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Sammendrag
Eiendommen består av ni rekkehus oppført i 1995, med til sammen 46 boenheter. Byggene fremstår i
dag i grove trekk som under oppføringen, men enkelte av beboerne har bygget på boder og større
terrasser. OPAK gjennomførte i 2013 en tilstandsvurdering av eiendommen, og denne rapporten er
således en oppdatering av den nå seks år gamle rapporten.
Kostnader
Samlet er kostnadene forbundet med aktuelle vedlikeholdstiltak de neste 10 årene er vurdert til kr
3 760 000 inkl. mva. Moderniseringstiltak som kan være aktuelle å gjennomføre for å oppgradere,
utover normalt vedlikehold, utgjør tilsammen kr 360 000 inkl. mva. Det er vurdert at det ikke er
behov for strakstiltak.
Bygningsmessig
Vårt hovedinntrykk er at det bygningsmessige ved eiendommen fremstår i generelt tilfredsstillende
teknisk stand. Det anbefales at det gjennomføres en mer omfattende undersøkelse av beslaget rundt
en av pipene, samt bæreevnen/ fundamenteringen på to av markterrassene. Ut over dette vil det
fortrinnsvis kun være behov for periodisk vedlikehold av byggene som maling av fasader, vinduer og
dører, samt enkelte utskiftinger av råteskadd kledning og søyler.
VVS
Vårt hovedinntrykk er at VVS-anleggene fremstår i generelt tilfredsstillende stand. Sandfangskum
utenfor garasje bør tømmes for sand og masse, og fylles med ny drenerende masse. Ut over dette er
det aller meste av de VVS-tekniske installasjonene den enkelte beboers ansvar.
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Elektro
Vårt hovedinntrykk er at de elektrotekniske anleggene fremstår i generelt tilfredsstillende stand. Av
utbedringstiltak anbefales det å bestille lysmålinger utvendig for å kartlegge lysstyrken, og mest
sannsynlig bør det etableres minimum tre utelys der lysutbytte er dårligst.
Eierseksjonssameie Solbakken 2 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.
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 1 leilighet, 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

TG 2

Beskrivelse

•

Ingen symptomer på avvik, ingen merknader

Mindre eller
moderate avvik

•
•

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

Vesentlige avvik

•
•
•
•
•

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

TGIU

Store eller alvorlig
avvik

•

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 4 100 000,- inkl. mva.
Se for øvrig skjemaer for tiltak og prioritering.
Kostnadene fordeler seg slik:

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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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
OPAK har ikke gjort særskilte undersøkelser vedrørende grunnforholdene for
bygningene. Byggene antas fundamentert til fjell og/eller faste masser, og har
isolerte betonggulv på grunn.
Dreneringen er fra byggeåret.
Tilstand
Det ble ikke observert, eller opplyst om, vesentlige setninger eller tegn på
svikt i byggenes grunnforhold eller fundamenter.
Drenering har en forventet levetid på 50 år +/- 10 år. Under OPAKs
besiktigelse ble en leilighet befart, og her ble det ikke registrert tegn til
fuktinntrengning. Ifølge omviser er det ingen av beboerne som har meldt om
problemer med fukt i underetasje, eller i vegger som står under terreng.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.

22

Bæresystemer

Beskrivelse
Bygningene har bæresystemer og etasjeskillere, trolig i betong.
Tilstand
Det er ikke registrert tegn til svikt i noen av byggenes bærende systemer.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.

23

Yttervegger

Beskrivelse
Bygningene har yttervegger bestående av isolerte bindingsverkvegger som er
kledt med liggende trepanel. Gavlene består av plastbelagte betongelementer
innvendig isolert og platekledt. Øverste del er bindingsverk kledt med
liggende trepanel. Trepanelet er fra byggeåret og ble sist malt for fem år
siden.
Ifølge omviser blir malingen av yttervegger organisert av styret, men det er
den enkelte beboer som selv må stå for maling av sin seksjon.
Vinduer, dører og porter:
Vinduer, balkongdører og ytterdører er i treutførelse, og er også fra
byggeåret. Disse ble sist malt samtidig som fasadene for fem år siden.
Tilstand
Ytterveggene fremstår generelt i tilfredsstillende stand. Som det er påpekt i
OPAKs rapport fra 2013 er det registret noe kledning som er ført ned til
terrenget, og denne har nå begynt å suge fuktighet fra grunnen. Dette vises i
form av stedvise malingsavskallinger, og noe råte. Det virker derimot til at
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utfordringene med malingsavskalling og råte kun er gjort gjeldene i tilknytning
til markterrassene. Det anbefales at skadd trevirke fjernes slik at det ikke står
mot terrenget. På sikt vil trolig også enkelte deler av kledningen på boligene
også måtte skiftes, men pr. dags dato er ikke dette nødvendig.
Ifølge omviser fungerer systemet med at den enkelte beboer maler sin
seksjon tilfredsstillende. I løpet av den neste 10-års perioden anbefales det at
kledningen males på nytt. Det er trolig mye administrasjon ved å få beboerne
til å gjøre malerjobben og styret bør gjøre en vurdering på om man ønsker at
arbeidene skal gjøres av et malerfirma.
Vinduer, dører og porter:
Trevinduer har normalt en forventet levetid på 40 år +/- 10 år. Balkongdørene
har erfaringsmessig noe kortere levetid. I dag er vinduer og balkongdører 24
år gamle og fremstår i en slik stand at det ikke vil være nødvendig med
utskiftinger i løpet av den neste 10-års perioden. Under OPAKs besiktigelse ble
vinduene undersøkt i en leilighet, og i denne leiligheten fungerte åpne/lukkemekanismene godt, men det ble registrert noen harde pakninger. Harde
pakninger kan føre til noe trekk fra vinduene, men ifølge omviser er det ingen
av beboerne som har klaget på dette. Skulle dette vise seg å bli et problem
kan man som et moderniseringstiltak bytte pakningene på vinduene. For øvrig
ble det ikke registrert problemer med åpne-/lukkemekanismene og det ble
ikke registrert råte i noen av vinduene.
Neste gang fasadene skal males anbefales det at også vinduene skrapes og
males for å opprettholde dagens standard.
Inngangsdørene fremstår i god stand. Neste gang fasadene og vinduene skal
males bør det gjøres en vurdering på om også inngangsdørene skal males.
Ifølge omviser er det enkelte av beboerne som har skiftet ytterdørene sine.
Anbefalte tiltak
Skifte enkelte bord på markterrassene (tiltak 1).
Male ytterveggene (tiltak 2).
Bytte pakninger på vinduene (tiltak 3).
Skrape og male vinduene (tiltak 4).
Male inngangsdørene (tiltak 5).
24

Innervegger

Beskrivelse
Bærende skillevegger og innvendige leilighetsvegger er av varierende
utførelse og vedlikeholdt stand og er seksjonseiers eget ansvar å vedlikeholde.
Tilstand
OPAK har ikke vurdert innvendige vegger i leilighetene, da dette er beboers
eget ansvar.

25

Gulv og himlinger
(Dekker)

Beskrivelse
Innvendige gulv og himlinger i leilighetene er i varierende utførelse og
vedlikeholdt stand og er seksjonseiers eget ansvar å vedlikeholde.
Tilstand
OPAK har ikke vurdert gulv og himlinger i leilighetene da dette er beboers
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eget ansvar.
26

Yttertak

Beskrivelse
Bygningene har saltak med bærende konstruksjon i tre, tekket med
betongtakstein fra byggeåret 1995. Det er utvendige takrenner og nedløp
langs fasadene.
OPAK har kun besiktiget takene fra bakkeplan og svalganger.
Tilstand
Basert på normale levetidsbetraktninger har tak tekket med betongtakstein
en forventet levetid på 50 år +/- 10 år. Som regel er det undertaket med
sløyfer og lekter som blir den begrensende faktoren for når taket må tekkes
om. Under OPAKs besiktigelse fremstod takene i tilfredsstillende stand, uten
særskilt behov for vedlikehold i den neste 10-års perioden. Dette forutsetter
at takene blir rengjort for mose og annen skit med jevne mellomrom.
Takrenner og nedløp fremstår i tilfredsstillende stand.
Det ble registrert enkelte vindskier som var malingsslitte, og det er trolig noe
råte i enkelte av disse. Neste gang byggene skal males anbefales det at man
gjør en nærmere undersøkelse av vindskiene fra lift/stillas og undersøker
disse for råte. Der det er råte bør treverket byttes, og de øvrige vindskiene bør
males.
Anbefalte tiltak
Utskifting av råteskadde vindskier (tiltak 1).
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)

Beskrivelse
Over tak er det beslåtte skorsteiner, og samtlige av leilighetene har mulighet
for vedfyring.
Tilstand
Ifølge omviser har det tidligere vært en lekkasje rundt en av skorsteinene, og
styret mistenker at det kan være flere piper/loft med lekkasjer. Det er derimot
ikke flere beboere som har meldt om lekkasjer inn i leilighetene. Trolig skyldes
lekkasjen en dårlig beslagsløsning i overgangen mellom skorstein/tak. OPAK
anbefaler at det blir gjennomført en mer omfattende undersøkelse av flere
skorsteiner hvor man ser nærmere på beslagsløsningene. Under kontrollen
bør det også gjøres en undersøkelse av enkelte loft for å se om det har vært
lekkasjer.
Det er ikke meldt om problemer med fyringsanlegget for øvrig.
Iht. Forskrift om brannforebygging §6, må eier av bygningen, dvs. styret, sørge
for fyringsanlegget virker som forutsatt.
Anbefalte tiltak
Undersøke beslagsløsningene på skorsteinene samt undertak (tiltak 1).

Side 10 av 19
ID 304

28

Trapper og balkonger

Beskrivelse
Trapper:
Utvendige trapper er utført i tre med trappetrinn i stål. Rekkverk og håndløper
i treutførelse.
Balkonger:
Alle leilighetene har direkte utgang til enten balkong eller hage m/platting.
Balkongene er utført i tre m/søyler i forkant, og med rekkverk i treutførelse.
Det er svalganger i forbindelse med inngangspartiene til leilighetene i 2. et.
Tilstand
Trapper:
Trappene fremstår generelt i tilfredsstillende stand, men det er registrert en
del malingsslitte overflater på håndløperne. Det anbefales at disse skrapes og
males.
Balkonger:
Balkongene fremstår likeså i tilfredsstillende stand, men det er montert søyler
på flere av balkongene mellom 1. og 2. etasje som ikke er malt. Det anbefales
at disse males slik at disse ikke trekker til seg fukt. Det er også enkelte søyler
som har tydelige fuktskader i søyleskoen. Pr. dags dato bør kun et fåtall av
søylene skiftes.
Det er flere av beboerne som har valgt å utvide markterrassene sine i 1.
etasje. Under OPAKs besiktigelse ble det registrert en terrasse som var
understøttet av søyler som tydelig var deformert/ ute av vater. OPAK har ikke
gjort noen statisk beregning på terrassen, men det kan virke som om enten
søylene eller søylefundamentene er underdimensjonert. Det anbefales at
dette utbedres omgående.
En annen markterrasse hadde tegn til deformasjon i form av at vegger og
dekke har forflyttet seg noe. Trolig skjer dette som følge av at terrassen ikke
er tilstrekkelig fundamentert.
I første omgang anbefales det at det gjøres en mer omfattende undersøkelse
av de to terrassene som er beskrevet over. Trolig vil det være snakk om å
forsterke bæringen, og etter det OPAK har registrert har det tilsynelatende
ikke oppstått følgeskader på selve boligen.
På inngangssiden av boligene er det i 2. etasje svalganger. Under befaringen
ble det registrert at enkelte av disse hadde råteskader i enkelte bord.
Råteskadene skyldes mest sannsynlig manglende vedlikehold, da det var store
forskjeller på de ulike svalgangene. Det er viktig at dekkene oljes/ beises med
jevne mellomrom, helst annethvert år. OPAK anbefaler at råteskadd treverk
skiftes, og at sameiet gjennomfører regelmessig vedlikehold av dekkene.
Ved Elgtråkket 50H ble det registrert relativt store skader på dekket/
svalgangen. Dette er skader som skyldes manglende vedlikehold, og her må
deler av dekket skiftes. Ifølge omviser er det ved nedbør vann som renner
nedover kledningen til boligen under, og som ikke blir ledet tilstrekkelig vekk
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fra fasaden. OPAK kunne ikke se noen skade på kledningen til 50D pr. dags
dato, men over tid vil slik vannpåkjenning føre til at treverket får fuktskader.
Det anbefales derfor at vannavrenningen på svalgangen utbedres, ved å
etablere bedre fall mot takrenne. Ifølge styreleder er det også enkelte andre
svalganger som har lignende utfordringer, men det er ikke kartlagt hvor dette
er. Det anbefales at vannavrenningen på svalgangen ved Elgtråkket 50
utbedres, og at øvrige svalganger holdes under oppsyn.
Anbefalte tiltak
Male håndløpere på trappene (tiltak 1).
Male søyler mellom 1. og 2. etasje (tiltak 2).
Skifte fuktskadde søyler (tiltak 3).
Utvidet kontroll av terrasser (tiltak 4).
Utskifting av råteskadd treverk på svalgangene (tiltak 5).
Olje/ beise dekket i svalgangene (tiltak 6).
Utbedre vannavrenningen på svalgangen ved Elgtråkket 50 (tiltak 7).
29

Dokumentasjon bygg

Det anbefales å fremskaffe FDV-dokumentasjon for det bygningsmessige, elog VVS, og etablere et sporbart system for alle fag.

3 VVS
31

Sanitær

Beskrivelse
Bunnledninger for sanitærinstallasjoner (vann- og avløpsledninger) er lagt i
bakken fra utvendig kommunal hovedledning og frem til byggenes
ledningsnett.
Videre går ledningsnett for sanitærinstallasjoner (vann- og avløpsledninger)
opp til hver enkelt leilighet og frem til stoppekranen i boenheten. Vann- og
avløpsledninger, over grunnen, består hhv. av kobber og plast. Disse er
originale fra byggeåret 1995. Videre har leilighetene ordinære sanitæranlegg
med sanitærutstyr installert på bad/WC og kjøkken.
Hver enkelt leilighet har egen varmtvannsbereder.
Tilstand
Normal forventet levetid for vann- og avløpsledninger er 50 år +/- 10 år. Det
er ikke opplyst om problemer oppstått etter tilstandsvurderingen i 2013.
Rørene har en forventet restlevetid på 25 år +.
Varmtvannsberedere har en forventet levetid på 30 år +/- 5 år, og dersom
berederne i leilighetene er fra byggeår vil disse nærme seg forventet levetid i
slutten av kommende 10-års periode. Alle rør og sanitærutstyr i den enkelte
boenhet er den enkelte beboers ansvar, og det er ikke medtatt tiltak for
utskiftning av berederne.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.

32

Varme

Beskrivelse
Byggene har elektrisk oppvarming samt vedfyring, se hhv. kapittel 27 og 45.
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33

Brannslukking

Beskrivelse
Den enkelte beboer 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.
Tilstand
OPAK har ikke kontrollert slukkeutstyret i den enkelte leilighet, men det er
opplyst at disse kontrolleres hver 2. år.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.

36

Luftbehandling

Beskrivelse
Det er mekanisk ventilasjon, med avtrekk fra bad og kjøkken med vifte over
kjøkkenhettene i den enkelte leilighet, ført til over tak. Friskluftstilførsel skjer
via spalteventiler i vinduene.
Tilstand
Normal levetid for avtrekksvifter er 20 år +/- 5 år. Det er ikke opplyst om
problemer oppstått etter tilstandsvurderingen i 2013 og det er ikke vurdert
behov for tiltak. Utstyr i den enkelte boenhet er den enkelte beboers ansvar.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.

38

Dokumentasjon VVS

Ingen VVS-dokumentasjon fremlagt ved vår befaring.

4 EL-KRAFT
41

Basisinstallasjoner for
elkraft

Beskrivelse
Systemet for fremføring av elektrotekniske installasjoner er delvis basert på
skjult røranlegg forlagt i vegger og i tak, og delvis åpent forlagt med kabel.
Stigeledningene er forlagt skjult i rør fra nettfordeler utvendig på vegg, til de
respektive underfordelinger i leilighetene.
Tilstand
Normal levetid for basisinstallasjoner er 30 år +/- 10 år. Det er ikke opplyst
om at det har oppstått problemer med noen av de elektriske installasjonene
etter tilstandsvurderingen i 2013. Alt elektrisk utstyr innenfor den enkelte
boenhet er den enkelte beboers ansvar.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.

42

Høyspent forsyning

Beskrivelse
Underfordelinger forsynes fra E-verkets trafostasjon utenfor bygningene.
Tilstand
Ikke vurdert, da netteier er ansvarlig.
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43

Lavspent forsyning
(fordeling)

Beskrivelse
Stigeledninger:
Fra hovedfordelingen utvendig er stigeledningene forlagt i rør frem til de
respektive underfordelinger i leiligheter i hver etasje. Stigeledningene er fra
byggeåret 1995.
Hovedtavle/-fordeling:
Det er flere fordelingsskap på fasadene utvendig på bakkenivå. Disse er
utført etter byggeårets gjeldende normer og forskrifter.
Underfordelinger:
Underfordelinger/sikringsskap for leilighetene er plassert i leilighetene og er
fra 1995. Underfordelingene er utført som stålplateskap og består av
strømmåler og automatsikringer. Underfordelingene er utført etter
installasjonsårets gjeldende el-forskrifter og krav til effektbehov.
Tilstand
Stigeledninger:
Normal levetid for stigeledninger er 30 år +/- 10 år. Det er ikke opplyst at det
har oppstått problemer med stigeledninger etter OPAKs befaring i 2013, og
det er ikke vurdert behov for tiltak i den kommende 10-års perioden. Alt av
stigeledninger innenfor den enkelte boenhet er den enkelte beboers ansvar.
Hovedtavle:
Normal levetid for hovedtavler er 30 år +/- 10 år. Det er ikke opplyst at det
har oppstått problemer med Hovedtavlen etter OPAKs befaring i 2013, og det
er ikke vurdert behov for tiltak i den kommende 10-års perioden.
Underfordelinger:
Normal levetid for underfordelere er 30 år +/- 10 år. Det er ikke opplyst at
det har oppstått problemer med underfordelere etter OPAKs befaring i 2013,
og det er ikke vurdert behov for tiltak i den kommende 10-års perioden.
Underfordeler den enkelte boenhet er den enkelte beboers ansvar.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.

44

Lys

Beskrivelse
Belysningen utenfor inngangsdørene til leilighetene er en kombinasjon av
forskjellige typer lysarmaturer og glødelamper. Det er varierende alder på
armaturene.
Tilstand
Normal levetid for belysningsutstyr er 20 år +/- 10 år. Det er ikke opplyst at
det har oppstått problemer med belysningsutstyr etter OPAKs befaring i
2013, og det er ikke vurdert behov for tiltak i den kommende 10-års
perioden. Det er beboerne selv som har ansvar for den enkelte boenhets
utebelysning.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.
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45

El-varme

Beskrivelse
Oppvarmingen av leilighetene skjer ved elektriske panelovner, som
hovedsakelig er plassert under vinduene i leilighetene. Det er elektrisk
gulvvarme på badene, og enkelte av beboerne har gulvvarme i hele eller
deler av leiligheten.
Tilstand
Normal levetid på varmeovner og varmekabler er 30 år +/- 10 år.
Varmeovner i den enkelte boenhet er beboers eget ansvar, og OPAK har ikke
vurdert tilstanden på anleggene.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.

49

Dokumentasjon elektro
(Internkontroll elektro)

Beskrivelse
Iht. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
(Internkontrollforskriften, fra 1 jan 1997) og § 9 i Forskrift om Elektriske
Lavspenningsanlegg omfattes sameiet/borettslag 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 styrets ansvar å etterse og vedlikeholde det elektriske anlegget i alle
fellesarealer. Det er ikke fremlagt noen dokumentasjon/FDV-dokumentasjon
på elektro ved OPAKs befaring. I ettertid har styreleder informert om at
sameiet har avtale med firmaet Elektrisk 24 AS som går over de elektriske
anleggene.
I leilighetene er beboerne selv ansvarlig for det elektriske anlegget. Styret har
imidlertid plikt til å gjøre beboerne oppmerksom på det ansvar de har.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.

5 TELE OG AUTOMATISERING
53

Telefoni og
personsøking
(porttelefonanlegg)

Beskrivelse
Det er installert et enkelt ringeklokkeanlegg til leilighetene, tilhørende den
enkelte leilighet.
Tilstand
Det er ikke meldt om problemer med anlegget. Disse antas for øvrig å være
den enkelte beboers ansvar og er således ikke vurdert av OPAK.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.

54

Alarm- og
signalsystemer
(Brannalarmanlegg)

Beskrivelse
Det er røykvarslere i hver leilighet.
Det er ikke installert felles heldekkende brannalarmanlegg i byggene.
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Tilstand
Det er ikke opplyst at det har oppstått problemer med utstyret etter OPAKs
befaring i 2013. Røykvarsler i den enkelte boenhet er hver beboers eget
ansvar. Røykmelderne blir gjennomgått og batteriet skiftet hvert 2. år i regi
av sameiet.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.

6 ANDRE INSTALLASJONER
62

Heiser
(Person- og
varetransport)

Beskrivelse
Ingen av byggene har heis.

7 UTENDØRS
72

Utendørs
konstruksjoner

Beskrivelse
Eiendommen har tre garasjerekker, oppført med uisolerte
bindingsverkvegger, som er kledt med liggende trepanel og med vippeporter
av tre. Garasjene har tretak med saltaksform. Tekkingen består av
papp/shingel og det er utvendig nedløp på fasadene.
Tilstand
Garasjene fremstår i noe varierende stand, med et visst
vedlikeholdsetterslep. I 2018 ble det byttet garasjeporter på samtlige
garasjer, og det gjenstår å male noe listverk i forbindelse med innsettingen av
disse.
Deler av kledningen på garasjene er, som for rekkehusene, ført helt ned til
terrenget. Enkelte steder er det tydelig at kledningen har tatt skade av dette,
og det anbefales at denne skiftes og avsluttes over terreng.
Takene fremstår som tette, men det er registrert en del mosesvekst. Det
anbefales at takene rengjøres regelmessig, dette regnes som et driftstiltak og
er således ikke medtatt i tiltakslisten.
På en av garasjene er det registrert at bakveggen har synlig deformasjon.
Skaden kommer trolig av at beboeren har kjørt litt for langt frem ved en
anledning. Skadeomfanget er i dag så lite at det ikke er behov for å gjøre
utbedringer.
Ved enkelte av rekkehusene er det satt opp stakittgjerder. Disse fremstår i
noe varierende stand, og det er bl.a. registrert et gjerde som har skader etter
en påkjørsel e.l. Det anbefales at samtlige gjerder males i løpet av den neste
10-års perioden, og at skadde gjerder rettes opp og utbedres.
Anbefalte tiltak
Male listverk og skifte noe panel på garasjene (tiltak 1).
Male og utbedre gjerder (tiltak 2).
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73

Utendørs røranlegg

Beskrivelse
Eiendommen har en overvannskummer/sandfangskum utenfor garasje.
Tilstand
Vannet i kummen tas ikke unna og det blir glatt rundt denne på vinterstid.
Anbefalte tiltak
Fjerne sand i kummen og fylle på ny drenerende masse (tiltak 1).

74

Utendørs elkraft

Beskrivelse
Det er utvendige lysstolper langs stikkveiene. Belysningen styres av
lysstyringsautomatikk.
Tilstand
Det er for dårlig lys enkelte steder og utelyset bør lysmåles og suppleres der
dette er dårlig.
Anbefalte tiltak
Etablere nye utelys der lysdekningen er dårligst (tiltak 1).

76

Veier og plasser

Beskrivelse
Det er asfaltert kjørevei inn til garasjeanleggene og parkeringsområdet. Det
er også asfalterte stikkveier inn langs byggene for nødvendig av- og pålessing.
Tilstand
De asfalterte stikkveiene og parkeringsplassene fremstår i noe varierende
stand, og i løpet av denne planperioden anbefales det å sette av en
budsjettsum for å gjøre sporadiske utbedringer.
Anbefalte tiltak
Setter av en budsjettsum for vedlikehold av asfalterte plasser (tiltak 1).

77

Parker og hager

Beskrivelse
Eiendommen har relativt store grøntområder. Det er anlagt noe fellesplen
som er beplantet med busker og trær, samt flere sittegrupper. Det er
lekeplass på eiendommen, med flere lekeapparater.
Det er opplegg for motorvarmere på parkeringsplassene.
Tilstand
Grøntarealene på eiendommen fremstår generelt i tilfredsstillende stand.
Beskjæring av grøntområder er regnet som driftstiltak, og det er ikke medtatt
i tiltakslisten.
Lekeplassen fremstår i god stand.
Anbefalte tiltak
Ingen tiltak.
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Brannsikring
Det gjøres oppmerksom på at OPAK har ikke fortatt noen fullstendig brannteknisk kontroll av
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.
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 beboer 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 beboerne 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
•
•

Utvidet kontroll av en skorsteiner, beslagsløsninger og undertak.
Utvidet kontroll av fundamenteringen på to markterrasser.

VVS
Ingen tilleggsundersøkelser anbefalt.
Elektro
Ingen tilleggsundersøkelser anbefalt.

Oslo, 03.12.2019
For OPAK

Ola Bråten Lund
Sivilingeniør/ Eiendomsrådgiver
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Distribuert til:
Eierseksjonssameie Solbakken 2 v/ Anne Landsverk, alandsverk6@gmail.com
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136116
Eierseksjonssameie Solbakken 2
06.12.2019
Tilstandsgrad

Oppdragsnr.:
Oppdragsnavn:
Dato:

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR
Eierseksjonssameie Solbakken 2

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 Ingen tiltak.

1

22 Bæresystem
Tiltak
1 Ingen tiltak.

1

23 Yttervegger
Tiltak
1 Skifte enkelte bord på markterrassene.
2 Male ytterveggene.
3 Bytte pakninger på vinduene.
4 Skrape og male vinduene. Kostnaden er medtatt i pkt. 23-2.
5 Male inngangsdørene.

1
2
1
1
1
1

15 000
1 800 000
250 000
90 000

24 Innervegger
Tiltak
1 Ikke relevant.
25 Gulv og himlinger (Dekker)
Tiltak
1 Ikke relevant.
26 Yttertak
Tiltak
1 Utskifting av råteskadde vindskier.

1

27 Fast inventar (Murte piper og ildsteder)
Tiltak
1 Undersøke beslagsløsningene på skorsteinene samt undertak.

1

28 Trapper og balkonger
Tiltak
1 Male håndløperne på trappene.
2 Male søyler mellom 1. og 2. etasje.
3 Skifte fuktskadde søyler.
4 Utvidet kontroll av terrasser.
5 Utskifting av råteskadd treverk på svalgangene.
6 Olje/ beise dekket i svalgangene.
7 Utbedre vannavrenningen på svalgangen ved Elgtråkket 50.

1

29 Dokumentasjon bygg
Tiltak
1 Det anbefales å fremskaffe FDV-dokumentasjon for det bygningsmessige, el- og VVS, og etablere et
sporbart system for alle fag. Ingen kostnad medtatt.

2

2

35 000

2

35 000

2
2
2
2
2
1
2

Sum

75 000
50 000
100 000
35 000
15 000
80 000
15 000

80 000

2

0

320 000

100 000

2 005 000

250 000

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

15 %

0

48 000

15 000

300 750

37 500

Mva

25 %

0

92 000

28 750

576 438

71 875

0

460 000

140 000

2 880 000

360 000

Sum bygning
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136116
Eierseksjonssameie Solbakken 2
06.12.2019
Tilstandsgrad

Oppdragsnr.:
Oppdragsnavn:
Dato:

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR
Eierseksjonssameie Solbakken 2

TG

Straks-

Vedlikehold

Modernisering

tiltak
0 - 1 år

1 - 3 år

3 - 5 år

5 - 10 år

ved behov

3 VVS
1

31 Sanitær
Tiltak
1 Ingen tiltak.
32 Varme
Tiltak
1 Byggene har elektrisk oppvarming samt vedfyring, se hhv. kapittel 27 og 45.

1

33 Brannslukking
Tiltak
1 Ingen tiltak.
34 Gass og trykkluft
Tiltak
1 Ikke relevant.
35 Prosesskjøling
Tiltak
1 Ikke relevant.

1

36 Luftbehandling
Tiltak
1 Ingen tiltak.
37 Komfortkjøling
Tiltak
1 Ikke relevant.
38 Dokumentasjon VVS
Tiltak
1 Det anbefales å fremskaffe FDV-dokumentasjon for det bygningsmessige, el- og VVS, og etablere et
sporbart system for alle fag. Ingen kostnad medtatt.

Sum

2
2

0

0

0

0

0

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

15 %

0

0

0

0

0

Mva

25 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sum VVS-anlegg
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136116
Eierseksjonssameie Solbakken 2
06.12.2019
Tilstandsgrad

Oppdragsnr.:
Oppdragsnavn:
Dato:

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR
Eierseksjonssameie Solbakken 2

TG

Straks-

Vedlikehold

Modernisering

tiltak
0 - 1 år

1 - 3 år

3 - 5 år

5 - 10 år

ved behov

4 Elkraft
1

41 Basisinstallasjon for elkraft
Tiltak
1 Ingen tiltak.

TGIU

42 Høyspent forsyning
Tiltak
1 Ikke vurdert, da netteier er ansvarlig.
43 Lavspent forsyning
Tiltak
1 Ingen tiltak.

1

44 Lys
Tiltak
1 Ingen tiltak.

1

45 Elvarme
Tiltak
1 Ingen tiltak.

1

46 Reservekraft
Tiltak
1 Ikke relevant.
1

49 Dokumentasjon elektro (Internkontroll elektro)
Tiltak
1 Ingen tiltak.
Sum

0

0

0

0

0

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

15 %

0

0

0

0

0

Mva

25 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sum Elkraft
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136116
Eierseksjonssameie Solbakken 2
06.12.2019
Tilstandsgrad

Oppdragsnr.:
Oppdragsnavn:
Dato:

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR
Eierseksjonssameie Solbakken 2

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 Ingen tiltak.

1

55 Lyd- og bildesystemer
Tiltak
1 Ingen tiltak.

1

56 Automatisering (SD-anlegg)
Tiltak
1 Ikke relevant.
Sum

0

0

0

0

0

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

15 %

0

0

0

0

0

Mva

25 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sum Tele og automatisering

6 Andre installasjoner
62 Heiser (Person- og varetransport)
Tiltak
1 Ikke relevant.
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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136116
Eierseksjonssameie Solbakken 2
06.12.2019
Tilstandsgrad

Oppdragsnr.:
Oppdragsnavn:
Dato:

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR
Eierseksjonssameie Solbakken 2

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 Male listverk og skifte noe panel på garasjene.
2 Male og utbedre gjerder.

1

73 Utendørs røranlegg
Tiltak
1 Fjerne sand i kummen og fylle på ny drenerende masse.

2

74 Utendørs elkraft
Tiltak
1 Etablere nye utelys der lysdekningen er dårligst.

2

76 Veier og plasser
Tiltak
1 Setter av en budsjettsum for vedlikehold av asfalterte plasser.

2

77 Parker og hager
Tiltak
1 Ingen tiltak.

1

2
2

40 000
50 000

2

20 000

2

30 000

2

Sum

25 000

25 000

0

165 000

0

25 000

0

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

15 %

0

24 750

0

3 750

0

Mva

25 %

0

47 438

0

7 188

0

0

240 000

0

40 000

0

0

700 000

140 000

2 920 000

360 000

Sum utendørs

TOTALSUM

ID 265

(Alle fag)

BILDER
136116 Eierseksjonssameiet Solbakken 2
Befaringssted:
Befaringsdato:
Utført av:

Elgtråkket 6, 8 og 46-78, 1270 Oslo
29.10.19
OPAK AS v/ Ola Thingelstad og Ola Bråten Lund

Bilde nr. 1 Eierseksjonssameiet Solbakken 2.

Bilde nr. 2 Byggene har saltakkonstruksjon i tre,
tekket med betongtakstein fra byggeåret.

Bilde nr. 3 Takene fremstår generelt i
tilfredsstillende stand, med lang forventet
restlevetid.

Bilde nr. 4 Enkelte vindskier fremstår som
malingsslitte, og det er trolig noe råte i
treverket noen steder.

Bilde nr. 5 Byggene har yttervegger bestående
av bindingsverksvegger, samt plastbelagte
betongelementer.

Bilde nr. 6 Fasadene fremstår generelt i
tilfredsstillende stand. Ifølge omviser ble de sist
malt for ca. fem år siden.
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BILDER
136116 Eierseksjonssameiet Solbakken 2

Bilde nr. 7 I løpet av den neste 10-års perioden
anbefales det at fasadene males på nytt.

Bilde nr. 8 Noe av kledningen er ført helt ned til
terrenget, noe som fører til et visst fuktoppsug.

Bilde nr. 9 Vinduer og balkongdører i byggene
er fra byggeåret, og er nå 24 år gamle.

Bilde nr. 10 Samtlige av boenhetene har
terrasser eller markterrasser.

Bilde nr. 11 Enkelte av balkongene er i senere
tid blitt forsterket med søyler.

Bilde nr. 12 Flere av beboerne har i egenregi
bygget ut balkongene/ markterrassene.
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BILDER
136116 Eierseksjonssameiet Solbakken 2

Bilde nr. 13 Platting under oppføring.

Bilde nr. 14 OPAK har ikke gjennomført noen
statiske beregninger, men balkongen vist på
bildet virket å ha liten dimensjon på søylene.

Bilde nr. 15 En av balkongene/ markterrassene
har begynt å forflytte seg noe.

Bilde nr. 16 Samme som bilde nr. 15. Her vist
ved skjevheter mellom grind og brystning.

Bilde nr. 17 Under befaringen ble det registret
enkelte søyler som har fuktskader i form av
råte og malingsavskalling i søyleskoene.

Bilde nr. 18 Mange av boenhetene har inngang
fra svalgang.
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BILDER
136116 Eierseksjonssameiet Solbakken 2

Bilde nr. 19 Det er stor forskjell på de
svalgangene hvor det er gjort vedlikehold, og
de der det ikke er overflatebehandlet.

Bilde nr. 20 Råte i trapp som trolig skyldes
manglende vedlikehold.

Bilde nr. 21 Svalgangene har vannavrenning i
forkant mot renne/ nedløp.

Bilde nr. 22 Håndløperne på trappene til
svalgangene fremstår flere steder som
malingsslitte.

Bilde nr. 23 Som forrige.

Bilde nr. 24 Samtlige av leilighetene har
vedfyring.
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Bilde nr. 25 Det er tre garasjerekker på
eiendommen.

Bilde nr. 26 Garasjene er enkle uisolerte
bindingsverksbygg. Garasjeportene ble byttet
for ca. ett år siden.

Bilde nr. 27 Lister rundt garasjeportene må
males.

Bilde nr. 28 Deler av kledningen på garasjen er
ført helt ned til terrenget, og har skader som
skyldes fuktoppsug fra grunnen.

Bilde nr. 29 Takene på garasjene er tekket med
shingel. Det er viktig at disse rengjøres med
jevne mellomrom.

Bilde nr. 30 Takrenner må renskes med jevne
mellomrom.
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Bilde nr. 31 På en av garasjene har bakveggen
synlig deformasjon.

Bilde nr. 32 Som forrige.

Bilde nr. 33 Gjerde med skader etter en
mekanisk påkjenning.

Bilde nr. 34 Som forrige.

Bilde nr. 35 Det er asfalterte stikkveier og
parkeringsplass på eiendommen.

Bilde nr. 36 Det bør avsettes en budsjettsum til
utbedring av asfalten den neste 10-års
perioden.
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Bilde nr. 37 Søppelhåndtering.

Bilde nr. 38 Postkassestativ.

Bilde nr. 39 Fjerne sand i kummen og fylle på ny
drenerende masse.

Bilde nr. 40 Etablere nye ute lys der
lysdekningen er dårligs.

Bilde nr. 41 Etablere nye ute lys der
lysdekningen er dårligs.

Bilde nr. 42 Etablere nye ute lys der
lysdekningen er dårligs.

Side 7 av 7
ID 323

06.12.2019

