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 Sammendrag 

Norconsult AS er engasjert av Corponor AS for å utføre kartlegging og tilstandsvurdering av eksisterende 

bæresystem til Norrøna Hotell. Byggverket er oppført rett etter 2. verdenskrig og bygget i plasstøpt betong 

med tak av trekonstruksjoner. 

Rapporten gir en oversikt over bæresystemet til Norrøna Hotell og hvilken teknisk tilstand bygget er i.  

Rapporten er utarbeidet som en del av et større arbeid. Karleggingen av byggverket er utført ved å samle inn 

grunnlagstegninger for så å gjøre oppmålinger for å kartlegge bæresystemet og eventuelle endringer i det. 

Tilstandsvurderingen er gjennomført ved å registrere og observere eventuelle skader eller endringer i 

byggverket sammenlignet med referansenivå. Observasjoner er så analysert og presentert i rapporten. 

Brannteknisk motstand på bærende konstruksjonsdeler i betong er vurdert. Generelt er brannmotstand for 

dekker REI 30 eller bedre, og for vegger REI 60 eller bedre. 

Tilstanden til eksisterende betongkonstruksjoner på Norrøna Hotell er generelt i bra stand, men med 

områder som bør rehabiliteres. Bæresystemet i noen deler av kjeller har vesentlig redusert tilstand som 

anbefales utbedret innen kort tid. Fasader er i tilsynelatende god stand på analysetidspunktet, men på 

fasader mot nord og øst er det tydelige tegn på tidligere utbedret skader. Det anbefales derfor å utføre flere 

målinger av fasade for å gi et representativt bilde av tilstanden. Øvrige konstruksjonsdeler er i bra tilstand, 

men stedvis påvirket av mindre skader som krever vedlikeholdsarbeid.   
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1 Innledning 

Norconsult AS er engasjert av Corponor AS for å utføre kartlegging og tilstandsvurdering av eksisterende 

bæresystem til Norrøna Hotell. 

Norrøna Hotell er bygget i plasstøpt betong med kjeller og 4 til 5 etasjer over bakkenivå, med kaldloft utført i 

trekonstruksjoner. Bygget er oppført i 3 byggetrinn rett etter 2. verdenskrig. 

Adresse:  Storgata 4B, 8006 Bodø 

Sted:   Bodø Sentrum 

Gårds- og bruksnr.: 138/2172 

Byggeår, antatt : Bygg Del 1 ca. 1947 

    Bygg Del 2 ca. 1955 

    Bygg Del 3 ca. 1960 

 

Rapporten gir en oversikt over bæresystemet til Norrøna Hotell og hvilken tilstand byggverket er i. Rapporten 

er delt i to hovedkapittel, kartlegging av bæresystem og tilstandsvurdering.  

Kartlegging av bæresystemet omhandler eksisterende bæresystem og eventuelle endringer som er utført 

etter at bygget ble oppført. Eksisterende bæresystemer er presenter på vedlagte tegninger, samt 

kommentert i kapitel under. Brannmotstand for bærende konstruksjonsdeler i betong er angitt.  

Tilstandsvurderingen er en helhetlig vurdering av byggverkets tekniske tilstand. Formålet med 

tilstandsvurderingen er: 

- Å vurdere skadeomfang, mulig årsak og forslag til tiltak 

- Grunnlag til å utføre grove kostnadsoverslag for drift og vedlikehold, reparasjon og utbedring 

- Grunnlag til å vurdere muligheter for evt. ombygging/bruksendring av byggverk 
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2 Kartlegging av bæresystem 

2.1 Formål 

Formålet med kartleggingen er å identifisere eksisterende bæresystem og eventuelle endringer i 

bæresystemet med bakgrunn i eksisterende tegningsgrunnlag. Kartleggingen skal redegjøre for hva som er 

bærende og ikke-bærende konstruksjonsdeler. 

2.2 Omfang 

- Innhente grunnlagsdata som eksisterende tegninger, dokumenter og andre relevante data fra 

aktuelle arkiv og kilder.  

- Kartlegging av Norrøna Hotell innebærer befaring med tilhørende oppmåling og vurdering av 

bæresystem.  

- Utarbeides tegninger ut fra grunnlagsdata og kartlegging. 

2.3 Grunnlagsdata 

Grunnlagsdata er innhentet fra kommunens arkiv og består i tegninger fra arkitekt og noen tekniske fag, 

samt søknader og byggemelding. Konstruktive RIB-tegninger foreligger ikke. For grunnlagsdata ref, vedlegg 

kap. 5.1 Grunnlagsdata. 

2.4 Kartlegging 

Resultater fra kartlegging av bæresystem er presenter i vedlagte tegninger, ref. vedlegg kap. 5.2 Tegninger 

av eksisterende bæresystem. Tegninger er utført med eksisterende tegninger (fra arkiv) som underlag. 

Tegninger viser kun bærende konstruksjonsdeler. Ikke-bærende konstruksjonsdeler som skillevegger i tegl, 

påforing, og evt. annen overflatebehandling er ikke vist.  

 Bygg Del 1 

Totalt 5 etasjer. 4 etasjer over bakkeplan samt 1 kjeller (underetasje) hvor ca. 2/3 av kjeller er under 

bakkeplan. Bygget er utført i plasstøpt betong fra U.et til og med dekke over 3.et. I 4.et er yttervegger i 

betong, mens resterende bæresystem (tak, vegger og etasjeskillere) er i lette trekonstruksjoner. 

Etasjeskillere over 4. et. er gulv til loftsetasje, kaldloft med saltak, som benyttes til teknisk rom og lagerplass. 

Bæresystemet til Del 1 er utført i plasstøpte vegger som er antatt direktefundamentert på fjell. Bæreakser er i 

yttervegger og korridorvegger, hvor den ene korridorveggen er inntrukket i hotellrommene mot sør, med 

dekker som spenner fra yttervegg, over korridorvegger og til yttervegg.  

Del 1 har seksjoneringsvegg mot nabogård i Storgata 4A og mot Del 2 hvor det det er tatt utsparinger for 

gjennomgang i korridorer for hver etasje. 

Del 1 har 2 stk trapperom. Trapperom mot Del 2 benyttes som hovedtrapp og går fra 1. et og opp til 5. et i 

Del 2. Trapperom på motstående side av Del 1 (mot nabogård i Storgata 4A) går fra U.et til 4.et, og benyttes 

som rømningsvei og varemottak. 

Kjeller er utført med gulv på grunn. 
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 Bygg Del 2 

Total 6 etasjer + kaldloft, hvorav 5 etasjer er over bakkeplan + kaldloft, samt 1 kjeller (underetasje). Tak over 

kaldloft er utført som saltak med valmtak mot nord. I senter av Del 2 (innvendig hjørne mot bakgård) ligger 

heisrom. Heissjakt går fra U.et og opp til 6.et med teknisk rom i dekke over 6. et. Heisjakt og teknisk rom er 

utført som et tårn i plasstøpt betong og er ført gjennom saltaket. Tårnet har plasstøpt dekke over 6. et som 

tak. Sør for heissjakt ligger et trapperom som benyttes som rømningsvei. Trapperommet går fra 2. et og opp 

til kaldloft og teknisk rom for heis i 6.et.  

Bygget er utført i plasstøpt betong fra U. et til og med dekke over 5. et. Heisjakt er i plasstøpt betong til og 

med dekke over 6.et. Kaldloft i 6.et er utført i trekonstruksjoner (tak over 6.et) og benyttes som teknisk rom 

for ventilasjonsanlegg, samt inngang til teknisk rom for heis.  

Bæresystemet består primært av plasstøpte søyler og bjelker, samt frittbærende veggskiver i yttervegger og 

innervegger, med dekker som bærer både som en-veis og to-veis dekker. Søyler og veggskiver er forutsatt 

fundamentert på pilarer til fjell. Vegger i vest av Del 2 som tilsluttes mot Del 1 er antatt direktefundamentert til 

fjell. Inne i bygget er det én tverrgående vegg på 6,1 meters lengde som føres kontinuerlig fra U.et til dekke 

over 5.et, men med en større utsparing 1.et. Heissjakt føres kontinuerlig fra U.et til dekke over 6.et. Det 

forutsettes at søyler og vegger er direktefundamentert på fjell.  

Del 2 har seksjoneringsvegg mot Del 1, mens det mot Del 3 er en skillevegg i plasstøpt betong med åpen 

utsparing i korridor mellom Del 2 og 3.  

Hovedtrapp for Del 2 er trapperom i Del 1 vis-à-vis heis. 

Kjeller er utført med gulv på grunn 

 

 Bygg Del 3 

Totalt 6 etasjer + kaldloft, hvorav 5 etasjer er over bakkeplan + kaldloft, samt 1 krypkjeller og delvis fullverdig 

kjelleretasje (underetasje mot bakgård og Del 2). Tak over kaldloft er utført som valmtak med tilknytning til 

Del 2, men avskilt med vegg i betong opp underkant tak. 

Bygget er utført i plasstøpt betong fra U.et til og med dekke over 5.et. Tak over kaldloft i 6.et er utført i 

trekonstruksjoner.  

Bæresystemet er antatt fundamenter på pilarer til fjell med frittbærende veggskiver i yttervegger og 

korridorakser. Vegger i korridoraksene har noen større utsparinger i 1. og 2. et, men er ellers kontinuerlig 

med mindre dørutsparinger. På tvers av korridorretning er det frittbærende veggskiver som virker som 

opplegg for dekker med to-veis bæring. Typisk, to-veis dekke med opplegg på yttervegg, korridor og 

tverrvegger. Tverrvegger i hele kjeller, ¾ deler av 1. et og ¼ av 2. et er erstattet med betongdragere som 

spenner fra yttervegg til korridor, med opplegg på pilastre. 

I sør-enden av korridor er det et trapperom, som benyttes til rømningsvei som går fra krypkjeller og opp til 

kaldloft.  

Kjelleretasje er i all hovedsak krypkjeller, men i del mot bygg Del 2 og bakgård (fasade mot vest) er det en 

fullverdig kjelleretasje på ca. 5,5x6,3m. Kjelleretasjen har tilkomst fra bakgård. Krypkjeller har leire i grunn. 
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2.5 Brannteknisk motstand 

Brannteknisk motstand er vurdert for konstruksjonsdeler i armert betong. Brannmotstand er basert på data 

fra kartlegging og tilstandsvurdering (måling av overdekning). Alle måledata som er registrert er oppgitt på 

tegninger, ref. vedlegg kap. 5.2 Tegninger av eksisterende bæresystem. 

Da måling av overdekning er utført i et begrenset omfang, kan valgt brannmotstand for enkelte 

konstruksjonsdeler vær konservative/mindre representative. Dette gjelder spesielt søyler og bjelker, da 

måling av overdekning kun er mulig på 1-2 sideflater. Det er derfor viktig å se på oppgitt brannmotstand for 

veiledende. Ved en evt. omprosjektering/bruksendring av bygget må brannmotstand vurderes spesielt for 

hver enkelt konstruksjonsdel, da mhp. opptredende laster og valgt detaljløsning.  

Seksjoneringsvegg mellom Del 1 og Del 2 og skillevegg mellom Del 2 og Del 3 er ikke vurdert nærmere da 

disse er utilgjengelig for å måle overdekning. 

Forutsettinger lagt til grunne for vurdering av brannmotstand: 

- Dekker – Vurdert som en-veis og/eller to-veis dekker 

- Vegger – Eksponert av brann på to sider eller mindre. Antatt utnyttelsesgrad i en brannsituasjon 

- µfi = 0,35 

- Søyler – Eksponert av brann på mer enn én side. Antatt utnyttelsesgrad i en brannsituasjon 

µfi = 0,7 

- Bjelker – fritt opplagte bjelker 

Tabeller i delkapittel 2.5.1, 2.5.2, og 2.5.3 oppgir brannmotstand (REI) for aktuell konstruksjonsdel i aktuell 

del av bygget. Der brannmotstand er ukjent, grunner dette i at del er utilgjengelig eller ikke målt.  

 

Forklaring til konstruksjonsdel, dekker: Dekker bærer enten som en-veis dekke eller to-veis dekke. Dette kan 

leses ut fra tegninger, ref. vedlegg kap. 5.2 Tegninger av eksisterende bæresystem. Brannmotstand er 

oppgitt for en- og/eller to-veis dekker der dette er aktuelt.  

Ved evt. bruksendring og/eller ønske om økt brannmotstand på konstruksjonsdeler er alternative tiltak å: 

- øke overdekning til armering ved å påføre ett lag med puss på betongoverflaten  

- brannisolering  

- kle inn aktuelle konstruksjonsdeler med gips eller tilsvarende 

- vurdere aktuell konstruksjonsdel nærmere, som supplerende overdekningsmålinger og 

kapasitetskontroll 

 

 Bygg Del 1 

Etasje Brannmotstand for konstruksjonsdel, REI 

Dekke over Dekker Vegger Søyler Bjelker 

En-veis To-veis 

Kjeller 30 Ikke aktuell 60 Ikke aktuell Ikke aktuell 

1. et ukjent Ikke aktuell 60 Ikke aktuell Ikke aktuell 

2. et 30 Ikke aktuell 60 Ikke aktuell Ikke aktuell 

3. et 0 Ikke aktuell 60 Ikke aktuell Ikke aktuell 
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 Bygg Del 2 

Etasje Brannmotstand for konstruksjonsdel, REI 

Dekke over Dekker Vegger Søyler Bjelker 

En-veis To-veis 

Kjeller 60 120 60 ukjent ukjent 

1. et ukjent ukjent 60 ukjent ukjent 

2. et 30 60 60 30 60 

3. et 60 90 60 30 60 

4. et 30 60 60 30 30 

5. et 60 90 60 30 60 

 

 Bygg Del 3 

Etasje Brannmotstand for konstruksjonsdel, REI 

Dekke over Dekker Vegger Søyler Bjelker 

En-veis To-veis 

Kjeller 30 60 120 ukjent ukjent 

1. et ukjent ukjent 90 ukjent ukjent 

2. et 30 60 90 ukjent ukjent 

3. et 30 60 90 ukjent ukjent 

4. et 30 60 90 ukjent ukjent 

5. et 30 60 90 ukjent ukjent 
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3 Tilstandsvurdering 

 

3.1 Oppdragsbeskrivelse 

 Data om analyseobjekt 

Gårdsnr./bruksnr. 138/2172   

Adresse Storgata 4B   

Postnr. 8006 Sted Sentrum, Bodø kommune 

Byggeår. (antatt) Del 1: ca. 1947 

Del 2: ca. 1955 

Del 3: ca. 1960 

Hovedkonstruksjon Plasstøpt betong 

 

 Tilstandsanalysen 

Analysetidspunkt Uke 24, 26 og 27 i 2019 

Oppdragsgiver Corponor AS v/Bernt Chales Hargaut 

Utførende Norconsult AS 

Involverte June Marie Esjeholm, sommerstudent v/Norconsult AS 

Kim Johansen, RIB v/Norconsult AS 

Erling J. Solheim, RIB v/Norconsult AS 

Omfang av analysen 

Norconsult AS er engasjert av Corponor AS for å kartlegge tilstanden til bæresystemet for Norrøna Hotell.  

 

Norrøna Hotell er oppført i perioden rund ca. 1947-1960. Bygget er illustrert på figur 1-1 under. Hotellet er 

bygget i 3 faser, derav Del 1, Del 2 og Del 3. Byggeår er usikkert, men siste revisjon på tegningsgrunnlag 

fra kommunens arkiv er benyttet som grunnlag for antatt byggeår. Beskrivelse av byggverket og hver av 

delene ref. kap. 2.4.1, 2.4.2 og 2.4.3. 

 

 
Figur 3.1.2-1: Lokasjonsfigur Norrøna Hotell, Del 1, 2 og 3 [1] 
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Analysen gjelder Norrøna Hotell Del 1, Del 2 og Del 3. Tilstanden er registrert og lokalisert på tegninger, 

ref. vedlegg kap. 5.2 Tegninger av eksisterende bæresystem. 

Aktuelle tegninger er listet opp under: 

  

- Speilprojeksjoner 

- B-30-U1-01 – Kjeller med dekke over 

- B-30-01-01 – 1.et med dekke over 

- B-30-02-01 – 2.et med dekke over 

- B-30-03-01 – 3.et med dekke over 

- B-30-04-01 – 4.et med dekke over 

- B-30-05-01 – 5.et med dekke over 

- B-30-06-01 – Loft med tak over 

 

- Snitt og oppriss 

- B-40-00-01 – Snitt Del 1 

- B-40-00-02 – Snitt Del 2 

- B-40-00-03 – Snitt Del 3 

- B-40-00-04 – Fasade Nord, Del 1 og Del 2 

- B-40-00-04 – Fasade Øst, Del 2 og Del 3 

- B-40-00-04 – Fasade Sør, Del 1 og Del 3 

- B-40-00-04 – Fasade Vest, Del 2 og Del 3 

 

Omfang av analysen er avgrenset til, og gjelder kun konstruksjonsdeler som er synlige og tilgengelige 

under analysetidspunkt. Med synlige konstruksjonsdeler menes bæresystem i betong og trevirke som er 

synlig og ikke kledd inn/skjult av annet materiale. Med tilgjengelighet menes deler som ikke ligger under 

grunn og ikke er lengre vekk enn at det kan sees/vurderes fra bakkenivå. 

 

Alle overnevnte områder skal undersøkes for teknisk tilstand. 

 

Tilstandsanalysen er utført iht. NS 3424:2012 – Tilstandsanalyse av byggverk. Innhold og gjennomføring. 

For full forståelse av tilstandsanalysen forutsettes det at leser har innblikk i standarden, kapittel 4-8.  

 

Forslag til tiltak og prioritering refererer til:  

- NS-EN 1504-9:2008+NA:2013 – Produkter og systemer for beskyttelse og reparasjon av 

betongkonstruksjoner – Definisjoner, krav, kvalitetskontroll og evaluering av samsvar – Del 9: 

Allmenne regler for bruk av produkter og systemer. 
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Analysenivå 

Nivå 1 – Enkel tilstandsanalyse 

Utføres på hele bygget, og omfatter: 

 

- Visuell undersøkelse av trekonstruksjoner. 

 

- Visuell undersøkelse av konstruksjonens betongoverflater, supplert med enkelte målinger av 

karbonatiseringsdybde og overdekning. Utføres fra bakkenivå og andre tilgjengelige steder som tak 

og balkonger. Omfatter generell registrering av synlige skader og symptomer som; 

rustsprengninger, støpesår, porøs betong, avskallinger, rustutslag, setninger, vanngjennomgang, 

misfarging, avflassing, riss/sprekker, fuktighet olg. Bomkontroll utføres stedvis, og spesielt ved 

synlige skader på betongoverflaten.   

 

Nivå 2 – Utvidet tilstandsanalyse 

Utføres på utvalgte deler av bygget, og omfatter: 

 

- Begrenset antall målinger og materialundersøkelser. Omfatter måling av karbonatiseringsdybde, 

overdekning og kloridinnhold på aktuelle konstruksjonsdeler.  

 

Formål med analysen 

Formålet med analysen er å vurdere den tekniske tilstanden til eksisterende betongkonstruksjoner og 

bærende trekonstruksjoner. Bygget er tiltenkt en bruksendring fra hotell til leiligheter, hvor det i Del 1 av 

bygget vurderes påbygg i 1 etasje tilsvarende antall etasjer i Del 2 og 3.  

 

Spesifikke formål med analysen er: 

- Å vurdere skadeomfang, mulig årsak og forslag til tiltak 

- Grunnlag til å utføre grove kostnadsoverslag for drift og vedlikehold, reparasjon og utbedring 

- Grunnlag til å vurdere muligheter fot evt. ombygging/bruksendring av byggverk 

 

Endringer siden byggeåret 

Bygget benyttes i dag til hotell og kafé, slik det gjorde opprinnelig, og er ikke registrert bruksendringer ila. 

byggets levetid.  

 

Hovedbæresystemet i bygget er tilnærmet uendret siden byggeåret. Det er register mindre endring i form 

av mindre utsparinger, trapper som er revet, og innvendig ikke-bærende skillevegger som er revet/flyttet på. 

Av større endringer er det kun registret en større utsparing mellom bygg Del 2 og Del 3 i 1.et. Utsparingen 

danner åpning for sene i Piccadilly.  

 

På fasader mot nord og øst er det registrert at samtlige balkonger er revet, foruten om balkong i 2.et mot 

nord. Rivetidspunkt er uklart, men antatt tidlig 90-tallet, ref. vaktmester, Norrøna Hotell. Vaktmester kunne 

fortelle at balkonger ble pålagt revet av kommunen da de var en fare for sikkerheten i gaten. Balkonger er 

antatt revet som følger av korrodert armering og større avskallinger. Sår fasade ble utbedret.  

 

Vedlikehold av fasade i senere tid. Vaktmester forteller at fasade er rehabilitert i senere tid, 2-3 siste årene, 

hvor skalder og mindre avskallinger i betongen er reparert og støpt igjen. Skadeårsak og omfang er ikke 

dokumenter. Fasade er overflatebehandlet med uvisst type maling på pusset betong.  
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3.2 Konklusjon 

Generelt anbefales det at alle synlige skader utbedres, da dette er en «billig» vedlikeholdskostnad som 

øker bestandigheten betraktelig. 

 Bygg Del 1 

Store deler av kjellervegger, foruten om vegg mot gate i nord, har generelt saltutslag og avskalling på nedre 

del av vegg som tilslutter mot grunn. Sannsynlighet for pågående korrosjon på disse veggene, og spesielt 

på nedre del av vegger er mulig. Ene korridorvegg har tydelige russpregning og armeringskorrosjon på 

nedre del av vegg. Vegg har minimalt med innstøpte klorider, men da vegg er karbonatisert er sjans for 

armeringskorrosjon sannsynlig, i kombinasjon med fuktopptak fra grunn. Vegg er tilsynelatende «frisk» i 

øvre del, men pågående korrosjon er mulig. Det anbefales generelt å utføre flere målinger for å vurdere 

omfang av skader. Forslag til målinger er: 

- Innhugg i kjellervegger for å registrere omfang av evt. armeringskorrosjon 

- Fasthetsmåling av betongen 

 

Øvrige konstruksjonsdeler fra og med dekke over kjeller og opp til dekke over 3.et er generelt i fin stand, 

tilsvarende da bygget. Unntaket er dekke i korridor over 2.et og 3.et. Overdekning til armering i underkant 

dekke er minimal, stedvis 0-5 mm (tilsvarer brannmotstand = 0 min). For sikkerhet mot brann og bæreevne 

anbefales det å øke overdekningen. 

 

Trekonstruksjoner i etasjeskillere og kaldloft over 4.et er i tilstand tilsvarende referansenivå. Mindre 

fuktinntrengninger er observert, men påvirker ikke bæreevnen.  

 

På fasader er det det generelt ikke tegn på nye sår og skader, med det er observert tidligere utbedret sår 

som avskallinger rundt vinduer. Mot sør er det kun tegn til små sår som allerede er utbedret. For å gi et 

representativt bilde av tilstand til fasadene anbefales det å utføre innhugg med tilhørende måling av 

karbonatisering og kloridprøver - konklusjon er derfor ikke endelig for dette arbeidet er utført.  

 

 Bygg Del 2 

Bæresystemet i kjeller er i generelt god stand, men nedre del av vegger og enkeltsøyler som tilsluttes mot 

grunn har typisk saltutslag og stedvis avskallinger. Spesielt en bærevegg og søyle som tilslutter hverandre 

har større avskallinger på grunn av saltutslag som følger av fuktopptak fra grunn. Dette kan føre til mindre 

motstandsdyktig betong hvor armering lettere kan korrodere. Da veggen har innhold av klorider er sjansen 

for armeringskorrosjon mulig, og sannsynlig hvis skader ikke utbedres. Det anbefales generelt å utføre flere 

innhugg i kjellervegger for å kartlegge evt. pågående armeringskorrosjon og omfang. 

 

I overliggende etasjer er betongen tilsynelatende i god stand, tilsvarende referansenivået. Det er registrert 

ett tilfelle med soppdannelse i underkant dekke i hjørner mot eksteriør. Trolig fuktinntrengning fra utett tak. 

 

Trekonstruksjoner i tak på kaldloft er generelt i tilstand tilsvarende nybygg. Stedvis fuktinntrengninger som 

kan utbedres med mindre inngrep på tak. 

 

Fasader er generelt i fin stand, men har tydelige tegn på tidligere utbedret skader. Nedre del av fasade som 

tilsluttes terreng har bomskader som bør utbedres for å hinder evt. vanninntrengning. For å gi et 

representativt bilde av tilstand til fasadene anbefales det å utføre innhugg med tilhørende måling av 

karbonatisering og kloridprøver - konklusjon er derfor ikke endelig for dette arbeidet er utført.  
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 Bygg Del 3 

Bygg Del 3 er generelt i god stand.  

 

Kjeller og fundamenter er i tilstand tilsvarende byggeåret. Kun mindre vedlikeholds-skader som følger av 

mindre god utførelse. Det er registrert innstøpte klorider, men ingen tegn til pågående armeringskorrosjon. 

Utsparinger med blottlagt armering har lite/ingen overflaterust. 

 

I etasjene over, fra 3.et til 5.et er det stedvis malingsavflassing, mindre riss og saltutslag som følger av 

fuktinntrengning. Gjelder typisk vegger/dekker mot vest hvor ene sideflate av konstruksjonsdel vender ut 

mot eksteriør. Anbefaler å kartlegge og stoppe fuktinntrengning.  

 

Trekonstruksjoner i tak på kaldloft er i tilstand tilnærmet nybygget. Mindre fuktinntrengninger som kan 

stoppes med taktekking.  

 

Fasader har generelt ingen tydelige tegn på tidligere eller nye skader. Kun mindre vedlikeholds-skader mot 

terreng på vegg mot øst. For å gi et representativt bilde av tilstand til fasadene anbefales det å utføre 

innhugg med tilhørende måling av karbonatisering og kloridprøver - konklusjon er derfor ikke endelig for 

dette arbeidet er utført.  
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3.3 Hovedrapport 

Referansenivå TG 0 

Kriterier for 

tilstandsgrad 

Referansenivå TG 0 tilsvarer tilstanden byggverket er forutsatt å ha som nytt.  

TG0 for betongkonstruksjoner iht. NS 427 av 1939 – Regler for utførelse av 

arbeider i armert betong.  

 

Eventuell dårlig utførelse under byggetid vil merkes som avvik, selv om det har 

vært slik siden bygget ble oppført.  

Forklaringer 

 

Postnummer: 

F.eks. P3-4-03 = Postnr. bygg del 3 – dekke over 4. et. - nr. 03  
eller P2-FN-01 = Postnr. del 2 - fasade nord - nr. 01 
 
Lokalisering av postnummer, se tegninger, ref. vedlegg kap. 5.2 Tegninger av eksisterende bæresystem. 
 

Tilstandsgrader: 

- TG 0 – ingen avvik 

- TG 1 – mindre eller moderate avvik 

- TG 2 – vesentlige avvik 

- TG 3 – store eller alvorlige avvik 

- TGIU – tilstandsgrad ikke undersøkt 

 

Konsekvensgrad KG: 

- KG 0 – ingen konsekvenser 

- KG 1 – små og middels konsekvenser 

- KG 2 – vesentlige konsekvenser 

- KG 3 - store og alvorlige konsekvenser 

 

Konsekvenstype: 

- Sikkerhet; bæreevne, brann, personskader 

- Helse: mugg/sopp 

- Estetikk: overflater 

- Økonomi: vedlikeholdskostnad 

 

Risiko: 

Analyseres/oppgis for TG ≥ 2 og KG ≥ 2 

- Lav 

- Middels 

- Høy  

 

Forslag til tiltak og prioritering: 

Foreslås for TG ≥ 2, men kan være oppgitt (etter skjønn) for TG < 2. 

Tiltak for TG ≥ 2 er oppgitt iht. NS-EN 1504-9:2008 

 

Forventet gjenværende brukstid: 

Forventet gjenværende brukstid skal vurderes for TGIU. 
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 Bygg Del 1 

P1-U-01 Avskalling av puss, 

nedre del av vegg 

mot gulv på grunn. 

1 Mulig fuktopptak 

fra grunn og 

saltutslag bak 

puss, puss slipper. 

Estetikk 0 - Observer 

utvikling 

- 

 
Figur 3.3.1-1: P1-U-01 

P1-U-02 Avskalling/rust-

sprengning nedre 

del av bærevegg. 

Kraftig avskallende 

overflaterust, stedvis 

betydelig redusert 

tverrsnitt. Hovedarm. 

i glattstål d=12 

(gjenstående) i 

hjørne, 3mm 

rustavskalling rundt 

hele.  

2 Korrosjon som 

følger av 

fuktopptak fra 

grunn/høy 

luftfuktighet.  

Sikkerhet 

(bære-

evne) 

2 Mod

erat 

Komplett 

begrenset 

mekanisk 

reparasjon 

etter metode 

M 3.3 – 

gjenoppbyggin

g av betong, 

og M 7.2 – 

gjenoppretting 

av passivitet. 

Bærende 

reparasjon. 

Utbedres 

innen 3 år. 

- 
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Figur 3.3.1-2: P1-U-02 

P1-U-03 Avskalling/rust-

sprengning nedre 

del av bærevegg. 

Avskallende 

overflaterust. Arm. i 

glattstål d=8 

(gjenstående), antatt 

d=10mm 

opprinnelig.  

2 Korrosjon som 

følger av 

fuktopptak fra 

grunn/høy 

luftfuktighet.  

Sikkerhet 2 Mod

erat 

Komplett 

begrenset 

mekanisk 

reparasjon 

etter metode 

M 3.3 – 

gjenoppbyggin

g av betong, 

og M 7.2 – 

gjenoppretting 

av passivitet. 

Bærende 

reparasjon. 

Utbedres 

innen 3 år. 

- 

 
Figur 3.3.1-3: P1-U-03 

P1-U-04 Avskalling/rust-

sprengning nedre 

del av bærevegg. 

Kraftig avskallende 

2 Korrosjon som 

følger av 

fuktopptak fra 

grunn.  

Sikkerhet  2 Mod

erat 

Komplett 

begrenset 

mekanisk 

reparasjon 

- 
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overflaterust og 

tydelig 

tverrsnittreduksjon 

på arm.oppstikk fra 

fundamenter i grunn. 

Veggarm. jevnt 

fordelt overflaterust, 

stedvis tydelig 

tverrsnittreduksjon. 

Vegg.arm i glattstål 

d=8 (opprinnelig).  

 

Betong porøs (dårlig 

utstøpt og 

tilsynelatende lav 

fasthet) 

 

Betong – evt. høyt 

v/c-tall, separert, 

dårlig utstøpt. 

Porøs som følger 

av saltutslag. 

etter metode 

M 3.3 – 

gjenoppbyggin

g av betong, 

og M 7.2 – 

gjenoppretting 

av passivitet. 

Bærende 

reparasjon. 

Utbedres 

innen 3 år. 

 

Foreslår 

fasthetsmåling 

av aktuell 

vegg, ifm. evt. 

bruksendring. 

 
Figur 3.3.1-4: P1-U-04 

P1-U-05 Avskalling/rustspren

gning, overdekning 

0-10mm, 2 stk 

glattstål d=12 

2 Side utsparing - 

Korrosjon som 

følger av 

Sikkerhet 2 lav Komplett 

begrenset 

mekanisk 

reparasjon 
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(gjennstående) rundt 

utsparring, 

overflaterust på jern 

over dør, mindre 

rustavskalling på 

jenr mot grunn. Godt 

luftet og lav 

luftfuktighet i rom. 

Tbet.vegg=130mm. 

fuktopptak fra 

grunn  

 

Over utsp. – dårlig 

utstøpt, godt luftet, 

ikke pågående 

korrosjon.   

etter metode 

M 3.3 – 

gjenoppbyggin

g av betong, 

og M 7.2 – 

gjenoppretting 

av passivitet. 

Bærende 

reparasjon. 

Utbedres 

innen 3 år. 

 
Figur 3.3.1-5: P1-U-05 

P1-U-06 Delaminering/ 

avskalling av puss, 

vegg langs gulv. 

Betong hard og solid 

1 Dårlig heft, 

saltutslag, 

fuktopptak fra 

grunn. 

Estetikk 0 - Observer 

utvikling 

- 

 
Figur 3.3.1-6: P1-U-06 

P1-U-07 Delaminering/ 

avskalling av puss, 

vegg langs gulv. 

Betong hard og solid 

1 Dårlig heft, 

saltutslag, 

fuktopptak fra 

grunn. 

Estetikk 0 - Observer 

utvikling 

- 
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Figur 3.3.1-7: P1-U-07 

P1-U-08 Avskalling/rust-

sprengning nedre 

del av bærevegg. 

Avskallende 

overflaterust på 

arm.oppstikk fra 

fundamenter i grunn.  

Forankring-

/skjøtejern fra fund. 

Glattstål d=8 

(gjenstående, trolig 

10mm opprinnelig). 

2 Korrosjon som 

følger av 

fuktopptak fra 

grunn.  

 

 

Sikkerhet 2 Lav Komplett 

begrenset 

mekanisk 

reparasjon 

etter metode 

M 3.3 – 

gjenoppbyggin

g av betong, 

og M 7.2 – 

gjenoppretting 

av passivitet. 

Bærende 

reparasjon. 

Utbedres 

innen 3 år. 

 

 
Figur 3.3.1-8: P1-U-08 

P1-U-09 Avskalling/rust-

sprengning på hele 

vegg. Trapp og 

inngangsparti på 

motstående side.  

Jevn avskallende 

overflaterust og 

stedvis tydelig 

tverrsnittreduksjon. 

2 Korrosjon som 

følger av 

fuktopptak/-

inntrengning fra 

grunn og 

overliggende 

konst.deler. Evt. 

dårlig drenert 

under 

Sikkerhet 2 Lav Komplett 

begrenset 

mekanisk 

reparasjon 

etter metode 

M 3.3 – 

gjenoppbyggin

g av betong, 

og M 7.2 – 
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Vegg.arm i glattstål. 

Stedvis saltutslag på 

vegg.  

inngangsparti/trapp 

på motstående 

side av vegg.  

 

 

gjenoppretting 

av passivitet. 

Bærende 

reparasjon.  

 

Fuktkilde 

kartlegges og 

stoppes. 

 

Utbedres 

innen 3 år. 
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Figur 3.3.1-9: P1-U-09 

P1-U-10 Steinreir/dårlig 

utstøpt veggskive. 

Overflaterust. Ikke 

pågående korrosjon, 

da godt luftet og lav 

luftfuktighet. 

1 Dårlig utstøpt 

betong. 

Sikkerhet 1 - Komplett 

begrenset 

mekanisk 

reparasjon 

etter metode 

M 3.3 – 

- 
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gjenoppbyggin

g av betong, 

og M 7.2 – 

gjenoppretting 

av passivitet.  

 

Utbedres 

innen 5 år. 

 

 
Figur 3.3.1-10: P1-U-10 

P1-U-11 Delaminering av 

puss og pågående 

korrosjon/rustspreng

ning (til venstre på 

bilde) 

2 Delam. av puss 

som følger av 

saltutslag som 

følger av 

fuktopptak fra 

grunn. Korrosjon 

som følger av 

fuktopptak. 

 

Estetikk 

og bære-

evne 

1/2 lav Komplett 

begrenset 

mekanisk 

reparasjon 

etter metode 

M 3.3 – 

gjenoppbyggin

g av betong, 

og M 7.2 – 

gjenoppretting 

av passivitet. 

Bærende 

reparasjon.  

 

Utbedres 

innen 5 år. 

- 
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Figur 3.3.1-11: P1-U-11 

P1-U-12 Avskalling av 

puss/tresonitt. 

Pågående korrosjon 

av arm. inne i vegg. 

1 Fukt fra grunn eller 

overliggende 

konst. 

Sikkerhet 

og 

estetikk 

1 - Metode M 3.3 

og M 7.2 

 

Fuktkilde 

kartlegges. 

 

Utbedres 

innen 5 år. 

- 
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Figur 3.3.1-12: P1-U-12 

 

P1-U-13 Tidligere 

reparasjoner i 

bet.vegg lang gulv. 

Trolig 

rustsprengninger/del

aminering av puss. 

1/2 Saltutslag og rust 

som følger av 

fuktopptak fra 

grunn. 

Estetikk 

og bære-

evne 

1 - Metode M 3.3 

og M 7.2 

 

Fuktkilde 

kartlegges. 

 

Utbedres 

innen 5 år. 

- 
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Figur 3.3.1-13: P1-U-13 

P1-U-14 Delaminering og 

avskalling i bunn av 

innside yttervegg, 

mot grunn/overløp 

på utside.  

 

Generelt for vegg 

1/2 Fuktopptak fra 

grunn 

Estetikk 

og bære-

evne 

1 - Metode M 3.3 

og M 7.2 

 

Fuktkilde 

kartlegges, 

evt. drenering 

utbedres. 

 

Utbedres 

innen 5 år. 

- 

Utilgjengelig for billedtaking på befaringstidspunkt. 

 

P1-U-

15.1 

Kloridprøver. 3 stk. 

støvprøver med 

borintervall på 0-20, 

20-40 og 40-60mm 

dybde.  

 

Analyseresultater 

viser innhold av 

klorider. Viser 

minimal risiko for 

- Innstøpte klorider Konsekvens – Risiko 

for korrosjon som 

følger av klorider er 

minimal, men da 

betongen er 

karbonatisert (ref. P1-

U-15.2) er det 

sannsynlig at 

armering kan 

korrodere, forutsatt 

Se. P1-U-15.2 - 
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korrosjon som følger 

av klorider i 

betongen. Unntak er 

1 av 9 prøver (nr. 

P1-U15-CP1-20) 

som viser mulig 

risiko.  

tilgang på fuktighet og 

luft. 

 

Deler av vegg ned 

mot grunn er generelt 

mer porøs som følger 

av saltutslag og 

dermed mer 

eksponert for fukt og 

luft – sjans for 

korrosjon på grunn av 

klorider er mulig. 

 
Figur 3.3.1-14: P1-U-15.1 - Prøvefelt 

 
Figur 3.3.1-15: P1-U-15.1 - Analyseresultater [1] 

 
Figur 3.3.1-16: P1-U-15.1 - Kritiske grenseverdier for kloridinnhold [2] 

P1-U-

15.2 

Overdekning 

generelt på vegg, 

stor variasjon, 

minstemål 15mm. 

2 Korrosjon som 

følger av 

karbonatisert 

betong, relativ 

Sikkerhet 

(bæreevn

e) 

2 Mod

erat 

Komplett 

begrenset 

mekanisk 

reparasjon 

- 
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Innhugg viser 

armering glattstål 

d=8mm vert. og hor. 

Jevnt fordelt 

overflaterust, samt 

stedvis 

rustavskalling. Porøs 

betong (dårlig 

utstøpt og 

tilsynelatende lav 

fasthet) 

 

Karbonatisering. 

Betong er 

karbonatisert inn til 

armeringsjern. 

Stedvis områder 

som ikke er 

karbonatisert, samt 

deler av puss.  

fuktighet mellom 

40-90% og tilgang 

på luft. 

 

Betong kan ha lavt 

sementinnhold, 

evt. dårlig blandet, 

høyt v/c-tall. 

Reduserer 

bestandighet. 

 

Deler av puss ikke 

karbonatisert, kan 

være utført i nyere 

tid.  

etter metode 

M 3.3 – 

gjenoppbyggin

g av betong, 

og M 7.2 – 

gjenoppretting 

av passivitet. 

Bærende 

reparasjon.  

 

Utbedres 

innen 3 år. 

 

Foreslår 

fasthetsmåling 

av aktuell 

vegg, ifm. evt. 

bruksendring. 
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Figur 3.3.1-17: P1-U-15.2 

P1-U-16 Samtlige 

fundamenter ikke 

tilgjengelig 

TG

IU 

Tiltak – For å observere fundamenter foreslås det at vegger 

med avskallinger på nedre del mot grunn utføres iht. angitt 

tiltak for aktuelle områder. I den forbindelse vil korrodert 

armering blottlegges og skadeomfang og videre tiltak kan 

vurderes nærmere. Det skal kun meisles i en feltbredde på 

- 
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max. 1 m per vegg av gangen. Prosedyre for utførelse 

utarbeides i samsvar med RIB. 

 

P1-1-01 Malingsavflassing og 

oppløst tresonitt på 

innside av yttervegg 

i betong. 

1 Fuktinntrenging. 

Muligens fra vindu 

eller overliggende 

balkongdekke. 

Estetikk, 

kostnad 

1 - Tette evt. 

fukttilgang 

- 

 
Figur 3.3.1-18: P1-1-01 

 

P1-2-01 Blottlagt armering, 

overdekning c=5mm, 

cc200 hovedarm, 

glattstål d=10, 

overflaterust (ingen 

avskalling, muligens 

fra byggetid) 

1/2 Lite overdekning 

under utførelse 

Sikkerhet 

(brann) 

2 - Øke brann-

motstand (øke 

overdekning til 

armering) 

- 
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Figur 3.3.1-19: P1-2-01 

P1-2-02 Blottlagt armering, 

dårlig utstøpt 

(stedvis i korridor), 

overdekning 

c=10mm, glattstål 

d=10, overflaterust  

1 Dårlig 

utstøping/steinreir 

Sikkerhet 

(brann og 

bære-

evne) 

1 - Øke brann-

motstand (øke 

overdekning til 

armering). 

Støpe igjen 

steinreir.  

- 

 
Figur 3.3.1-20: P1-2-02 

P1-2-03 Oppbygging 

yttervegg. 

Tvegg,tot=230mm. Fra 

utside og inn: 10mm 

puss + 150mm bet. 

+ 50mm tresonitt + 

20mm puss 

- - - - - - - 
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Figur 3.3.1-21: P1-2-03 

 

 

P1-3-01 Puss 20-25mm, 

porøs og dårlig, 

slipper stedvis, blir 

hakk ved å banke i 

den. Betong bak 

puss, solid og hard å 

bore i.  

1 - Estetikk 0 - - - 
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Figur 3.3.1-22: P1-3-01 

P1-3-02 Stedvis blottlagt 

armering i hele 

korridor, 

overdekning typ. 

c=0-5mm, cc200 

hovedarm, glattstål 

d=10, overflaterust 

(ingen avskalling, 

muligens fra 

byggetid).  

 

Stedvis steinreir og 

generelt dårlig 

utstøpt i uk 

armering. 

1 Lite overdekning 

under utførelse.  

 

Dårlig utstøp. 

Sikkerhet 

(brann) 

2 - Øke brann-

motstand (øke 

overdekning til 

armering) 

- 
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Figur 3.3.1-23: P1-3-02 

 

P1-5-01 Generelt tørt og godt 

luftet inneklima. 

Typisk 

fuktinntrengning i 

trevirke i overgang til 

gjennomføringer i 

tak. Ingen 

råteskader. 

0/1 Mulig årsak til 

fuktopptak – utett 

taktekking. 

Vedlike-

holds-

kostnad 

1 - Observere 

utvikling evt. 

stoppe 

fuktinntrengni

ng.  

- 
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P1-FN-01 Fasade er 

behandlet/rehabilitert 

i senere tid, ref. kap. 

3.1.2.  

 

Tydelige tegn på 

tidligere avskallinger 

rundt vinduer. Typisk 

ut fra hjørner i nedre 

del av utsparing, 

samt på skrått fra 

øvre hjørner og 

oppover. 

 Fuktinntrengning i 

hjørner på vindu 

som kan ha ført til 

rustsprengninger 

og avskallinger.  

 

Hold! Må sees i 

sammenheng med 

P1-FN-03 og 04 
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Figur 3.3.1-24: P1-FN-01 

P1-FN-02 Kjellervegg og 

fundament ikke 

tilgjengelig 

TG

IU 

- - - - - ? 

P1-FN-03 Kloridprøve + 

innhugg og 

kabonatisering 

TG

IU 

    Utføres og 

suppleres inn i 

rapport 

 

P1-FN-04 Kloridprøve + 

innhugg og 

kabonatisering 

TG

IU 

    Utføres og 

suppleres inn i 

rapport 

 

         

 

P1-FS-01 Fasade er 

behandlet/rehabilitert 

 Normal slitasje. 
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i senere tid, ref. kap. 

3.1.2.  

 

Generelt tegn på 

mindre sår rundt 

utsparinger som er 

rehabiliter i senere 

tid. 

 

Rustutslag i riss på 

underkant balkong 

4.et. 

Balkong – 

fuktinntrengning 

 

Hold! Må sees i 

sammenheng med 

P1-FS-03 og 04 
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Figur 3.3.1-25: P1-FS-01 

P1-FS-02 Kjellervegg og 

fundament ikke 

tilgjengelig 

TG

IU 

- - - - - ? 

P1-FS-03 Kloridprøve + 

innhugg og 

kabonatisering 

TG

IU 

    Utføres og 

suppleres inn i 

rapport 

 

P1-FS-04 Kloridprøve + 

innhugg og 

kabonatisering 

TG

IU 

    Utføres og 

suppleres inn i 

rapport 

 

 

 Bygg Del 2 

P2-U-01 Avskalling og 

saltutslag i bunn 

vegg mot gulv på 

grunn. Delaminering 

av puss.  

 

Generelt langs hele 

korridorvegg og rund 

hjørne mot utgang i 

tverrkorridor. 3 + 1 

meter vegg. 

1/2 Fuktopptak fra 

grunn  

Sikkerhet 

(bære-

evne) 

1 - Komplett 

begrenset 

mekanisk 

reparasjon 

etter metode 

M 3.3 – 

gjenoppbyggin

g av betong, 

og M 7.2 – 

gjenoppretting 

av passivitet.  

 

Utbedres 

innen 3 år. 

- 
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Bilde mangler 

 

P2-U-02 Delaminering av 

puss og saltutslag 

1 Fukt Estetikk 0/1 - Observer 

utvikling 

- 

 
Figur 3.3.2-1: P2-U-02 

P2-U-03 Avskalling, 

saltutslag, 

fuktskader i vegg 

mot grunn mot bygg 

Del 3 og mot gate. 

Kjellervegg med 

tilfylte masser på 

motstående side.  

 

Betong bak tresonitt 

ikke kontrollert. 

1 Fukt Estetikk 0/1 - Observer 

utvikling 

- 

 
Figur 3.3.2-2: P2-U-03 

P2-U-

04.1 

Stedvis saltutslag og 

delaminering av 

puss og betong på 

vegger langs gulv i 

hele rommet.  

1/2 Fuktopptak fra 

grunn 

Estetikk 

per nå. 

 

Bæring 

om tid. 

0 - Observer 

utvikling og 

utbedre sår 

iht. forenklet 

mekanisk 

reparasjon 

etter metode 

M 3.1 – 

gjenoppbyggin

g av betong. 

- 



Kartlegging av bæresystem og tilstandsvurdering 

 
Norrøna Hotell 
Oppdragsnr.: 5191230   Dokumentnr.: RIB-01   Versjon: B01 

  

2019-07-19  |  Side 40 av 86 n:\519\12\5191230\4 resultatdokumenter\41 rapporter\rib-01 - kartlegging av bæresystem og tilstandsvurdering - 
norrøna hotell\rib-01 - kartlegging av bæresystem og tilstandsvurdering - norrøna hotell.docx 

 

 
Figur 3.3.2-3: P2-U-04.1 

P2-U-

04.2 

Saltutslag, 

delaminering av 

puss og konstruktiv 

betong.  

2 Fuktopptak Sikkerhet 2 mod

erat 

Komplett 

begrenset 

mekanisk 

reparasjon 

etter metode 

M 3.3 – 

gjenoppbyggin

g av betong, 

- 
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og M 7.2 – 

gjenoppretting 

av passivitet. 

Bærende 

reparasjon.  

 

Utføres inne 3 

år. 

 

 

Figur 3.3.2-4: P2-U-04.2 



Kartlegging av bæresystem og tilstandsvurdering 

 
Norrøna Hotell 
Oppdragsnr.: 5191230   Dokumentnr.: RIB-01   Versjon: B01 

  

2019-07-19  |  Side 42 av 86 n:\519\12\5191230\4 resultatdokumenter\41 rapporter\rib-01 - kartlegging av bæresystem og tilstandsvurdering - 
norrøna hotell\rib-01 - kartlegging av bæresystem og tilstandsvurdering - norrøna hotell.docx 

 

P2-U-05 Saltutslag og 

avskalling av puss.  

1 Fuktopptak, trolig 

fra grunn 

Estetikk 0/1 - Observer 

utvikling 

- 

 

 
Figur 3.3.2-5: P2-U-05 

P2-U-06 Saltutslag og 

avskalling av puss.  

1 Fuktopptak, trolig 

fra grunn 

Estetikk 0/1 - Observer 

utvikling 

- 
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Figur 3.3.2-6: P2-U-06 

P2-U-07 Saltutslag og 

avskalling av puss i 

bunn av veggende. 

1 Fuktopptak, trolig 

fra grunn 

Estetikk 0/1 - Observer 

utvikling 

- 

Bilde mangler 

 

P2-U-08 Riss over 

dørutsparing. 

 

Bomskader 

(delaminert bet./ 

russpregninger) 

rundt rør i vegg. 

 

Saltutslag og 

delaminering av bet. 

Ellers. 

2 Fuktinntrengning 

fra overliggende 

tak/vegg. 

Sikkerhet 

og 

estetikk 

1 - Komplett 

begrenset 

mekanisk 

reparasjon 

etter metode 

M 3.3 og M 

7.2. 

 

Der armering 

ikke er 

blottlagt: 

Forenklet 

mekanisk 

reparasjon 

etter metode 

M 3.1. 

- 
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Figur 3.3.2-7: P2-U-08 

   

P2-U-09 Riss ≥ 0,5mm 

vertikalt på vegg ca. 

0,5m fra 

søylepunkt/oppleggs

punkt for vegg.  

1 Mulig setninger i 

grunn/ 

overbelastning 

Bæring 1 - Observer evt. 

utvikling 

- 
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Figur 3.3.2-8: P2-U-09 

P2-U-

10.1 

Kloridprøver. 3 stk. 

støvprøver med 

borintervall på 0-20, 

20-40 og 40-60mm 

dybde.  

 

Analyseresultater 

viser innhold av 

klorider. Intervall 0-

40mm viser minimal 

risiko for korrosjon 

som følger av 

klorider i betongen. 

Intervall 40-60mm 

viser sannsynlig 

risiko.  

 

- Innstøpte klorider 

 

 

Konsekvens – Risiko 

for korrosjon er 

sannsynlig forutsatt 

tilgang på luft og fukt. 

 

På øvre del av vegg 

ligger armeringen 

45mm inn i vegg, luft 

og fukttilgang er 

minimal, 

sannsynligheten for 

korrosjon er derfor 

minimal/svært 

langsom.  

 

Nedre del av 

kjellervegger er mer 

utsatt for korrosjon da 

Utbedre 

skader på 

vegger iht. 

registrerte 

observasjoner 

og forslag til 

tiltak. 

- 
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Målt overdekning til 

ytterste lag, 45mm. 

det allerede er 

avskallinger og mer 

porøs betong pga. 

saltutslag. Risiko for 

korrosjon er 

mulig/sannsynlig. 

 
Figur 3.3.2-9: P2-U-10.1 - Prøvefelt 

 
Figur 3.3.2-10: P2-U-10.1 - Analyseresultat [2] 

 
Figur 3.3.2-11: P2-U-10.1 - Veiledende kritisk grenseverdi for kloridinnhold [3] 

P2-U-

10.2 

Innhugg. 15mm 

puss, 45mm 

overdekning til arm., 

glattstål d=10mm, 

jevnt fordelt 

overflaterust, men 

1 Årsak til korrosjon 

av armering. 

Korrosjonsmønster 

kan tyde på 

korrosjon som 

følger av klorider, 

Sikkerhet 

(bestandi

ghet) 

1 - Vegger med 

lite arm.-

overdekning 

er mer utsatt 

for korrosjon 

som følger av 

- 
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uregelmessig 

rustmønster.  

 

Karbonatiserings- 

fronten ligger ca 

15mm inn fra 

overflaten. Armering 

ligger i ikke-

karbonatisert 

betong.  

 

Hard og fast betong. 

men svært 

langsom prosess 

da tilgang på fukt 

og luft er minimal. 

Mulig raskere 

korrosjons-

hastighet lengre 

ned på vegg hvor 

fuktopptak fra 

grunn trolig er 

større. 

 

Karbonatisert 

betong som følger 

av karbondioksid 

som diffunderer inn 

i betongen 

 

karbonatiserin

g og klorider. 

Derfor viktig å 

utbedre 

skader på 

vegger iht. 

registrerte 

observasjoner 

og forslag til 

tiltak. 
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Figur 3.3.2-12: P2-U-10.2 

P2-U-11 Samtlige 

fundamenter ikke 

tilgjengelig 

TG

IU 

Tiltak – For å observere fundamenter foreslås det at vegger 

og søyler med avskallinger på nedre del mot grunn utføres 

iht. angitt tiltak for aktuelle områder. I den forbindelse vil 

evt. korrodert armering blottlegges og skadeomfang og 

videre tiltak kan vurderes nærmere. For vegger skal det 

kun meisles i en feltbredde på max. 1 m per vegg av 

gangen. Prosedyre for utførelse utarbeides i samsvar med 

RIB. For søyler skal spesifikk prosedyre utarbeidet av RIB 

følges.  

 

 

P2-2-01 Oppbygging av 

yttervegg. 

Tvegg,tot=300mm. Fra 

utside og inn: 20mm 

puss + 180mm bet. 

+ 70mm tresonitt + 

30mm puss 

- - - - - - - 
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Figur 3.3.2-13: P2-2-01 

 

 

P2-5-01 Soppdannelse i 

overgang vegg-tak, 

spesielt hjørner.  

1 Fukt/kondens. 

Kuldebro ut mot 

raft/takfot. 

Lekkasje på tak 

Estetikk. 

Helse og 

miljø.  

1 - Fukttilgang 

kartlegges og 

stoppes.  

- 

 
Figur 3.3.2-14: P2-5-01 
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P2-5-02 Overkant dekke over 

5.et. Dekketykkelse 

ca. 260mm. 

Oppbygging ovenfra 

og ned: 50mm 

armert betong + 

50mm utstøpt leca + 

150mm betong 

(antatt) + 10mm 

puss. 

 

Armering i toppsjikt, 

glattstål d=8mm. 

Overdekning 30mm.  

 

Overflaterust. Arm. 

har vært blottlagt i 

uvisst antall år. 

Trolig ikke rust i 

dekket ellers.   

- - - - - - - 

 
Figur 3.3.2-15: P2-5-02 

 

P2-6-01 Generelt tørt og godt 

luftet inneklima. Noe 

fuktopptak i fot av 

takstoler. Typisk 

fuktinntrengning i 

overgang til 

gjennomføringer i 

tak. 

0/1 Årsak til fuktopptak 

– kuldebro ved 

takfot og 

gjennomføringer, 

samt utett 

taktekking.  

Vedlike-

holds-

kostnad 

0/1 - Observere 

utvikling 

- 
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Figur 3.3.2-16: P2-6-01 

P2-6-02 Fuktopptak i trevirke. 

Påbegynt råte av 

trevirke. Utvikles 

langsom da loft er 

godt luftet. 

1 Fuktinntrengning i 

kil mot tårn som 

føres gjennom tak. 

Utett taktekking. 

Vedlike-

holds-

kostnad 

1 - Tekking tak 

utbedres 

innen 5 år 

- 
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|  
Figur 3.3.2-17: P2-6-02 

P2-6-03 Påbegynt råte av 

trevirke. Utvikles 

langsom da loft er 

godt luftet.  

2 Fuktinntrengning i 

kilrenne, gjennom 

taktekking. 

Vedlike-

holds-

kostnad 

1 lav Taktekking 

utbedres 

innen 3 år 

- 

 
Figur 3.3.2-18: P2-6-03 

 

P2-FN-01 Fasade er 

behandlet/rehabilitert 

i senere tid, ref. kap. 

3.1.2.  

 

Ingen tydelige tegn 

til tidligere skade 

(muligens ny puss 

på fasade). 

 

 Punkavskalling i 

raft – muligens 

pitting-korrosjon 

 

Balkonger – 

fuktinntrengning fra 

overside.  
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Punktavskalling i 

raft. 

 

2 stk. rustutslag og 1 

stk. mindre 

avskalling i 

underkant front 

balkong 

Hold! Må sees i 

sammenheng med 

P2-FN-04 og 05 
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Figur 3.3.2-19: P2-FN-01 

P2-FN-02 Bom/delaminering 

rundt 2 av 4 vinduer i 

kjeller mot gågate. 

1 Vanninntrengning i 

vindussmyg 

Bestandi

ghet og 

estetikk 

1 - Komplett 

begrenset 

mekanisk 

- 
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Ref. bilde av fasade 

under P2-FN-01 

reparasjon 

etter metode 

M 3.1 – 

gjenoppbyggin

g av betong, 

og M 7.2 – 

gjenoppretting 

av passivitet.  

 

Utbedres 

innen 5 år. 

 

P2-FN-03 Kjellervegg og 

fundament ikke 

tilgjengelig 

TG

IU 

- - - - - ? 

P2-FN-04 Kloridprøve + 

innhugg og 

kabonatisering 

TG

IU 

    Utføres og 

suppleres inn i 

rapport 

 

P2-FN-05 Kloridprøve + 

innhugg og 

kabonatisering 

TG

IU 

    Utføres og 

suppleres inn i 

rapport 

 

 

P2-FØ-

01 

Fasade er 

behandlet/rehabilitert 

i senere tid, ref. kap. 

3.1.2.  

 

Tydelige tegn på 

tidligere avskallinger 

rundt vinduer. ¼ av 

vinduene har tegn 

på tidligere sår som 

er reparert i senere 

tid.  

 Fuktinntrengning i 

hjørner på vindu 

som kan ha ført til 

rustsprengninger 

og avskallinger.  

 

Hold! Må sees i 

sammenheng med 

P2-FØ-04 og 05 
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Figur 3.3.2-20: P2-FØ-01 

P2-FØ-

02 

Bomskader og 

delaminering langs 

store deler av vegg 

1 Fukt fra grunn, 

trekker evt. inn i 

vindussmyg.  

Bestandi

ghet og 

estetikk 

1 - Komplett 

begrenset 

mekanisk 

- 
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mot grunn og opp 

ca. 0,5 til 1m. 

Stedvis ikke bomlyd.  

reparasjon 

etter metode 

M 3.1 – 

gjenoppbyggin

g av betong, 

og M 7.2 – 

gjenoppretting 

av passivitet.  

 

Utbedres 

innen 5 år. 

 
P2-FØ-

03 

Kjellervegg og 

fundament ikke 

tilgjengelig 

TG

IU 

- - - - - ? 

P2-FØ-

04 

Kloridprøve + 

innhugg og 

kabonatisering 

TG

IU 

    Utføres og 

suppleres inn i 

rapport 

 

P2-FØ-

05 

Kloridprøve + 

innhugg og 

kabonatisering 

TG

IU 

    Utføres og 

suppleres inn i 

rapport 

 

 

P2-FV-01 Fasade er 

behandlet/rehabilitert 

i senere tid, ref. kap. 

3.1.2.  

 

Generelt ingen 

tydelige tegn på 

tidligere eller nye 

skader. 

 

Overside balkonger 

og tak over 

kjelleretasje er noe 

 Mulig årsak til slitt 

betong på overside 

– direkte eksponert 

mot vær, som 

fryse/tine-sykluser 

 

Hold! Må sees i 

sammenheng med 

P2-FV-04 og 05 

   Overside tak 

og balkonger 

som er direkte 

eksponert mot 

været – 

dreneres/tekk

es 
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nedslitt (betong med 

grov overflate)  

 
Figur 3.3.2-21: P2-FV-01 

P2-FV-02 Saltutslag i 

underkant raft, vegg 

til bygg Del 3.  

 

Observert 

fuktinntrengning og 

saltutslag på innside 

av vegg, ref. P3-5-1. 

1 Fuktinntrengning, 

trolig fra tak. 

Bestandi

ghet og 

estetikk 

1 - Kartlegg kilde 

til fukt, evt. 

utbedre 

tekking på tak.  

- 
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Figur 3.3.2-22: P2-FV-02 

P2-FV-03 Fundament ikke 

tilgjengelig 

TG

IU 

- - - - - ? 

P2-FV-04 Kloridprøve + 

innhugg og 

kabonatisering 

TG

IU 

    Utføres og 

suppleres inn i 

rapport 

 

P2-FV-05 Kloridprøve + 

innhugg og 

kabonatisering 

TG

IU 

    Utføres og 

suppleres inn i 

rapport 
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 Bygg Del 3 

P3-U-01 Generelt tørt og 

luftig klima i 

krypkjeller under 

befaringstidspunkt. 

Stedvis saltutslag i 

underkant dekke mot 

yttervegg og ca. 

1,5m inn i rom. 

 

Kjellervegger med 

tilfylte masser på 

utside har flekkete 

gråfarge på innside. 

 

Vegger og 

fundamenter i grunn 

tilsynelatende god 

stand, ingen tegn til 

skader.  

0 - - 0 - - - 
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Figur 3.3.3-1: P3-U-01 
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P3-U-02 Steinreir i overgang 

drager-dekke. 

Armeringsjern 

blottlagt med 

overflaterust, ingen 

rustavskalling. 

1 Dårlig utstøpt Sikkerhet 0/1 - Komplett 

begrenset 

mekanisk 

reparasjon 

etter metode 

M 3.3 – 

gjenoppbyggin

g av betong. 

Utbedres 

innen 5 år. 

- 

 
Figur 3.3.3-2: P3-U-02 

P3-U-03 Steinreir og blottlagt 

armering med 

overflaterust. 

 

Riss på sideflate 

nedre del av drager 

og underside.  

1 Dårlig utstøpt og 

lite overdekning 

 

Riss som følger av 

rustsprengning 

Sikkerhet 1 - Komplett 

begrenset 

mekanisk 

reparasjon 

etter metode 

M 3.3 – 

gjenoppbyggin

g av betong, 

og M 7.1 – 

gjenoppretting 

av passivitet. 

Utbedres 

innen 5 år.  

- 



Kartlegging av bæresystem og tilstandsvurdering 

 
Norrøna Hotell 
Oppdragsnr.: 5191230   Dokumentnr.: RIB-01   Versjon: B01 

  

2019-07-19  |  Side 64 av 86 n:\519\12\5191230\4 resultatdokumenter\41 rapporter\rib-01 - kartlegging av bæresystem og tilstandsvurdering - 
norrøna hotell\rib-01 - kartlegging av bæresystem og tilstandsvurdering - norrøna hotell.docx 

 

 
Figur 3.3.3-3: P3-U-03 

P3-U-04 Steinreir/ dårlig 

utstøpt betong. 

 

1 Dårlig utførelse og 

lite overdekning 

Sikkerhet 

/ 

1 - Komplett 

begrenset 

mekanisk 

- 
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Armeringsjern uten 

overdekning, med 

overflaterust. 

 

Blottlagt arm. i 

steinreir 200mm opp 

fra UK vegg. 

Glattstål d=25. 

Overflaterust. 

bestandig

het 

reparasjon 

etter metode 

M 3.3 og M 

7.1. 

 

Utbedres 

innen 5 år. 

 
Figur 3.3.3-4: P3-U-04 

P3-U-05 Generelt mellom 

korridorakser.  

 

Enkeltpunkter med 

saltutslag. 

 

Stedvis små 

steinreir. 

 

Utsparinger for 

rørføringer med 

blottlagt armering. 

Både kamstål og 

glattstål observert. 

Overflaterust, ingen 

rustavskalling.  

 

Generelt solid og fin 

betong i vegger og 

fundamenter.  

1 Utførelse Sikkerhet

/ 

bestandig

het 

1 - Steinreir og 

utsparinger 

støpes igjen. 

 

Komplett 

begrenset 

mekanisk 

reparasjon 

etter metode 

M 3.3 og M 

7.2.  

 

Utbedres 

innen 5 år. 
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Figur 3.3.3-5: P3-U-05 

P3-U-06 Generelt tørt og 

luftig klima i 

krypkjeller under 

befaringstidspunkt. 

Stedvis saltutslag i 

underkant dekke.  

 

Vegger og 

fundamenter i grunn 

tilsynelatende god 

stand, ingen tegn til 

skader. 

 

Stedvis utsparinger 

for rørføringer med 

blottlagt armering 

med overflaterust 

(ingen avskalling). 

0/1 Utførelse Sikkerhet

/ 

bestandig

het 

0/1 - Utsparinger 

støpes igjen. 

 

Komplett 

begrenset 

mekanisk 

reparasjon 

etter metode 

M 3.3 og M 

7.2.  

 

Utbedres 

innen 5 år. 

- 
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Figur 3.3.3-6: P3-U-06 

P3-U-07 Kloridprøver. 3 stk. 

støvprøver med 

borintervall på 0-20, 

20-40 og 40-60mm 

dybde.  

 

Analyseresultater 

viser innhold av 

klorider. Intervall 0-

40mm viser minimal 

risiko for korrosjon 

som følger av 

klorider i betongen. 

Intervall 40-60mm 

- Innstøpte klorider 

 

 

Konsekvens – Risiko 

for korrosjon som 

følger av kloridinnhold 

er sannsynlig. Men ut 

fra blottlagt armering i 

utsparinger er det ikke 

pågående 

armeringskorrosjon. 

Sannsynlighet for 

pågående korrosjon i 

vegger er derfor 

liten/svært langsom 

prosess. 

- - 
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viser sannsynlig 

risiko.  

 

Boring i betong – 

solid betong med 

relativt høy fasthet 

sammenlignet med 

bygg Del 1 og 2.  

 

 

 
Figur 3.3.3-7: P3-U-07- Prøvefelt 

 
Figur 3.3.3-8: P3-U-07 Analyseresultater [2] 

 

 
Figur 3.3.3-9: P3-U-07 - Veiledende kritiske grenseverdier for kloridinnhold [3] 

P3-U-08 Riss < 0,5mm, 

ensidig (ikke 

gjennomgående). 

Vertikalt riss, 500mm 

1 Kan være små 

setninger, 

overbelastning 

Bæring 0 - Observer evt. 

utvikling 

- 
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til høyre for 

fundament til pilar.  

 
Figur 3.3.3-10: P3-U-08 

 

P3-3-01 Saltutslag og 

malingsavflassing. 

Riss i overgang 

vegg-dekke. 

1 Usikker. Mulig 

fuktig klima på 

andre side av vegg 

i baderom. (Gjelder 

kun denne 

etasjen.) 

Estetikk 0/1 Lav Observer 

utvikling 

- 
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Figur 3.3.3-11: P3-3-01 

P3-3-02 Riss i hjørne uk 

dekke. Observert 

fuktgjennomslag på 

nedre del av vegg i 

tresonitt. Beboer sier 

fuktproblem er 

1 Lite armering. Evt. 

dårlig heft som 

følger av 

rustpågang, som 

følger av tilgang på 

fukt.  

Bæring 1 - Stopp kilde til 

fukt, evt. 

kuldebro.   

 

Observer 

utvikling 

- 
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stanset etter at 

fasade er 

malt/renovert. 

 
Figur 3.3.3-12: P3-3-02 

P3-3-03 Rød/oransje utslag 

fra overgang vegg-

dekke (øvre del er 

vasket over). 

Klissete konsistens. 

Vegg med tresonitt 

på innside.  

0 - 

 

Estetikk 0 - Observer 

utvikling 

- 

 
Figur 3.3.3-13: P3-3-03 

P3-3-04 Riss i hjørne uk 

dekke, samt 

soppdannelse. 

1 Riss grunnet lite 

armering. Evt. 

dårlig heft som 

følger av 

rustpågang, som 

følger av tilgang på 

fukt. Sopp grunnet 

fukttilgang.  

Bæring 1 - Stopp kilde til 

fukt, evt. 

kuldebro.  

   

Observer 

utvikling 

- 
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Figur 3.3.3-14: P3-3-04 

 

P3-4-01 Riss i hjørne uk 

dekke 

1 Lite armering. Evt. 

dårlig heft som 

følger av 

rustpågang som 

følger av tilgang på 

fukt.  

Bæring 1 Lav Stopp kilde til 

fukt, evt. 

kuldebro.   

 

Observer 

utvikling 

- 

 
Figur 3.3.3-15: P3-4-01 

 

P3-5-01 Saltutslag og 

avflassing av 

overflatebehandling 

1 Fuktinntrengning 

fra takovergang 

mellom Del 2 og 

Del 3, evt. fra 

kilrenne. 

Estetikk/ 

bærevne 

1 Lav Kartlegge 

kilde til 

fuktinntrengni

ng, evt. tekke 

tak inne 3 år.  

- 
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Figur 3.3.3-16: P3-5-01 

P3-5-02 Oppbygging 

yttervegg. 

Tvegg,tot=270mm. Fra 

utside og inn 10mm 

puss + 150mm bet + 

80/90mm tresonitt + 

20mm puss 

- - - - - - - 
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Figur 3.3.3-17: P3-5-02 

 

P3-6-01 Generelt tørt og godt 

luftet inneklima. Noe 

fuktinntrengning i 

takhatt (senter tak) 

og kilrenne.  

0/1 Årsak til 

fuktinntrengning – 

utett taktekking 

 

 

Vedlike-

holds-

kostnad 

0/1 - Observere 

utvikling 

- 
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Figur 3.3.3-18: P3-6-01 

P3-6-02 Riss. Risser ikke 

over opplegg. 

0/1 Sammentrekning, 

støpeetappe/ 

støpeskjøt. 

Estetikk 0 - Ingen -  
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Figur 3.3.3-19: P3-6-02 

 

P3-FØ-

01 

Fasade er 

behandlet/rehabilitert 

i senere tid, ref. kap. 

3.1.2.  

 

Generelt ingen 

tydelige tegn på 

tidligere eller nye 

skader bortsett fra at 

tidligere balkonger er 

revet.  

 

 Hold! Må sees i 

sammenheng med 

P3-FØ-05 og 05 
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Figur 3.3.3-20: 3-FØ-01 

P3-FØ-

02 

Delaminering av 

puss langs hele 

vegg mot grunn og 

10-20cm opp på 

vegg. Ingen 

avskalling. 

1 Fuktinntrengning 

fra grunn 

Bestandi

ghet og 

estetikk 

1 - Komplett 

begrenset 

mekanisk 

reparasjon 

etter metode 

M 3.1 – 

gjenoppbyggin

g av betong, 

og M 7.2 – 

gjenoppretting 

av passivitet.  

 

Utbedres 

innen 5 år. 

- 
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Figur 3.3.3-21: P3-FØ-02 

P3-FØ-

03 

Saltutslag i 

underkant baldakin 

1 Fuktinntrengning 

fra overside, evt. 

dårlig luftet 

overside. 

Bestandi

ghet, 

estetikk, 

og 

sikkerhet 

1 - Observer evt. 

utvikling 

- 

 
Figur 3.3.3-22: P3-FØ-03 

P3-FØ-

04 

Kjellervegg inspisert 

fra innside. God 

stand, ref. P3-U-06 

0 - - - - -  

P3-FØ-

05 

Kloridprøve + 

innhugg og 

kabonatisering 

TG

IU 

    Utføres og 

suppleres inn i 

rapport 

 



Kartlegging av bæresystem og tilstandsvurdering 

 
Norrøna Hotell 
Oppdragsnr.: 5191230   Dokumentnr.: RIB-01   Versjon: B01 

  

2019-07-19  |  Side 80 av 86 n:\519\12\5191230\4 resultatdokumenter\41 rapporter\rib-01 - kartlegging av bæresystem og tilstandsvurdering - 
norrøna hotell\rib-01 - kartlegging av bæresystem og tilstandsvurdering - norrøna hotell.docx 

 

P3-FØ-

06 

Kloridprøve + 

innhugg og 

kabonatisering 

TG

IU 

    Utføres og 

suppleres inn i 

rapport 

 

 

P3-FS-01 Fasade er 

behandlet/rehabilitert 

i senere tid, ref. kap. 

3.1.2.  

 

Generelt ingen 

tydelige tegn på 

tidligere eller nye 

skader. 

 

Fast og solid betong 

i grunn, fundamenter 

og kjellervegger. 

Ingen synlige riss og 

avskallinger.  

 

Tilfylling direkte mot 

kjellervegg. 

 Hold! Må sees i 

sammenheng med 

P3-FS-02 og 03 
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Figur 3.3.3-23: P3-FS-01 

P3-FS-02 Kloridprøve + 

innhugg og 

kabonatisering 

TG

IU 

    Utføres og 

suppleres inn i 

rapport 

 

P3-FS-03 Kloridprøve + 

innhugg og 

kabonatisering 

TG

IU 

    Utføres og 

suppleres inn i 

rapport 
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P3-FV-01 Fasade er 

behandlet/rehabilitert 

i senere tid, ref. kap. 

3.1.2.  

 

Generelt ingen 

tydelige tegn på 

tidligere eller nye 

skader. 

 

 Hold! Må sees i 

sammenheng med 

P3-FV-02 og 03 
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Figur 3.3.3-24: P3-FV-01 

P3-FV-02 Kjellervegg inspisert 

fra innside. God 

stand, ref. P3-U-01 

0 - - - - -  
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P3-FV-03 Kloridprøve + 

innhugg og 

kabonatisering 

TG

IU 

    Utføres og 

suppleres inn i 

rapport 

 

P3-FV-04 Kloridprøve + 

innhugg og 

kabonatisering 

TG

IU 

    Utføres og 

suppleres inn i 

rapport 

 

 

 Mål av armerings-overdekning for Del 1, 2 og 3 

Observasjoner fra måling av overdekning er registrert på tegninger, ref. vedlegg kap. 5.2 Tegninger av 

eksisterende bæresystem.  

 

Formålet med overdekningsmålinger er å vurdere brannmostand på aktuelle konstruksjonsdeler, men kan 

også benyttes i forbindelse med å vurdere tilstand og bestandighet til byggverket.  

 

Resultater og observasjoner i forbindelse med vurdering av brannmotstand er presenter i kap. 

2.5 Brannteknisk motstand. 
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