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Om rapporten
Formålet med rapporten er å gi en generell oversikt over økonomi, miljø og teknisk tilstand. Konstruksjoner,
tilstand og aktuelle tiltak for fellesarealer og –anlegg beskrives, og alle forhold som normalt må vurderes før det
tas beslutninger om valg av tiltak for gjennomføring omhandles. Rapporten vil danne grunnlag for videre detaljert
planlegging og gjennomføring av spesifikke tiltak. 
Vurderingene er basert på registreringer og visuelle observasjoner i forbindelse med gjennomførte befaringer,
samt på lover og forskrifter, håndverksmessig utførelse og aktuelle bransjestandarder fra bygningene ble
oppført. Ut fra en totalvurdering av de forhold som er registrert er det foretatt en prioritering av anbefalte tiltak. 
I alle kostnadsestimater er det lagt inn antatt kostnad for prosjektledelse (7,5%), entreprenørens rigg og drift av
byggeplass (15%), samt 25% merverdiavgift. For tiltak som er planlagt utført de neste årene er det beregnet en
prisstigning på 4% pr. år.

TILSTANDSGRAD

TG 0 Ingen symptomer — Tilnærmet nytt og uten symptomer på slitasje

TG 1 Svake symptomer — Bygningsdel/element har kun normal bruksslitasje

TG 2 Middels kraftige symptomer — Bygningsdel/element har behov for vedlikehold

TG 3 Kraftige symptomer — Forhold som må påregnes utbedret umiddelbart

TG IU Ikke undersøkt — Tilstanden er ikke undersøkt

KONSEKVENSGRAD OG KONSEKVENSER

Bygningsdelenes tilstand blir beskrevet med en konsekvensgrad (KG) med tilhørende konsekvens

KONSEKVENSGRAD

KG 0  Ingen konsekvenser

KG 1  Små og middels konsekvenser

KG 2  Vesentlige konsekvenser

KG 3  Store og alvorlige konsekvenser

 
KONSEKVENSER

Sikkerhet (prioriteres høyest)
Brudd på lover og forskrifter
Mulige helseskader
Belastning på ytre miljø
Økonomi
Energiforbruk
Konsekvens for virksomheten
Tap av kulturminner
Utseende, estetikk

PRIORITERING AV TILTAK

Beskrivelse av prioriteringsgrader og femårsplaner

Høy — Tiltaket anbefales utført umiddelbart
Middels — Tiltaket anbefales utført
Lav — Tiltaket kan utsettes
Ikke relevant — Tiltaket er ikke relevant i dette tilfellet
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Konklusjon
Byggene er oppført 1985 i konstruksjoner typiske for byggetiden. Det er tidligere utført noe vedlikeholdsarbeid
ytterligere spesifisert/utdypet under "Tidligere utført vedlikehold" og under den enkelte bygningsdel. Der det i 
Vedlikeholdsnøkkelen er henvist til levetider/brukstid er tallene hentet fra relevante fagblader, SINTEF
Byggforskserie og erfaringstall hos OBOS. På generelt grunnlag anbefales det at periodisk vedlikehold utføres
som større prosjekter. Dette for enhetlig utførelse/standard. Erfaringsmessig oppnås det bedre enhetspriser ved
større prosjekter, gjerne ved at flere vedlikeholdsoppgaver slås sammen.

Bygningsmasse som ikke vedlikeholdes vil over tid forfalle. Aktivt tilsyn og vedlikehold kan forhindre små skader i
og utvikles til større skader, med følgende kostbare reparasjoner. Utføres vedlikehold i henhold til
vedlikeholdsplan vil dette normalt over tid gi lavere vedlikeholdskostnader.

Gjennomføring av større vedlikeholdsoppgaver er en krevende og ofte kostbar prosess. For å få en best mulig
utnyttelse av ressursene, anbefales boligselskapet å benytte profesjonell hjelp i gjennomføringen. 
OBOS Prosjekt A/S har lang erfaring med slike prosjekter og kan bistå boligselskapet med blant annet lage
beskrivelser, tilbudsinnhenting, kontraktsinngåelse og kontroll med gjennomføringen av tiltakene.

BYGG: 
- Radonmåling 
- Kartlegge drenssystem 
- Oveflatebehandling av vinduer og fasader 
- Kartlegging og utbedring av utettheter på loft 
- Pipeinspeksjon 
- Rengjøring av takstein 
- Reasfaltering av internveier og delvis utbedring av grøfter/drenering 
- Brannkonsept 
- Overgang til nedgravd søppelsystem 
- Overflatebehandle garasjerekker

VVS: 
- Kontroll av bunn- og uttrekksledninger 
- Utarbeide retningslinjer - rehabilitering av våtrom 
- Merke utvendige stoppekraner og funksjonsteste 
- Infoskriv vedr. stoppekraner, varmvannsberedere, sluk, ventilasjon og ettermontasjer 
- Rens av ventilasjonskanaler

ELEKTRO: 
I all hovedsak er det elektriske anlegget i god stand. Det viktigste for boligselskapet er å få rutiner for periodisk
kontroll av anlegget. 
Blant tiltak som må utføres er å få bukt med fukt i utvendige sikringsskap. 
Videre bør følgende tiltak vurderes: 
-Felles brannalarmanlegg. 
-Rette opp lyktestolper. 
-Tilrettelegge for lading av elbiler.

ENERGI-OG MILJØTILTAK: 
- Radonundersøkelse

UNIVERSELL UTFORMING: 
Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder skal utformes slik at alle mennesker skal kunne
bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Dette kan
være vanskelig å oppfylle i en eksisterende bolig, men det bør i størst mulig grad tilstrebes en tilnærming til
universell utforming. En gylden regel innen universell utforming er at bygninger og uteområder tilrettelagt for
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personer med funksjonsnedsettelser, også fungerer godt for alle andre. Små oppgraderinger kan utgjøre en stor
forskjell.

Ellingsrudjordet borettslag har en planløsning der tilrettelegging for bevegelseshemmede er vurdert vanskelig
uten en større ombygning. Eksempler på utfordringer vil være; ulike nivåer på fellesområdene utjevnet med
småtrapper, større trapper ved innganger og ved rømningsveier. Uteområdet kan gjøres bedre ved å reasfaltere
uteområdet. Universell utforming omfatter også tilrettelegging for synshemmede. Ved senere oppgraderinger av
nummerskilt, osv. bør det legges vekt på produkter og plassering tilrettelagt for synshemmede.

Det er sannsynlig at boligselskaper, som kan dokumentere en best mulig tilnærming til kriteriene i universell
utforming, vil være mer attraktive for en del kjøpergrupper. Attraktiviteten vil igjen gjenspeiles i verdien på 
eiendommen og en tilpasning vil kunne være en god investering.

BRANNSIKKERHET: 
Teknisk forskrift/eldre byggebestemmelser dannet grunnlag for den branntekniske utformingen av
bygningsmassen ved oppføringstidspunktet. Er det etter at bygget er tatt i bruk foretatt endringer/ombygninger
kan ulike bygningsdeler i bygningsmassen ha ulikt referansenivå fordi byggebestemmelsene er i stadig utvikling.
Byggebestemmelser har i utgangspunktet ikke tilbakevirkende kraft. Når bygningsmassen er tatt i bruk styres
bygge- og bruksfasen, men hensyn til brann, av flere regelverk; Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn
(FOBTOT), Internkontrollforskriften og Dimensjoneringsforskriften (DIM) nevnes. FOBTOT §2-1 stiller generelle
krav til eier: "Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikehold i samsvar med
gjeldene lover og forskrifter om forebygging av brann. Sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal oppgraderes til
samme nivå som for nyere bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk
forsvarlig ramme". Eiers forpliktelser kan ikke fraskrives gjennom avtale. Forskriften definerer eldre bygninger
som: "Bygninger som er lovlig oppført i henhold til byggeforskrifter som var gjeldene før 01.01.1985". Anbefalte
tiltak er vurdert å ligge innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.

Bygningsmassen i borettslaget har branntekniske utfordringer. Det anbefales at boligselskapet er beviste på
problemstillingen i fremtiden slik at man steg for steg kan foreta oppgraderinger. På sikt vil man på denne måten
få oppgradert til et akseptabelt nivå innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Spesielt er avstandene
mellom bygningene relativt kort noe som kan utgjøre til et potensielt brannsmitte ved brann. 
Rømningssikkerhet er noe som skal prioriteres høyt, og særlig i bygg som bebos av personer som kan trenge
lenger tid for rømning ut av bygget. Dette og byggenes utforming gjør at varsling ved røykutvikling og brann er
særdeles viktig for alle beboere. Våre anbefalinger bygger på viktigheten av varsling og rask rømningstid ved
tidlig varsling for alle beboere. Det er i tillegg foretatt individuell oppussing av andelseiere i form av panelplater
osv. på innvendige vegger, og det er således usikkert om den opprinnelige brannmotstanden er inntakt.

Tiltak som anbefales utført i denne perioden: 
- Brannkonsept 
- Utvide/utbedre brannvarslingsanlegg til et felles adressertbart anlegg som detekterer alle boenheter 
- Motivere andelseiere til å benytte "ubrennbare" produkter ved oppussing slik at man på sikt oppnår tilstrekkelig
brannklasse i/mellom boenheter. Det kan eksempelvis benyttes gipsplater på vegg.
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Tilstandsprofil
Tilstand defineres som et objekts eller en bygningsdels status vedrørende beskaffenhet og forfatning på
befaringstidspunktet.

En tilstandssvekkelse for konstruksjonen tilsier at det er symptom på eller at det allerede er oppstått en
svekkelse eller en skade. Alder er også et symptom.

 TG 3

For bygningsmassen er
det registrert 1 stk.
tilstand for
bygningsdeler med TG 3.
Dette er forhold som må
påregnes utbedret
umiddelbart.

 

 TG 2

For bygningsmassen er
det registrert 65 stk.
tilstand for
bygningsdeler med TG
2. Dette er forhold der
det er behov for
vedlikehold.

 

 TG 1

For bygningsmassen er
det registrert 13 stk.
tilstand for
bygningsdeler med TG 1.
Dette er forhold der det
kun er registret normal
bruksslitasje.

 

 TG 0

For bygningsmassen er
det ikke registret noen
tilstander for
bygningsdeler med TG
0.

TG2
81%

TG3
2%TG1

17%
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Anbefalte prioriteringer

Bør utbedres umiddelbart
 TG 3 KRAFTIGE SYMPTOMER

SIDE DEL BYGNINGSDEL PLASSERING TILSTAND ANBEFALTE TILTAK KONSEKVENS

2.2.2B Vinduer Fasader Kritisk tilstand Infoskriv - sikring av
vinduer

KG 3
Sikkerhet

Bør utbedres snarlig
 TG 2 MIDDELS KRAFTIGE SYMPTOMER

SIDE DEL BYGNINGSDEL PLASSERING TILSTAND ANBEFALTE TILTAK KONSEKVENS

2.14.1A Internveier Uteområde Varierende stand Reasfaltering av
internveier

KG 3
Sikkerhet

2.14.2A Lekeplasser Tomt Ikke utført kontroll
av lekeplass

Kontroll og
vedlikehold av
lekeplass

KG 3
Sikkerhet

2.11.2A Alminnelig forbruk Boenheter Manglende tilsyn Periodisk tilsyn av alt
elektrisk anlegg

KG 3
Sikkerhet

2.11.2B Alminnelig forbruk Boenheter Varierende Fokus på elsikkerhet KG 3
Sikkerhet

2.12.1A Brannalarmanlegg Boenheter Kun varsling i
boenhet

Vurdere
brannalarmanlegg

KG 3
Sikkerhet

2.3.1A Utstyr Innervegger Varierende Brannkonsept KG 2
Sikkerhet

2.6.1A Piper Over tak Tilsynelatende
god stand

Tilsyn og vedlikehold
av pipeløp

KG 2
Sikkerhet

2.6.2A Piper Boenheter Ukjent tilstand Pipeinspeksjon KG 2
Sikkerhet

2.15.1A Uteareal Uteområde Utidsmessig Overgang til
nedgravd
søppelsystem

KG 2
Sikkerhet

2.9.1A Luftbehandling Rekkehus Varierende stand Rens av
ventilasjonskanaler

KG 2
Sikkerhet

2.13.1A Utendørs lavspent Uteområde Tydelig
alderssvekket

Oppgradere
sikringsskap for
utelys

KG 2
Sikkerhet

2.13.1B Utendørs lavspent Uteområde Internkontroll Periodisk kontroll og
internkontroll av
elektrisk anlegg

KG 2
Sikkerhet

28

33

41

42

56

61

62

63

64

65

67

68

70
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3.4.1A Alminnelig forbruk Garasjer Tydelig
alderssvekket

Reparere
sikringsskap for
garasjer

KG 2
Sikkerhet

3.4.1B Alminnelig forbruk Garasjer Internkontroll Periodisk kontroll og
internkontroll av
elektrisk anlegg

KG 2
Sikkerhet

2.1.1A Byggegrop Rundt
bygninger

Ukjent forekomst
av radon

Radonmåling KG 3
Helse

2.9.1B Luftbehandling Rekkehus Ikke
frisklufttilførsel i 3.
etasje

Infoskriv - ventilasjon KG 2
Helse

2.9.1C Luftbehandling Rekkehus Ettermontasjer Informasjonsskriv
vedrørende
ettermontasjer

KG 2
Helse

3.5.2B Kursopplegg for lys
og stikk

Garasjer Ikke tilrettelagt for
elbiler

Vurdere ladepunkter
for elbiler

KG 1
Ytre miljø

2.5.2A Takstein Rekkehus Normal
alderslitasje

Rengjøring og
impregnering av tak

KG 2
Estetikk

2.13.2A Utendørs lys Uteområde Noe aldersslitasje Rette opp
lyktestolper

KG 2
Estetikk

2.2.5B Utvendig
kledning/overflate

Fasader Energibesparende
tiltak

Vurdere
etterisolering av
fasader

KG 2
Energiforbruk

2.5.1A Saltak Rekkehus Mangelfull
klemringsanordning

Kontroll/utbedring av
alle loft

KG 3
Konsekvens for
virksomheten

2.1.2A Fundamentering Under
bygninger

Tilsynelatende
god stand

Ingen tiltak KG 2
Konsekvens for
virksomheten

2.1.3A Drenering Rundt
bygninger

Varierende stand Kartlegge
drenssystem

KG 2
Konsekvens for
virksomheten

2.2.1A Yttervegger
generelt

Generelt Utidsmessig Ingen tiltak KG 2
Konsekvens for
virksomheten

2.2.2A Vinduer Fasader Varierende stand Overflatebehandling
av vinduer

KG 2
Konsekvens for
virksomheten

2.2.5A Utvendig
kledning/overflate

Fasader Generelt normal
alderslitasje

Overflatebehandling
av fasader

KG 2
Konsekvens for
virksomheten

2.4.2A Betonggulv Rekkehus Tilsynelatende
god stand

Ingen tiltak KG 2
Konsekvens for
virksomheten

2.5.2B Takstein Rekkehus Normal
alderslitasje

Periodisk
kontroll/vedlikehold
av tak

KG 2
Konsekvens for
virksomheten

2.5.3A Taknedløp Rekkehus Generelt god
stand

Rengjøring av
takrenner

KG 2
Konsekvens for
virksomheten

22

23

24

25

27

31

32

35

36

38

39

40

57

58

66

75

76

79
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2.7.1A Balkonger Fasader Ukjent tilstand Kartlegge
takterrasser

KG 2
Konsekvens for
virksomheten

2.7.2A Terrasser Fasader Varierende stand Motivere eiere til
vedlikehold -
markterrasser

KG 2
Konsekvens for
virksomheten

2.8.4A Hovedstoppekran Rundt
bygninger

Mangelfull merking Merking av utvendige
stoppekraner

KG 2
Konsekvens for
virksomheten

2.8.6A Beredere Boenheter Tilsynelatende
god stand

Infoskriv - beredere KG 2
Konsekvens for
virksomheten

2.8.8A Ventiler og kraner Utekran Generelt god
stand

Utskifting av
utekraner - fasade

KG 2
Konsekvens for
virksomheten

2.8.9A Isolasjon Bad Stedvis mangelfull Komplettere
isolasjon -
sanitæranlegg

KG 2
Konsekvens for
virksomheten

3.1.1A Fundamentering Under
bygninger

Uheldig stand Ingen tiltak KG 2
Konsekvens for
virksomheten

2.4.1A Etasjeskillere Rekkehus Generelt god
stand

Ingen tiltak KG 2
Økonomi

2.8.2A Vanninnlegg Rekkehus Generelt god
stand

Ingen tiltak KG 2
Økonomi

2.8.3A Ledningsnett Rekkehus Normal
alderslitasje

Utarbeide
retningslinjer -
rehabilitering av
våtrom

KG 2
Økonomi

2.8.7A Sluk Våtrom Generelt god
stand

Informere eier –
rengjøring av sluk

KG 2
Økonomi

3.2.1A Yttervegger
generelt

Generelt Normal
alderslitasje

Overflatebehandling
av garasjer

KG 2
Økonomi

3.3.1A Papptekking Garasjer Normal
alderslitasje

Ingen tiltak KG 2
Økonomi

3.2.2A Porter Fasader Stor bruksslitasje Overflatbehandling
av porter

KG 2
Økonomi

34

43

44

46

47

48

51

53

54

55

71

72

73

74
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Samlet tiltaksplan 2016-2020
   

Tiltak 2016 Løpende vedlikehold 559 900

Tiltak 2016 Periodisk vedlikehold 599 200

Tiltak 2016 Undersøkes nærmere 109 700

Totalt for 2016 1 268 800

   

Tiltak 2017 Periodisk vedlikehold 2 319 600

Tiltak 2017 Undersøkes nærmere 101 000

Totalt for 2017 2 420 600

   

Tiltak 2018 Periodisk vedlikehold 78 600

Tiltak 2018 Oppgradering 1 378 000

Totalt for 2018 1 456 600

   

Tiltak 2019 Periodisk vedlikehold 83 600

Tiltak 2019 Utskifting 2 884 100

Totalt for 2019 2 967 700

   

Tiltak 2020 Løpende vedlikehold 14 900

Tiltak 2020 Periodisk vedlikehold 141 900

Tiltak 2020 Oppgradering 613 800

Totalt for 2020 770 600

Totalt for 2016-2020 8 884 300
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