene byttet til nyere
brannklassifiserte dører.
Blokkene har nye porttelefonanlegg fra 2017.
I 2015 frem til d.d. har det blitt gjennomført strømpetrekning i bunnledningene.

Det er ellers gjennomført mindre vedlikeholdstiltak, men lite vedlikehold er gjennomført på rør- og
ventilasjonsanleggene i blokkene.

Side 3 av 22
ID 304

KOSTNADER
Samlet er kostnadene forbundet med aktuelle vedlikeholdstiltak de neste 10 årene er vurdert til kr
39 320 000 inkl. mva. I tillegg anbefales det strakstiltak for kr 6 050 000 inkl. mva. som bør utføres
innen et år. Moderniseringstiltak som kan være aktuelle å gjennomføre for å oppgradere, utover
normalt vedlikehold, utgjør tilsammen kr 196 460 000 inkl. mva.
BYGNINGSMESSIG
Vårt hovedinntrykk er at det bygningsmessige ved eiendommen fremstår i generelt tilfredsstillende
teknisk stand, med noe vedlikeholdsetterslep på enkelte områder.
Ved fasaderehabiliteringen ble det også gitt tilbud til seksjonseiere om utskiftning av vinduene, men
dette ble ikke gjort i alle leilighetene. Det anbefales at alle vinduer fra før år 2000 skiftes ut til nye
vinduer med bedre isolerende egenskaper. Innvendig fremstår byggenes fellesarealer som noe slitt.
Det er mange originale leilighetsdører og stålbeslåtte dører til tekniske rom og kjeller. Disse er ikke
godkjente, brannklassifiserte dører. Flere av leilighetsdørene bør utbedres/skiftes mht.
brannmotstand og de stålbeslåtte dørene bør byttes til nye brannklassifiserte dører.
VVS
Vårt hovedinntrykk er at VVS-anleggene fremstår i generelt lite tilfredsstillende stand. Røranlegget til
leilighetene er 64 år gammelt og avløpsrørene er gjennomrustet enkelte steder. Det gamle oljefyrte
anleggene, plassert i to fyrrom, er ikke lenger i bruk og må fjernes. Ved en baderomsoppgradering
(våtromsrehabilitering) må ventilasjonen gjøres mekanisk.
ELEKTRO
Vårt hovedinntrykk er at de elektrotekniske anleggene generelt fremstår i god stand. Det meste av
anlegget er i dag fra en større oppgradering i 1999 eller senere. De seksjonseiere som ikke har
oppgradert sine underfordelere bør skifte disse i nærmeste fremtid. Belysningen i fellesarealene
anbefales skiftet til moderne Led- belysning med moderne lysstyring. Dette også som et
energibesparende tiltak.
Sletteløkka Boligsameiet har ikke etablert Internkontroll elektro. I henhold til
Internkontrollforskriften og § 9 i Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg skal styret sørge for at
det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget slik at det til enhver tid
tilfredsstiller sikkerhetskravene. Dette er et forskriftskrav.
BRANNSIKKERHET
OPAK har ikke foretatt noen brannteknisk kontroll av eiendommen. Kun forhold som er avdekket
under befaring av de øvrige fag er medtatt.
Det anbefales å gjennomføre en brannteknisk tilstandsvurdering for å dokumentere
brannsikkerheten i bygningen.
Iht. Forskrift om brannforebygging 17. desember 2015 er det eieren av en bygning, dvs. styret, som
skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder, og er ansvarlig for at bygningen tilfredsstiller
branntekniske krav.
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Rapportering
Bakgrunn
Oppdragsgiver ønsker å få en oversikt over den tekniske tilstanden for det bygningsmessige og de
tekniske anleggene, og få utarbeidet en vedlikeholdsplan for de neste 10 årene, som kan benyttes til
budsjettering og vedlikeholdsplanlegging for eiendommen.

Omfang
Det er gjennomført en tilstandsanalyse med fokus på teknisk og funksjonell tilstand, med en
gjennomgang av bygningens klimaskjerm som yttertak, fasader, vinduer, dører og innvendige
fellesarealer som trapperom, kjeller/loft og felles tekniske anlegg. Leilighetene omfattes ikke av
rapporten. Det er imidlertid foretatt en stikkprøvekontroll i 5 leiligheter, for å få et generelt inntrykk
av teknisk standard. Vurderingen er basert på egen befaring og opplysninger gitt av oppdragsgiver.

Premisser
Tilstandsvurderingen er utført i henhold til NS 3424:2012 på analysenivå 1 (visuell kontroll). OPAK
verken river eller åpner konstruksjoner. Skjulte installasjoner er generelt ikke kontrollert. Tekniske
anlegg er ikke funksjonstestet, verken for bygg-, VVS- eller elektroanlegg. Dvs. at tekniske anlegg som
pga. årstid eller annet ikke er i drift, kan ha funksjonsfeil eller være havarert. OPAK har ikke foretatt
noen brannteknisk kontroll av eiendommen. Kun forhold som er avdekket under befaring av de
øvrige fag er medtatt. Det forutsettes at de opplysninger som er gitt av oppdragsgiver, både skriftlig
og muntlig, er korrekte. Mengder er skjønnsmessig beregnet og ev. målt på kart og tegninger. Alle
mengder må ses på som omtrentlige. Kostnadene er budsjettkostnader, basert på erfaringspriser.
Aktuelle tiltak er, i den grad det lar seg gjøre, angitt for en periode på 10 år. Disse er etter beste
skjønn delt inn etter følgende prioritering:
I

Strakstiltak (0 - 1 år)
Skader og mangler som ifølge lover og forskrifter må utbedres eller forhold som
kan sette menneskers liv eller helse i fare.

II

Vedlikehold (1 - 3 år, 3 - 5 år og 5 - 10 år)
Vedlikehold er rutinemessige arbeider på en bygning og tekniske installasjoner, for å
opprettholde et kvalitetsnivå, hindre forfall og for å rette på skader som allerede er oppstått.
I vedlikeholdsplanen er tiltakene inndelt i tre tidsintervaller avhengig av anbefalt
utførelsestidspunkt.

III

Modernisering
Moderniseringsarbeider som kan være aktuelle å gjennomføre for å tilfredsstille
manglende funksjoner eller formelle krav, eller der det er funnet store avvik i
forhold til dagens byggenorm/offentlige forskrifter.
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Definisjon av tilstandsgrader
Vurdering av tilstandsgrader er basert på NS 3424. Begrepet tilstandsgrad er definert i standarden.
Ved registering av tilstand benyttes tilstandsgradene 0-1-2-3 som definert i tabellen under.
Tilstandsgrad
TG

Tilstand i forhold til
referansenivået

TG 0

Ingen avvik

TG 1

Mindre eller moderate
avvik

TG 2

Vesentlige avvik

Beskrivelse


Ingen symptomer på avvik, ingen merknader




Bygningsdelen har normal slitasje og er vedlikeholdt
Ingen vesentlige avvik, mangler eller konsekvenser har
oppstått, kun behov for normalt vedlikehold fremover







Bygningsdelen er sterkt nedslitt
Bygningsdelen er vesentlig skadet
Bygningsdelen har redusert funksjon
Bygningsdelen har kort gjenværende brukstid
Bygningsdelen har mangelfull eller feil utførelse i forhold til
referansenivået
Bygningsdelen er mangelfullt eller feil vedlikeholdt
Bygningsdelen mangler vesentlig dokumentasjon for
fagmessig utførelse i forhold til referansenivået
Bygningsdelen bør overvåkes for å unngå større skader eller
følgeskader





TG 3

Store eller alvorlig
avvik





TGIU

Ikke undersøkt
Mulig risiko

Bygningsdelen har total eller nært forestående
funksjonssvikt
Det er fare for liv og helse
Bygningsdelen var ikke tilgjengelig for inspeksjon og det
mangler dokumentasjon. Eksempler kan være snødekket
tak og krypkjeller uten inspeksjonsmulighet på
befaringstidspunktet.
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Kostnader
Samlet er kostnadene ved de foreslåtte tiltak anslått til kr 241 830 000,- inkl. mva.
Se for øvrig skjemaer for tiltak og prioritering.
Kostnadene fordeler seg slik:
Strakstiltak
Bygningsmessig
VVS installasjoner
Elkraft, tele/aut, andre
Utendørs
Sum
Sum avrundet

0 - 1 år
6 040 000
10 000
0
0
6 050 000

Vedlikehold
1 - 3 år
21 670 000
2 120 000
7 590 000
0
31 380 000

3 - 5 år
320 000
0
2 880 000
490 000
3 690 000

Modernisering
5 - 10 år
4 140 000
0
0
110 000
4 250 000

ved behov
16 050 000
180 410 000
0
0
196 460 000

Kostnadene er basert på følgende forutsetninger:







Erfaringstall fra liknende arbeider.
Konkurrerende pristilbud fra flere entreprenører.
Dagens pris- og lønnsnivå.
Finanskostnader er ikke inkludert.
Prosjektering, administrasjon, kontroll og oppfølging av arbeidene er inkludert.
Pristilbud på arbeidene er ikke innhentet, og kostnadene er inkl. mva.
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Totalt
48 220 000
182 540 000
10 470 000
600 000
241 830 000
241 800 000

Beskrivelse, tilstand og anbefalte tiltak
Følgende er en beskrivelse av de ulike bygningsdeler og deres tilstand slik de fremstod ved
befaringen og OPAKs forslag til tiltak. Se for øvrig egen tiltaksliste med budsjettsummer.
2 BYGNING
21

Grunn og fundamenter Beskrivelse
Iht. søknadsdokumenter fra 1954-56 er byggene fundamenter til fjell med
grunnmur i betong og isolasjon i form av treullsementplater. Dreneringen ble
lagt om mellom 2001-2005.
Tilstand
Det er ikke registrert, eller opplyst om, forhold som tyder på svikt i byggets
grunn eller fundamenter. Det er ikke registrert fukt i kjellere som indikerer at
dreneringen svikter.
Det er på Linderudsletta 1 registrert at fuktsikring løsner fra ytterveggen
enkelte steder. Også enkelte andre steder er det registrert løs knotteplast.
Denne må festes.
Anbefalte tiltak
Tiltak 1 Remontere fuktsikring langs yttervegg, bl.a. på Linderudsletta 1.

22

Bæresystemer

Beskrivelse
Bygget har bærende vegger og etasjeskillere i betong. Takene, som har
saltaksform (ikke høyblokken) er bygget med A-takstoler i tre.
Tilstand
Det er i Sletteløkka 21 registrert at etasjeskille mellom kjeller og 1. etasje har
en svanke. Ifølge omviser har «skaden» vært der lenge, muligens helt siden
byggeåret. Det er ellers ikke registrert tegn på svikt eller skader som skulle tilsi
behov for tiltak. Tilstanden på øvrige bærende systemer er vurdert som
tilfredsstillende.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.

23

Yttervegger

Beskrivelse
Byggene har yttervegger i betong og Siporex. Fasadene ble rehabilitert og
etterisolert i perioden 2001-2005 og er utvendig forblendete med teglstein.
På gavlveggene, mellom ulike blokkene, har det på flere av loftene tidligere
vært vinduer. Disse er i dag forblendet trolig ifm. fasaderehabiliteringen i
1971, trolig av branntekniske årsaker.
Vinduer, dører og porter:
Ytterdørene i blokkene er i aluminium med glassfelt. Disse er fra 1986.
Det er seksjonseier som selv er ansvarlig for utskiftning av vinduene i sin
seksjon og disse er dermed av ulik dato og utførelse. De registrert vinduene er
hovedsakelig i tre med minimum to-lags isolerglass. Det ble gitt mulighet for
seksjonseiere å bytte vinduer i forbindelse med fasaderehabiliteringen i 2005,
men det er også registrert vinduer fra 1980 og 1990-tallet. Det er ikke
registrert vinduer eldre enn 1984.
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Tilstand
Fasadene er hovedsakelig vurdert å være i tilfredsstillende stand.
Det er registrert noe malingsavskalling på mursokkelen (grunnmuren) ved
hovedinngangen på Linderudsletta 1.
Enkelte vinduer står igjen i de forblendede gavlåpningene på loftet. Disse
anbefales fjernet og yttervegg forblendet også på innsiden. Antar 5 vinduer.
Vinduer, dører og porter:
Store deler av vinduene er fra 2000 eller senere og er vurdert å være i
tilfredsstillende stand. Det anbefales at alle vinduer fra før år 2000 byttes til
moderne vinduer med lavere U-verdi. Det anbefales at sameiet gjør vinduene
til et felles ansvar. Dette vil gjøre vedlikehold og utskiftning mer
kostnadsbesparende og sikre et forsvarlig vedlikehold av alle vinduer.
Utskiftning av vinduer medtas som en modernisering.
Det er registrert flere knuste ruter i kjellerne.
Anbefalte tiltak
Tiltak 1 Fjerne vinduer i forblendet gavlvegg på loft og forblende ytterveggen

også innvendig.
Tiltak 2 Bytte glass på kjellervindu med knuste ruter.
Tiltak 3 Bytte vinduer som er fra før år 2000. Legger til grunn utskiftning av

40%.
Tiltak 4 Utbedre malingsavskalling på sokkel på Linderudsletta 1.

24

Innervegger

Beskrivelse
Byggene har innvendige vegger i malt betong og Siporex. Trapperommene har
også i enkelte oppganger malte, strielagte vegger. I kjelleren er det boder med
enkle trevegger, både malt og ubehandlet.
Vinduer og dører:
Dører i kjellerne, til tekniske rom etc., er i all hovedsak stålbeslåtte dører fra
byggeåret. I Linderudsletta 1 er de fleste dørene i fellesareal blitt byttet i
2004. Det ble da montert nye brannklassifiserte (A60) ståldører til tekniske
rom og kjellerarealene og tredører med glassfelt fra trapperom til
leilighetsoppgangene, også disse med brannklasse.
Leilighetsdører er i tre av varierende alder. Flere sameiere har byttet dører.
Ca. 40% av inngangsdørene til leilighetene antas å være fra byggeåret og bør
skiftes av brann- og personsikkerhetshensyn.
Tilstand
OPAK har ikke vurdert innvendige vegger i leilighetene, da dette er
seksjonseiers eget ansvar.
Vegger er hovedsakelig i akseptabel stand. Det er mye tagging og lite pene
vegger i kjeller, men ettersom kjellere generelt har lite behov for høy
kosmetisk standard er veggenes tilstand vurdert som akseptabel. Det medtas
allikevel en budsjettsum for overflatebehandling av vegger som en
modernisering.
I trapperommene er det behov for overflatebehandling av samtlige vegger i
løpet av d eneste 10 årene, se punkt 28 Trapper og balkonger. Det er
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registrert en rekke mekaniske skader i puss og betong i trapperommene og
oppganger som har behov for mindre utbedringer/vedlikehold før en evt.
rehabilitering av trapperommene.
Det er i enkelte oppganger registrert fuktskader på innvendige vegger i
trapperommene. Disse er lokalisert bak bad og skyldes trolig tidligere
lekkasjer. Det er ikke registrert fukt veggene i dag og skadene utbedres ved
rehabilitering av trapperommene.
Vinduer og dører:
De innvendige dørene, i fellesarealene, er hovedsakelig vurdert som slitt og i
lite tilfredsstillende stand. Dette gjelder spesielt de stålbeslåtte dørene i
kjellerne. Flere av dørene lukker ikke ordentlig, og selvlukker/dørpumper
fungerer i varierende grad. Det er et krav at trapperom er egne brannceller og
at dørene har brannklassifisering EI60. Det anbefales at dører til trapperom,
tekniske rom og vaskerom byttes til ståldører med tilfredsstillende
brannmotstand. Det medtas ca. 5 dører per oppgang.
Flere leilighetsdører, ca. 40%, er fra byggeår og har brevsprekk. Disse bør
skiftes ut for at dørene skal tilfredsstille dagens krav til brannmotstand.
Leilighetsdørene for øvrig er seksjonseiers ansvar, men det medtas en sum for
å pusse og overflatebehandle disse da flere av dørene er slitte.
Anbefalte tiltak
Tiltak 1 Utbedre skader på betong og puss i oppganger og trapperom,

kostnad medtas under tiltak 3 i punkt 28 Trapper og balkonger.
Tiltak 2 Bytte dører til tekniske rom, kjeller og loft i hver oppgang til
brannklassifiserte ståldører.
Tiltak 3 Utskiftning av eldre leilighetsdører med brevsprekk slik at disse har
tilstrekkelig brannmotstand.
Tiltak 4 Slipe og overflatebehandle slitte leilighetsdører.
25

Gulv og himlinger
(Dekker)

Beskrivelse
Gulv:
Byggene har betongdekker. I oppganger er gulv belagt med terrazzo. I
høyblokka er det i mellomgangene både linoleum og laminat på gulvene. I
kjellerne er det impregnerte, malte og ubehandlede betonggulv.
I Sletteløkka 21 er det et rom i kjeller som trolig tidligere var benyttet som
klubblokaler. Her er det teppelagte gulv.
Himlinger:
Himlinger er i malt betong.
I himlinger på loftet, mellom boligblokkene, er det montert gipsplater, som et
brannsikringstiltak, trolig en gang på 1990-tallet.
Tilstand
OPAK har ikke vurdert gulv og himlinger i leilighetene da dette er
seksjonseiers eget ansvar.
Gulv:
Teppegulvet i klubblokalet er fuktig og har store fuktskader. Alle gulv og
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vegger bør her fjernes før det kan vurderes å bygge opp igjen rommet til nytt
formål.
Himlinger:
Himlingene er hovedsakelig vurdert som tilfredsstillende. Det er usikkert om
gips montert i himlinger på loft har tilstrekkelig brannmotstand. Dette kan
undersøkes i en brannteknisk gjennomgang av byggene, se punkt 29
Dokumentasjon.
Anbefalte tiltak
Tiltak 1 Fjerne og sanere gulv og vegger i klubblokalet i Sletteløkka 21.
26

Yttertak

Beskrivelse
Byggene har i all hovedsak saltak med unntak av høyblokka som har flatt tak.
Langblokkene er tekket med betongtakstein, trolig fra begynnelsen av 1990tallet. Det er takvinduer i plast med karmer i tre også fra 1990-tallet. På
høyblokka er det asfalt takbelegg og noe profilerte stålplater rundt
gesimskanten.
Blokkene har utvendige takrenner og nedløp som går ned til offentlig
overvannsystem. Disse er plastbelagte og trolig fra da byggene ble etterisolert
i 2003-2005. På høyblokka er det et innvendig nedløp.
Over inngangspartiene i Linderudsletta er det skjermtak/baldakiner utført som
utkragede betongdekker. Disse har varierende tekking. Både båndtekking og
asfalt takbelegg er registrert.
Tilstand
Betongtakstein har en forventet levetid på 50 år +/- 10 år, men ofte det er
undertak med lekter og sløyfer som er den begrensende faktoren. Takene ble
tekket om på starten av 1990-tallet, noe som vil si at taket i dag er ca. 30 år
gammelt. Ved rehabiliteringen ble underlagspapp, inkl. sløyfer og lekter byttet
samt ny betongtakstein. Det har vært enkelte mindre lekkasjer, rundt piper og
mellom noen blokker. Disse skal nå være utbedret. Ingen kjente lekkasjer pr.
befaringsdato. Det er ved enkelte takutstikk i Linderudsletta registrert
potensiell råteskade, disse bør undersøkes med lift.
Taket på høyblokka er av ukjent alder men det er ikke registrert skader eller
tegn som tyder på at det er behov for tiltak i den kommende 10-års perioden.
Det er registrert flere mekaniske skader, slagskader, på nedløpene. Nedløp
med lekkasjer bør byttes forløpende for å forhindre fuktpåkjenning på
fasadene. Det er ikke kjent om nedløpene har lekkasjer, men det avsettes en
budsjettsum for å bytte nedløp med skade.
Skjermtakene over oppganger i Linderudsletta er i mindre god stand. På flere
tak er det skader på beslag og det er registrert potensiell armeringskorrosjon i
betongen og enkelte synlige armeringsjern. Skjermtak med skader på beslag
bør repareres og tekkingen legges om, og det bør gjennomføres
betongkontroll av skjermtak med mulig korrosjon.
På skjermtak med asfalt takbelegg er det dårlig avrenning av vann og vann
samler seg og gir begroing, det anbefales at skjermtakene etablerer bedre
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avrenning og at det byttes til båndtekkede tak slik at skjermtakene får lik
utførelse.
Anbefalte tiltak
Tiltak 1 Reparere skjermtak med skadet beslag. Tekke om skjermtak med

asfalt takbelegg og legge båndtekking med tilstrekkelig fall.
Tiltak 2 Gjennomføre betongkontroll av skjermtak med tegn til mulig
korrosjon.
Tiltak 3 Skifte taknedløp med skade.
Tiltak 4 Kontrollere takutstikk ved Linderudsletta for råteskade med lift.
Det bør gjennomføres regelmessige kontroller og rengjøring av taket for å
fange opp behov for vedlikeholdstiltak. Dette regnes som driftskostnader og
er derfor ikke tatt med som vedlikehold i tiltaksplanen.
27

Fast inventar
(Murte piper og
ildsteder)

Byggene har ingen ildsteder, men murte og pussede skorsteiner for
fyringsanlegget og ventilasjon.
Den innvendige tilstanden på disse er ikke kjent. Det er registrert 1-2
piper/skorsteiner med noe pussavskalling, dette kan vurderes undersøkt
nærmere med lift.
Iht. Forskrift om brannforebygging §6, må eier av bygningen, dvs. styret, sørge
for fyringsanlegget virker som forutsatt.

28

Trapper og balkonger

Beskrivelse
Trapper:
Det er en trapp i hver oppgang. Trappene har generelt lik utførelse. Det er
180o rettløpstrapper i betong belagt med terrazzo og rekkverk og håndløpere
er i malt stål.
I Linderudsletta 1 er det en baktrapp i betong med stålglattede trinn og malt
rekkverk.
Balkonger:
Balkongene ble rehabilitert i 2008 og fikk da nye balkongfronter i glass og stål.
Balkongdekkene er i betong og de fleste balkongene er utført som utkragede
dekker, men det er også noen med bæring på betongsøyler og balkonger
bygget inn i fasadelivet. I 2008 ble flere av balkongene utvidet. Det er ulik
utførelse og overflatebehandling på dekkene, det er bl.a. registrert malte,
epoxybelagte og flislagte dekker.
Tilstand
Trapper:
Terrazzobeleggene er mest trolig fra byggeåret. Det er mye slitasje på
belegget og for å bedre tilstanden på disse kan terrazzoen slipes og
impregneres. Det er registrert relativt mye skader på trappeneser som bør
utbedres mht. til sikkerhet. Det er også registrert flere trappeneser med tegn
på tidligere utbedringer. Vegger er malingsslitte og anbefales
overflatebehandlet, også himlingene bør males samtidig.
Rekkverk og håndløpere flasser og bør slipes og overflatebehandles på nytt.
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Det mangler håndløpere på vegger flere steder. Dette er ikke et krav men
anbefales montert mht. personsikkerhet.
Det er oppbevart sykler, barnevogner og diverse i flere oppganger og trapper.
Disse anbefales fjernet mht. til brann og rømning.
Balkonger:
Balkongenes tilstand er generelt vurdert som tilfredsstillende. Det er registret
noe malingsavskalling på undersiden av enkelte balkonger. Dette kan komme
av at balkongenes oversiden ikke er tilstrekkelig vanntett og at vann trenger
inn i betongen. Balkongene dette gjelder bør overflatebehandles med for
eksempel epoxy og deretter overflatebehandles på nytt på undersiden.
Anbefalte tiltak
Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3
Tiltak 4
Tiltak 5

29

Dokumentasjon bygg

Utbedre skadde trappeneser.
Slipe og impregnere terrazzobelegg i trapperom.
Overflatebehandle vegger og himling i trapperom.
Montere rekkverk langs vegger i trapperom.
Overflatebehandle balkonger med tegn til avskalling på underside av
betongdekkene, samt overflatebehandling av underside.

Det er ikke fremlagt noen dokumentasjon for bygget.
Det anbefales å fremskaffe FDV-dokumentasjon for det bygningsmessige, elog VVS og etablere et sporbart system for alle fag.
Det er avdekket enkelte mangler vedrørende brannsikkerheten i bygningene i
forhold til dagens lover og forskrifter. Av brann- og personsikkerhetshensyn
anbefaler vi at det foretas en brannteknisk gjennomgang av hele
eiendommen, inkl. stikkprøvekontroll i leilighetene.

3 VVS
31

Sanitær

Beskrivelse
Blokkene har ordinære sanitæranlegg med sanitærutstyr installert på
bad/WC og kjøkken. Baderommene er generelt fra byggeåret, men i flere
leiligheter er disse blitt oppgradert i den senere tid, i seksjonseiers egen regi.
Vann- og avløpsrør er i det alt vesentlige fra 1954. Vannrør over kjellergulv er
av kobber, og avløpsrørene er gamle støpejernsrør, og enkelte plastrør.
Leilighetene har varmt tappevann fra to fjernvarmevekslere i to fyrrom
plassert i kjellerne. Det er sirkulasjonsledning eller varmekabel på
røranlegget.
Vanninnlegget er lagt i bakken fra utvendig kommunal hovedledning. Det er
flere vanninntak, ett i hver blokk. Uttrekksledning for avløpsvann, fra
bad/WC og kjøkken, er lagt fra utvendig kommunal hovedledning via
stikkledning. Innenfor grunnmuren går vann- og avløpsledningene under
gulvet i kjelleren til hovedstoppekraner for vannledning over gulv, og til
vertikale opplegg for avløp. Vanninnlegget til bygningen er av kobber.
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Tilstand
Fem leiligheter ble besiktet med ulike baderom og kjøkken, hvorav alle hadde
gamle rør og opprinnelig slukløsning. Basert på dette vurderes det at alle
leilighetenes rørløsning trenger full fornying og utskifting.
Det er opplyst at det tidligere har vært flere vannlekkasjer fra baderom til
underliggende leilighet. På bakgrunn av ukjent tilstand for baderommene og
røranlegget, anbefales det å gjennomføre en tilleggsundersøkelse
(tilstandsvurdering nivå 2) hvor et større antall kjøkken og baderom
stikkprøvekontrolleres.
Normal levetid for røranlegg er 40 år +/- 10 år. Røranlegget er hovedsakelig
fra 1954 og er således i dag 64 år gamle. Basert på normale
levetidsbetraktninger og rørenes tilstand, vurderes rørene å ha en restlevetid
på under 5 år. Rørene i kjelleren er enkelte steder dårlig isolert mot kondens,
og deler av rørisolasjonen inneholder trolig asbest i endemansjetter, tforgreninger og bend. Enkelt avløpsrør er gjennomrustet og har tydelige
rustvorter.
Tilstanden på vanninnlegget til bygningene er ikke vurdert, men det er gamle
stengeventiler og reduksjonsventiler på vanninntakene. Avløpsledninger i
bakken (bunnledning) er fra 1954, men ble rehabilitert med strømpe
innvendig i 2017.
Anbefalte tiltak
Tiltak 1 På bakgrunn av ukjent tilstand for baderom og vann- og avløpsrør,

anbefales det å gjennomføre en tilleggsundersøkelse hvor et
representativt antall kjøkken og baderom stikkprøvekontrolleres.
Tiltak 2 I forbindelse med utskiftning av felles vann- og avløpsrør, vil det
mest sannsynlig bli aktuelt med en full våtromsrehabilitering av alle
baderommene. Dette anbefales utført innen 5 år, men medtas som
et moderniseringstiltak, da det er noe usikkert hvor akutt tiltaket er.
Tiltak 3 Undersøke om rørisolasjonen inneholder asbest.
32

Varme

Beskrivelse
Det er installert vannbårent varmeanlegg med varme til radiatorer. Anlegget
er fra byggeåret 1954. OPAK antar, basert på mottatte opplysninger, at det
gamle varmeanleggene ble byttet til fjernvarme i 1985. Varmen leveres av
Hafslund Netts fjernvarmesentral plassert i to fyrrom i kjellerne i nr. 12 og
nr.1. Pumper sirkulerer vannet via termisk isolerte rørledninger av stål frem
til radiatorer under vinduene i leilighetene og nederst i alle trapperom.
Radiatorene har manuelle kraner i de 5 leilighetene OPAK besiktet.
Varmevekslerne (tilhører Hafslunds Nett) er fra 1985, 2004 og 2016.
Varmeanlegget har ekspansjonskar, type lukkede membrankar fra 2016. På
alle radiatoren i leilighetene er det opplyst at det er monter automatisk
registratorer for forbruk av varmtvann, type Minol, fra 2017. Dette overføres
via sender på loft i alle blokkene til sentral for registrering.
Tilstand
Tilstanden på varmeanlegget er tilfredsstillende med radiatorer og rør som er
64 år gamle. De gamle oljekjelene er ikke lenger i funksjon, og bør derfor
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fjernes. Enkelte radiatorkraner i leilighetene er ødelagt. Alle radiatorer bør
utstyres med termostatventiler.
Det er uvisst hvorvidt oljetankene fremdeles eksisterer. Disse må saneres iht.
forskriftskravene dersom de fremdeles ligger nedgravd.
Anbefalte tiltak
Tiltak 1 Gamle oljekjeler med alle gamle rør, som ikke er i funksjon, må

saneres og fjernes.
Tiltak 2 Undersøke om rørisolasjonen inneholder asbest.
Tiltak 3 Skifte ut alle radiatorventilene til termostat ventiler.
Tiltak 4 Avklare hvorvidt oljetankene er sanert.

33

Brannslukking

Beskrivelse
Den enkelte seksjonseier er selv ansvarlig for brannsikkerheten i egen
leilighet. I henhold til dagens forskrifter skal hver boenhet minimum
inneholde et brannslukkingsapparat eller husbrannslange som når hele
leiligheten.
I høyblokk er det utplassert gamle brannslangeskap i korridorene i hver
etasje.
Tilstand
OPAK har ikke kontrollert slukkeutstyret i den enkelte leilighet, men disse bør
skiftes hvis de er over 8 år.
Det var under befaringen ikke slukkeutstyr i fellesarealene med unntak av i
høyblokken.
Anbefalte tiltak
Tiltak 1 Utplassere slukkeutstyr i fellesarealene.

34

Gass og trykkluft

Ikke relevant.

35

Prosesskjøling

Ikke relevant.

36

Luftbehandling

Beskrivelse
Det er opprinnelig naturlig oppdriftsventilasjon fra bad/wc og kjøkken i
leilighetene. Avtrekkene går opp i separate sjakter fra hvert våtrom og
kjøkken, til over tak. Tilluft via klaffventil i yttervegg og spalteventiler i
vinduene. På alle loftene er det installert mekaniske avtrekksvifter plassert i
takoppbyggene.
Tilstand
I de 5 besiktete leilighetene var det en blanding av naturlig oppdrift og vifter
på kjøkken og bad tilknyttet og tilkoplet både naturlig oppdriftspiper og
frisklufts ventiler ut av bygget.
Oppdriftskanaler kan bli nedsmusset og har behov for jevnlig rengjøring.
Kanalene er opplys rengjort innvendig i 2015. Luftgjennomstrømning mellom
rommene skjer via dørspalter. Dette er lett å glemme ved utskifting av
innvendige dører i leilighetene. Det er en del eternit kanaler i kjelleren som
inneholder asbest.
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Kjøkkenvifter og mekaniske vifter som er montert på avtrekksventilene til
hhv. kjøkken og bad, kan skape en ubalanse i avtrekket for alle som er koblet
til ventilasjonssjakten. Dette kan føre til at det blåser stekos el. inn til
naboen. Vifter som blåser ut i fasaden er bare lov i øverste etasje, fordi
lukten kan bli sjenerende for seksjonseierne over.
Anbefalte tiltak
Tiltak 1 Medtar som et moderniseringstiltak en oppgradering til mekanisk

ventilasjonsanlegg ved en fremtidig rehabilitering av baderommene.
37

Komfortkjøling

Ikke relevant.

38

Dokumentasjon VVS

Ingen VVS dokumentasjon ble fremlagt ved befaringen.

4 EL-KRAFT
41

Basisinstallasjoner for
elkraft

Beskrivelse
Systemet for fremføring av elektrotekniske installasjoner er delvis basert på
skjult røranlegg forlagt i vegger og tak, og delvis åpent forlagt med kabel.
Røranlegget er hovedsakelig utført med stålrør. I kjelleretasjen er det meste
forlagt åpent. Stigeledningene er forlagt skjult i rør fra hovedtavlene i kjeller,
og videre opp til de respektive underfordelinger i trapperommene utenfor de
enkelte leilighetene.
Fordelingsanlegget for stikkontakter og teknisk kabling er utført med
utenpåliggende PR kabel, og som ledninger i rør. Vann- og avløpsrør er bare
jordet med separat jordleder. Jordleder er åpent forlagt.
Tilstand
Normal levetid for driftstekniske anlegg er 30 år +/- 10 år. Kursopplegget for
lys og stikk ble oppgradert 1999.
Anlegget fremstår i god stand.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.

42

Høyspent forsyning

Beskrivelse
Hovedtavlene forsynes via ny kabel fra E-verkets trafostasjon utenfor
blokkene.
Tilstand
Ikke vurdert, da netteier er ansvarlig.

43

Lavspent forsyning
(fordeling)

Beskrivelse
Stigeledninger:
Fra hovedfordelingene i kjelleretasjene i hver blokk, er stigeledningene
forlagt i rør frem til de respektive underfordelingene i trapperom utenfor
leilighetene, i hver etasje. Stigeledningene opplyses å være fra ca. 1999, og er
av typen PN med PVC-isolasjon og kobberledere.
Hovedtavle:
Hovedtavlene er plassert i kjellerene i hver blokk og opplyses å ha blitt
oppgradert i 1999, med automatsikringer. Tavlene er utført som stativrack i
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egne bygningsmessige rom, etter datidens gjeldende normer og forskrifter.
Spenningssystemet er 230 V – IT.
Underfordelinger:
Underfordelinger/sikringsskap for leilighetene er plassert i trapperommet
utenfor den enkelte leilighet. Underfordelingene er en blanding av nyere
fordelere med strømmålere, noen med automatsikringer og noen gamle med
skrusikringer. Oppgraderinger er gjort av seksjonseierne selv.
Underfordelingene er utført etter gjeldende el-forskrifter ved
installasjonsåret.
Underfordelingene for fellesarealene er plassert i hovedtavlen og i
vaskeriene og som egne stålplateskap med automatsikringer.
Tilstand
Stigeledninger:
Normal levetid på stigeledninger er 30 år +/- 10 år. Det er ingen synlige tegn
til skade på stigeledningene som indikerer behov for akutte tiltak.
Stigeledningene er ca. 20 år gamle og vurderes å være i god stand, med en
forventet restlevetid på over 10 år.
Hovedtavle:
Normal levetid for hovedtavler er 30 år +/- 10 år. Hovedtavlens innmat er fra
1999, og vurderes å være i god stand, og med en forventet restlevetid på
over 10 år.
Underfordelinger:
Underfordelingene er i ulik stand, og er den enkelte seksjonseiers ansvar.
Normal levetid på underfordelinger er 30 år +/- 10 år. Det er ingen synlige
tegn til skade på underfordelingene som indikerer behov for akutte tiltak.
Gamle undersentraler for leiligheter, med skrusikringer bør pålegges skiftet
for å unngå varmgang og tilløp til brann. Etter befaring antas ca. 40 % gamle
underfordelere. Fordelingene er godt merket.
Anbefalte tiltak
Stigeledninger:
Ingen tiltak.
Hovedtavle:
Ingen tiltak.
Underfordelinger:
Tiltak 1 Seksjonseiere som ikke har oppgradert sine underfordelere-

/sikringsskap må oppgradere disse.
44

Lys

Beskrivelse
Belysningsanlegget i trapperommene, loft og i kjeller består hovedsakelig av
kompaktarmaturer og glødelampearmaturer. Kursopplegget er hovedsakelig
utført med kabel trukket i stålrør og noe forlagt åpent. Lyset er styrt med
av/på bryter. Det er markerings- og nødbelysning i kjelleren i høyblokken.
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Tilstand
Belysningsanlegget for blokkene vurderes å være i akseptabel stand. Det
opplyses at det meste ble skiftet i 1999. Normal levetid for belysningsutstyr
er 20 år +/- 10 år, og belysningen i fellesarealene vurderes derfor å ha liten
restlevetid.
Anbefalte tiltak
Tiltak 1 Skifte belysning til LED-belysning med enhetlig utførelse i

kjelleretasjen, loft og i trapperommene med moderne lysstyring med
sensor som tenner ved bevegelse og slukkes automatisk etter en viss
tid.
45

Elvarme

Bygget oppvarmes av vannbårent varmeanlegg se kapittel 32.

46

Reservekraft

Ikke relevant.

49

Dokumentasjon elektro
(Internkontroll elektro)

Beskrivelse
Det er ikke fremlagt noe dokumentasjon/FDV-dokumentasjon for elektro.
Iht. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
(Internkontrollforskriften, fra 1 jan 1997) og § 9 i Forskrift om Elektriske
Lavspenningsanlegg omfattes sameier av forskriftene om å sørge for at det
blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget slik
at det til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i el. forskriftene.
Tilstand
Det er sameiets ansvar å vedlikeholde det elektriske anlegget i alle
fellesarealer, mens seksjonseierne har ansvar for egen seksjon. Styret har
imidlertid plikt til å gjøre seksjonseierne oppmerksom på det ansvar de har.
Anbefalte tiltak
Tiltak 1 System for internkontroll for elektro må opprettes.

5 TELE OG AUTOMATISERING
53

Telefoni og
personsøking
(porttelefonanlegg)

Beskrivelse
Porttelefonanlegget ble installert i 2017, med anropsapparater ved
hovedinngangene og svarapparater i leilighetene.
Tilstand
Normal levetid for porttelefonanlegg er 10 år +/- 5 år. Porttelefonanlegget
vurderes å være i god stand med lang restlevetid.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.

54

Alarm- og
signalsystemer
(Brannalarmanlegg)

Beskrivelse
Det er installert to brannalarmanlegg fra 2003, et i høyblokken og et i en av
lavblokkene, hhv. type Autronica og Eltek. Anleggene dekker leilighetene og
fellesarealene, med detektorer i leiligheten, kjeller, loft og trapperom. I de
øvrige blokkene og oppgangene med leiligheter, er det røykvarslere som er
hver seksjonseiers ansvar.
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Tilstand
Normal levetid for brannalarmanlegg er 15 år +/- 5 år. Tilstanden vurderes
som akseptabel, men med kort restlevetid. Det er krav fra Byggeforskrift av
1985 som gjelder for bygningsmassen, men ifølge FOBTOT skal alle bygg
oppgraderes nærmest mulig dagens standard, såfremt dette kan gjøres
innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Rømningssikkerhet skal prioriteres
høyt og tidlig varsling er da viktig.
Anbefalte tiltak
Tiltak 1 Som et brannsikkerhetstiltak anbefaler OPAK at det installeres

heldekkende brannalarmanlegg i alle leilighetene og blokkene. Dette
for å ivareta rask varsling og evakuering ved brann, eller tilløp til
brann.
55

Lyd- og bildesystemer

Beskrivelse
GET er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester.
Tilstand
Kabel-TV anlegget er ikke vurdert da det er netteiers ansvar.

56

Automatisering
(SD-anlegg)

Beskrivelse
Varmeanlegget styres av Hafslundsnetts DDC automatikk.
Tilstand
Automatikken er netteiers eiendom og ikke vurdert.

6 ANDRE INSTALLASJONER
62

Heiser
(Person- og
varetransport)

Beskrivelse
Det er en personheis av ukjent alder, type Nor heis i høyblokken. Heisen går
over 12 etasjer, og har kapasitet for 6 personer/480 kg. Heisen er av typen
wireheis, med maskinrom i eget rom på loftet.
Tilstand
Heisens tilstand vurderes som tilfredsstillende. Heisene har servicekontrakt.
Normal levetid for en heisinstallasjon er ca. 40 år +/- 10 år.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.

7 UTENDØRS
72

Utendørs
konstruksjoner

Beskrivelse
Det er flere utvendige ståltrapper, 7 stk., fra 2016. Det er også montert
stålramper ved flere inngangspartier. Det er også flere støttemurer i betong
rundt flere av byggene.
Tilstand
En større stein som er en del av støttemuren utenfor Linderudsletta 1 har
løsnet og ligger i gangsonen. Denne bør settes på plass, men er ikke medtatt i
tiltaksplanen da dette vurderes som en driftskostnad.
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Tilstanden på utvendige trapper er for øvrig vurdert som tilfredsstillende.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.
73

Utendørs røranlegg

Beskrivelse
Takvannet går til offentlig overvannsystem. Det er sandfangskummer
utvendig.
Tilstand
Det er ikke opplyst om problemer med utvendig røranlegg. Tilstanden
vurderes som tilfredsstillende.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.

74

Utendørs elkraft

Beskrivelse
Det er montert utelamper ved dørene til inngangspartiene. Disse er styrt av
lyssensor. Det er lagt elektriske varmekabler i noen asfaltert gangstier
utvendig pga. helning. Alderen på anleggene er ikke kjent.
Tilstand
Tilstanden på utelampene og varmekablene fremstår som tilfredsstillende.
Anbefalte tiltak
Tiltak 1 Skifte utebelysningen sammen med trappebelysningen.

76

Veier og plasser

Beskrivelse
Det er flere asfalterte stikkveier mellom og rundt byggene av ukjent alder.
Tilstand
Tilstanden på asfaltdekkene vurderes som generelt tilfredsstillende, men
varierer en del rundt på området. Asfalt lagt på telefri grunn har en forventet
levetid på 25 år +/- 5 år. Det er registrert noe ujevnheter og skader i asfalten,
men det er trolig ikke behov for å legge denne om før om 5-10 år.
Anbefalte tiltak
Tiltak 1 Legge om asfalt på gangveier mellom byggene.

77

Parker og hager

Beskrivelse
Det er grøntareal i form av gressplener rundt byggene med enkel
beplantning. Det er også to lekeplasser og en ballbane.
Tilstand
Tilstanden på grøntarealene og lekeplassene er vurdert som tilfredsstillende.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.
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Brannsikring
Det gjøres oppmerksom på at OPAK har ikke fortatt noen fullstendig brannteknisk kontroll av
bygningen.
Følgende forhold er registrert i forbindelse med befaringen av de øvrige fag:









Dører i branncellebegrensende vegger holder ikke godkjent brannklasse iht. dagens brannforskrifter
Ikke selvlukker på branndør mellom kjeller og trapperom. (Det er krav til selvlukker og
brannklassifiserte dører mellom loft/kjeller og trapperom/rømningsvei).
Brennbart materiale er lagret i rømningsvei/trapperom.
Det er ikke montert sentralt heldekkende brannvarslingsanlegg i bygningene. Det bør installeres et
heldekkende brannalarmanlegg i byggene slik at beboerne blir tidlig varslet om det skulle oppstå
brann/røykutvikling. Det skal iht. dagens forskrift monteres brannalarmanlegg med klokker,
røykdetektorer og manuell meldere i leilighetene, trapperom og fellesarealer, som kjeller og loft.
Ikke forskriftsmessige brannsikring av rørgjennomføringer i etasjeskillere i kjeller.
Det er usikkert om branncellebegrensende vegger på loft er forskriftsmessig utført.
Det er ikke håndslukkingsapparater i fellesarealer.

Basert på ovennevnte registeringer anbefaler OPAK at det gjennomføres en uavhengig brannteknisk
tilstandsvurdering av hele bygningsmassen. Kontrollen må utføres av en uavhengig brannteknisk
konsulent.
Iht. Forskrift om brannforebygging 17. desember 2015 er det eieren av en bygning, dvs. styret, som
skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder, og er ansvarlig for at bygningen tilfredsstiller
branntekniske krav.
Vi refererer i denne forbindelse til Forskrift om brannforebygging § 8 som sier:
” Eieren av et byggverk skal sørge for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst
tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr.
1892 eller senere byggeregler. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre
risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder så langt den
kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.”
Den enkelte seksjonseier er selv ansvarlig for brannsikkerheten i sin boenhet. Hver enkelt boenhet
skal minimum ha en godkjent røykvarsler og godkjent brannslokkeutstyr (husbrannslange eller
pulverapparat). Det bør monteres røykvarslere i alle oppholdsrom, samt i og utenfor soverom. Av
hensyn til driftsikkerheten bør røykvarslerne være nett-tilkoblet og ha nødbatteri. Styret bør sende
årlige påminnelser til seksjonseierne om deres ansvar i forbindelse med å ivareta brannsikkerheten i
egen seksjon og minne om å skifte batterier i røykvarslere og etterse slokkeutstyr.
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Anbefalte tilleggsundersøkelser (nivå 2)
På bakgrunn av de observasjoner som er gjort under befaringen anbefaler vi å foreta følgende
tilleggsundersøkelser:
BYGG



Betongkontroll av skjermtak.
Kontroll av takutstikk i Linderudsletta med lift, samt undersøke skorsteiner i Linderudsletta for
pussavskalling.

VVS



Undersøke om rørisolasjonen inneholder asbest.
Stikkprøvekontroll/forprosjekt med tanke på en mulig full våtromsrehabilitering i sameiet.

ELEKTRO
Ingen tilleggsundersøkelser anbefalt.

Oslo, 18.09.2018
For OPAK
Kristin Krogstad Holtmon
Eiendomsrådgiver / Byggingeniør

☐

Egenkontroll
06.07.2018

☐
KKH

Sidemannskontroll
09.08.2018
JMK

Distribuert til:
Sletteløkka Boligsameiet v/ Dusan Dislioski, dusan.dislioski@gmail.com

Side 22 av 22
ID 304

134757
Sletteløkka Boligsameiet
18.09.2018
Tilstandsgrad

Oppdragsnr.:
Oppdragsnavn:
Dato:

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR
Sletteløkka Boligsameiet

TG

Straks-

Vedlikehold

Modernisering

tiltak
0 - 1 år

1 - 3 år

3 - 5 år

5 - 10 år

ved behov

2 Bygning
21 Grunn og fundamenter
Tiltak
1 Remontere/feste fuktsikring langs yttervegg, bl.a. på Linderudsletta 1.

1

22 Bæresystem
Tiltak
1 Ingen tiltak.

1

23 Yttervegger
Tiltak
1 Fjerne vinduer på loft og forblende yttervegg. Legger til grunn 5 vinduer.
2 Bytte glass på kjellervindu med knuste ruter. Legger til grunn 10 vinduer.
3 Bytte vinduer som er fra før år 2000, legger til grunn utskiftning av 900 vinduer.
4 Utbedre malingsavskalling på sokkel på Linderudsletta 1.

1

24 Innervegger
Tiltak
1 Utbedre skader på betong og puss i oppganger og trapperom. Tiltak medtatt i punkt 28.
2 Bytte dører til tekniske rom, kjeller og loft i hver oppgang til brannklassifiserte ståldører. Legger til grunn
235 dører.
3 Utskiftning av eldre leilighetsdører med brevsprekk slik at disse har tilstrekkelig brannmotstand. Legger
til grunn 220 dører.
4 Slipe og overflatebehandle slitte leilighetsdører. Legger til grunn 220 dører.

2

25 Gulv og himlinger (Dekker)
Tiltak
1 Fjerne og sanere gulv og vegger i klubblokalet i Sletteløkka 21.

1

26 Yttertak
Tiltak
1 Reparere skjermtak med skadet beslag. Tekke om skjermtak med asfalt takbelegg og legge båndtekking
med tilstrekkelig fall.
2 Gjennomføre betongkontroll av skjermtak med tegn til mulig korrosjon.
3 Skifte taknedløp med skade.
4 Kontrollere takutstikk i Linderudsletta for råteskade med lift.

1

27 Fast inventar (Murte piper og ildsteder)
Tiltak
1 Ingen tiltak.

1

28 Trapper og balkonger
Tiltak
1 Utbedre skadde trappeneser.
2 Slipe og impregnere terrazzobelegg i trapperom.
3 Overflatebehandle vegger og himling i trapperom.
2 Montere rekkverk langs vegger i trapperom.
3 Overflatebehandle balkonger med tegn til avskalling på underside av betongdekkene, samt
overflatebehandling av underside. Legger til grunn 50 balkonger.

2

29 Dokumentasjon bygg
Tiltak
1 Etablere et sporbart system for FDV-dokumentasjon. Ingen kostnad medtatt.
2 Gjennomføre brannteknisk vurdering av bygningsmassen.

2

3

1
2
2
2

72 000
15 000
10 800 000
8 000

2
3
3 760 000
3
3 960 000
1

220 000

2

25 000

2
60 000
3
2
2

3
1
2
2
2

25 000
25 000
25 000

100 000
10 800 000
2 880 000
290 000
400 000

1
3

Sum

60 000

4 200 000 15 078 000

220 000

2 880 000

11 162 000

Rigg og drift inkl. prosjektering, administrasjon, kontroll og oppfølging

15 %

630 000

2 261 700

33 000

432 000

1 674 300

Mva

25 %

1 207 500

4 334 925

63 250

828 000

3 209 075

6 040 000 21 670 000

320 000

4 140 000

16 050 000

Sum bygning

ID 265
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134757
Sletteløkka Boligsameiet
18.09.2018
Tilstandsgrad

Oppdragsnr.:
Oppdragsnavn:
Dato:

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR
Sletteløkka Boligsameiet

TG

Straks-

Vedlikehold

Modernisering

tiltak
0 - 1 år

1 - 3 år

3 - 5 år

5 - 10 år

ved behov

3 VVS
31 Sanitær
Tiltak
1 På bakgrunn av ukjent tilstand for baderom og vann- og avløpsrør, anbefales det å gjennomføre en
tilleggsundersøkelse hvor et representativt antall kjøkken og baderom stikkprøvekontrolleres.
2 I forbindelse med utskiftning av felles vann- og avløpsrør, vil det mest sannsynlig bli aktuelt med en full
våtroms rehabilitering av alle baderommene. Dette anbefales utført innen 5 år, men medtas som et
moderniseringstiltak, da det er noe usikkert hvor akutt tiltaket er.
3 Undersøke om rørisolasjonen inneholder asbest, og ikke isolere vannledninger i kjeller da de må skiftes
sammen med resterende røroppgradering.

2

32 Varme
Tiltak
1 Gamle oljekjeler med alle gamle rør og utvendig oljetank, som ikke er i funksjon, må saneres og fjernes.
2 Undersøke om rørisolasjonen inneholder asbest. Kostnad medtatt under punkt 31.3 over
3 Skifte alle radiatorventiler til termostat ventiler.
4 Avklare hvorvidt oljetankene er sanert. Ingen kostnad medtatt.

2

33 Brannslukking
Tiltak
1 Utplassere slukkeutstyr i fellesarealene.

2

2
75 000
1
120 000 000
3
10 000

2

100 000

2
2

1 100 000

3

200 000

34 Gass og trykkluft
Tiltak
1 Ikke relevant.
35 Prosesskjøling
Tiltak
1 Ikke relevant.
36 Luftbehandling
Tiltak
1 Medtar som et moderniseringstiltak en oppgradering av ventilasjonsanlegget ved en eventuell fremtidig
rehabilitering av baderommene.

1
1
5 500 000

37 Komfortkjøling
Tiltak
1 Ikke relevant.
38 Dokumentasjon VVS
Tiltak
1 Ingen tiltak.

1

Sum

1 475 000

0

0

125 500 000

Rigg og drift inkl. prosjektering, administrasjon, kontroll og oppfølging

15 %

1 500

221 250

0

0

18 825 000

Mva

25 %

2 875

424 063

0

0

36 081 250

10 000

2 120 000

0

0

180 410 000

Sum VVS-anlegg

ID 265

10 000
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Sletteløkka Boligsameiet
18.09.2018
Tilstandsgrad

Oppdragsnr.:
Oppdragsnavn:
Dato:

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR
Sletteløkka Boligsameiet

TG

Straks-

Vedlikehold

Modernisering

tiltak
0 - 1 år

1 - 3 år

3 - 5 år

5 - 10 år

ved behov

4 Elkraft
41 Basisinstallasjon for elkraft
Tiltak
1 Ingen tiltak.

1

42 Høyspent forsyning
Tiltak
1 Ikke vurdert, da netteier er ansvarlig.
43 Lavspent forsyning
Tiltak
1 Beboer som ikke har utbedret sine undersentraler må oppgradere disse.

1

44 Lys
Tiltak
1 Skifte belysning til LED-belysning med enhetlig utførelse i kjelleretasjen, loft og i trapperommene med
moderne lysstyring med sensor som tenner ved bevegelse og slukkes automatisk etter en viss tid.

1

2

5 000 000

1
2 000 000

45 Elvarme
Tiltak
1 Bygget oppvarmes av vannbårent varmeanlegg se kapittel 32.
46 Reservekraft
Tiltak
1 Ikke relevant.
49 Dokumentasjon elektro (Internkontroll elektro)
Tiltak
1 System for internkontroll for elektro må opprettes.

2
2

Sum

0

5 050 000

2 000 000

0

0

Rigg og drift inkl. prosjektering, administrasjon, kontroll og oppfølging

15 %

0

757 500

300 000

0

0

Mva

25 %

0

1 451 875

575 000

0

0

0

7 260 000

2 880 000

0

0

Sum Elkraft

ID 265
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134757
Sletteløkka Boligsameiet
18.09.2018
Tilstandsgrad

Oppdragsnr.:
Oppdragsnavn:
Dato:

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR
Sletteløkka Boligsameiet

TG

Straks-

Vedlikehold

Modernisering

tiltak
0 - 1 år

1 - 3 år

3 - 5 år

5 - 10 år

ved behov

5 Tele- og automatisering
53 Telefoni og personsøking (porttelefonanlegg)
Tiltak
1 Ingen tiltak.

1

54 Alarm- og signalsystemer (brann- og innbruddsalarmanlegg)
Tiltak
1 Som et brannsikkerhetstiltak anbefaler OPAK at det installeres heldekkende brannalarmanlegg i alle
leilighetene og blokkene. Dette for å ivareta rask varsling og evakuering ved brann, eller tilløp til brann.

2
2
230 000

55 Lyd- og bildesystemer
Tiltak
1 Kabel-TV anlegget er ikke vurdert da det er netteiers ansvar.
56 Automatisering (SD-anlegg)
Tiltak
1 Ingen tiltak.

1

Sum

0

230 000

0

0

0

Rigg og drift inkl. prosjektering, administrasjon, kontroll og oppfølging

15 %

0

34 500

0

0

0

Mva

25 %

0

66 125

0

0

0

0

330 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Sum Tele og automatisering

6 Andre installasjoner
62 Heiser (Person- og varetransport)
Tiltak
1 Ingen tiltak.

1

Sum

Rigg, drift og administrasjon

15 %

0

0

0

0

0

Mva

25 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sum Andre installasjoner
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Sletteløkka Boligsameiet
18.09.2018
Tilstandsgrad

Oppdragsnr.:
Oppdragsnavn:
Dato:

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR
Sletteløkka Boligsameiet

TG

Straks-

Vedlikehold

Modernisering

tiltak
0 - 1 år

1 - 3 år

3 - 5 år

5 - 10 år

ved behov

7 Utendørs
72 Utendørs konstruksjoner
Tiltak
1 Ingen tiltak.

1

73 Utendørs røranlegg
Tiltak
1 Ingen tiltak.

1

74 Utendørs elkraft
Tiltak
1 Skifte utebelysningen sammen med trappebelysningen.

2

76 Veier og plasser
Tiltak
1 Legge om asfalt på gangveier mellom byggene.

1

77 Parker og hager
Tiltak
1 Ingen tiltak.

1

340 000

1

Sum

0

0

340 000

75 000

0

Rigg og drift inkl. prosjektering, administrasjon, kontroll og oppfølging

15 %

0

0

51 000

11 250

0

Mva

25 %

0

0

97 750

21 563

0

0

0

490 000

110 000

0

6 050 000 31 380 000

3 690 000

4 250 000

196 460 000

Sum utendørs

TOTALSUM

ID 265

75 000

(Alle fag)

BILDER
134757 Sletteløkka Boligsameie
Befaringssted:
Befaringsdato:
Utført av:

Sletteløkka 1-26, Linderudsletta 1-19, 0593 OSLO
25.06.2018
Kristin Krogstad Holtmon og Ola Thingelstad

Bilde nr. 1: Oversiktsbilde.

Bilde nr. 2: Byggene la om dreneringen i 20022005.

Bilde nr. 3: Løst beslag, fuktsikring som må
festes, her utenfor Linderudsletta 1.

Bilde nr. 4: Kryprom ved Sletteløkka 21. Det bør
her ikke lagres/kastes materiale.

Bilde nr. 5: Generelt bør fuktsikringen gås over
generelt over hele bygningsmassen, her noe
løst ved Sletteløkka 12.

Bilde nr. 6: Grunnmuren ble utbedret og foret
ut samtidig med etterisolering av fasader.
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BILDER
134757 Sletteløkka Boligsameie

Bilde nr. 7: Fasadene ble etterisolert og
utvendig forblendet med teglstein mellom
2002-2005.

Bilde nr. 8: Vinduer er av ulik alder og utførelse.
Flere vinduer ble byttet frem til 2005, men også
mange eldre er registrert.

Bilde nr. 9: Typisk vindu av eldre dato som bør
byttes. Vinduene er trukket langt inn i fasaden
som følge av etterisoleringen.

Bilde nr. 10: Trepanel på balkongene, disse ble
sist overflatebehandlet i 201X.

Bilde nr. 11: Oppgangene har aluminiumsdører
fra 1986 med glassfelt og sidefelt.

Bilde nr. 12: Ytterdørene er tilfredsstillende
med lang forventet restlevetid.
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BILDER
134757 Sletteløkka Boligsameie

Bilde nr. 13: Vindu på gavlvegg som bør fjernes
og forblendes skikkelig.

Bilde nr. 14: I kjellere er det malte og
ubehandlede betong- og trevegger.

Bilde nr. 15: Veggene i kjeller er generelt
tilfredsstillende.

Bilde nr. 16: Trapperomsvegger er både malte
betongvegger og striekledde vegger. Flere av
hjørnene har skader som bør utbedres.

Bilde nr. 17: Det er registret mye skade på
vegger, spesielt rundt dører. Her eksponert
armeringsjern.

Bilde nr. 18: Trapperommene bør utbedres.
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BILDER
134757 Sletteløkka Boligsameie

Bilde nr. 19: Trapperommene bør
overflatebehandles.

Bilde nr. 20: Eldre fuktskade fra bad i leilighet,
utbedres ved overflatebehandling av
trapperommene.

Bilde nr. 21: Leilighetsdører med brevsprekk
bør byttes.

Bilde nr. 22: Leilighetsdører med brevsprekk
bør byttes.

Bilde nr. 23: I kjeller og på enkelte loft er det
originale stålbeslåtte dører.

Bilde nr. 24: Mange av dørene har mye skade
rundt karmen og går ikke igjen.
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BILDER
134757 Sletteløkka Boligsameie

Bilde nr. 25: Mange av dørene har mye skade
rundt karmen og går ikke igjen.

Bilde nr. 26: Mange av dørene har mye skade
rundt karmen og går ikke igjen.

Bilde nr. 27: Loft har tilfarer gulv i tre og boder
med gittervegger.

Bilde nr. 28: Det er smuss rundt dørene på loft
som følge av viftene på tak som drar luft fra
trapperommene.

Bilde nr. 29: På flere loft er det montert
gipsplater i himling mellom tilleggende bygg.
Det er ukjent om dette er ment til å være
brannhemmende, hvorav det da ikke er riktig
montert. Bør undersøkes av brannteknisk
konsulent.

Bilde nr. 30: Kjellere har flere sprekker i
grunnmur, dette er trolig fra at byggene har
satt seg og vært der i lengre tid.
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BILDER
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Bilde nr. 31: Klubbrom i Sletteløkka 23, her bør
vegger og gulv fjernes da de står og trekker til
seg fukt.

Bilde nr. 32: Terrazzobelegg i
trappeoppgangene kan med fordel slipes og
impregneres på nytt.

Bilde nr. 33: Flere sprekker i betonggulv, er
trolig normale svinnriss.

Bilde nr. 34: Gulv i ganger i høyblokka har ulik
utførelse, både laminat og linoleumsbelegg er
registrert.

Bilde nr. 35: Takene er saltak med
betongtakstein, tekkingen ble lagt om på
starten av 1990-tallet.

Bilde nr. 3: Det er asfalt takbelegg og profilerte
stålplater på høyblokka.
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Bilde nr. 37: Det kan se ut som det er
råteskader på enkelte takutstikk, her i
Linderudsletta 19. Dette bør undersøkes med
lift.

Bilde nr. 38: Det er noe pussavskalling på
enkelte skorsteiner, dette kan undersøkes med
lift samtidig som takutstikkene.

Bilde nr. 39: Skjermtak med mulig
betongkorrosjon. Det er også flere skjermtak
med skadet beslag.

Bilde nr. 40: Skjermtak med asfalt takbelegg
som ikke avleder vann tilstrekkelig.

Bilde nr. 41: Taknedløp med slagskade.

Bilde nr. 42: Trappene er i betong med
terrazzobelegg og rekkverk i stål.
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Bilde nr. 43: Det er flere skader på
terrazzobelegget. Spesielt på trappeneser.

Bilde nr. 44: Her smuldrer opptrinn opp.

Bilde nr. 45: Høyblokk har baktrapp i stålglattet
betong på inn- og opptrinn.

Bilde nr. 46: Det oppbevares diverse i
oppganger og under trapper, dette anbefales
fjernet mht. rømning ved brann.

Bilde nr. 47: Det mangler rekkverk langs vegger
i trapperom, dette anbefales montert av
hensyn til personsikkerhet.

Bilde nr. 48: Flere rekkverk er malingsslitte med
behov for ny overflatebehandling.
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Bilde nr. 49: Balkongene fikk ny
rekkverk/balkongfronter i 2008, da ble også
flere balkonger utvidet.

Bilde nr. 50: Balkongene har ulik utførelse på
dekkene, noen er malt og noen belagt med
gress eller flislagt.

Bilde nr. 51: En flislagt balkong ble befart.

Bilde nr. 52: Det er registrert malingsavskalling
på undersiden av enkelte balkonger.

Bilde nr. 53: Gamle vanninntak fr 1954.

Bilde nr. 54: Rør og utstyr i vaskerier fra 1954.
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Bilde nr. 55: Dårlig isolerte rør, asbest i
isolasjonavslutninger?

Bilde nr. 56: Dårlig isolerte rør, asbest i
isolasjonavslutninger?

Bilde nr. 57: Gjennomrustet avløpsrør.

Bilde nr. 58: Gjennomrustet avløpsrør.

Bilde nr. 59: Delvis oppussete baderom med
gamle gjennomrustete avløpsrør.

Bilde nr. 60: Delvis oppussete baderom med
gamle gjennomrustete avløpsrør.
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Bilde nr. 61: Gamle oljekjeler med alle gamle
rør og utvendig oljetank, som ikke er i funksjon,
må saneres og fjernes.

Bilde nr. 62: Gamle oljekjeler med alle gamle
rør og utvendig oljetank, som ikke er i funksjon,
må saneres og fjernes.

Bilde nr. 63: Skifte alle radiatorventiler til
termostat ventiler.

Bilde nr. 64: Undersøke om rørisolasjonen
inneholder asbest.

Bilde nr. 65: Mekanisk ventilasjon blåser brukt
luft inn til nabo.

Bilde nr. 66: Mekanisk ventilasjon blåser brukt
luft inn til nabo.
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Bilde nr. 67 Skifte belysning til Led-belysning
med enhetlig utførelse i kjelleretasjen, loft og i
trapperommene med moderne lysstyring med
sensor som tenner ved bevegelse og slukkes
automatisk etter en viss tid.

Bilde nr. 68 Skifte belysning til Led-belysning
med enhetlig utførelse i kjelleretasjen, loft og i
trapperommene med moderne lysstyring med
sensor som tenner ved bevegelse og slukkes
automatisk etter en viss tid.

Bilde nr. 69 Skifte belysning til Led-belysning
med enhetlig utførelse i kjelleretasjen, loft og i
trapperommene med moderne lysstyring med
sensor som tenner ved bevegelse og slukkes
automatisk etter en viss tid.

Bilde nr. 70 Beboer som ikke har utbedret sine
undersentraler må oppgradere disse.
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Bilde nr. 71: Som et brannsikkerhetstiltak
anbefaler OPAK at det installeres heldekkende
brannalarmanlegg i alle leilighetene og
blokkene. Dette for å ivareta rask varsling og
evakuering ved brann, eller tilløp til brann.

Bilde nr. 72: Som et brannsikkerhetstiltak
anbefaler OPAK at det installeres heldekkende
brannalarmanlegg i alle leilighetene og
blokkene. Dette for å ivareta rask varsling og
evakuering ved brann, eller tilløp til brann.

Bilde nr. 73: Utvendige trapper i stål.

Bilde nr. 74: Grøntareal mellom blokkene med
bl.a. klesstativ for klær.

Bilde nr. 75: Nedgravde avfallscontainere.

Bilde nr. 76: Utvendige trapper i stål.
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