
 

 

 

Boligbyggelaget Nord 

Tilstandskontroll garasje Brattbakken 

Utgave: 1 

Dato: 2016-02-16 



 1 

 

Boligbyggelaget Nord Asplan Viak AS 

 

DOKUMENTINFORMASJON 

Oppdragsgiver: Boligbyggelaget Nord 

Rapporttittel: Tilstandskontroll garasje Brattbakken 

Utgave/dato: 1/  

Filnavn: Tilstandskontroll garasje Brattbakken.docx 

Arkiv ID   

Oppdrag: 605053-01–Rehabilitering Brattbakken garasjeanlegg Tilstandskontroll 

Oppdragsleder: Jon Vidar Jonsson 

Avdeling: Bygg 

Fag Rehabilitering 

Skrevet av: Henning Rasmussen 

Kvalitetskontroll: Bjørn-Erik Andersen 

Asplan Viak AS www.asplanviak.no 





 3 

 

Boligbyggelaget Nord Asplan Viak AS 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

1 Beskrivelse av eksisterende konstruksjon ...................................................................... 4 

1.1 Generelt .................................................................................................................. 4 

1.2 Betong- og armeringsspesifikasjoner ...................................................................... 5 

1.3 Overflatebehandling og installasjoner ...................................................................... 5 

2 Skademekanismer .......................................................................................................... 6 

2.1 Betong .................................................................................................................... 6 

2.2 Karbonatisering ....................................................................................................... 6 

2.3 Korrosjon ................................................................................................................. 7 

3 Betongteknologisk undersøkelse ...................................................................................10 

3.1 Generelt .................................................................................................................10 

3.2 Visuelle observasjoner ...........................................................................................10 

3.3 Prøvetaking ............................................................................................................29 

4 Vurdering ......................................................................................................................32 

5 Oppsummering og konklusjon .......................................................................................33 

  



 4 

 

Boligbyggelaget Nord Asplan Viak AS 

 

1 BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE 
KONSTRUKSJON 

1.1 Generelt 

Det ble utført befaring på garasjeanlegget 27 og 28 januar 2016.  

Det er ikke tilgjengelig tegninger eller annen dokumentasjon på garasjeanlegget og byggeår 
er ukjent. Dekket er målt til 250 mm tykkelse under befaringen og søylene har diameter på 
ca. 340-350 mm. 

En skisse av garasjeanlegget med akseinndeling som vil bli benyttet i denne rapporten er vist 
under: 

 

Figur 1: Skisseoversikt over garasjeanlegget. 
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Garasjeanlegget fungerer som flatdekke på søyler og vil ha de største momentene i 
underkant av dekket midt i mellom søylene og i overkant av dekkene over søyler. På ett slikt 
dekke vil det være disse plassene som vil ha mest armering. Det er nok også etablert 
skjærarmering, armering som går fra overside og ned i underside, rundt søylene. Mengde 
skjærarmering vil være tilnærmet umulig å finne ved en befaring uten armeringstegninger 
eller omfattende og ødeleggende opphugginger. 

1.2 Betong- og armeringsspesifikasjoner 

Byggetegninger, beskrivelse og annen informasjon fra byggetid er ikke tilgjengelig.  

Etter det som er opplyst kan det antas at byggeår er starten av 80-tallet. Gjeldende 
standarder i denne perioden var NS 3473 2.utg for beregning og dimensjonering, NS 3474 
2.utg for materialer og NS 3479 1.utg for laster. 

Dersom det skulle dimensjoneres etter disse standardene uten ekstra krav til spesielle laster 
eller påkjenninger ville følgende blitt benyttet: 

Betongkvalitet og overdekning: 
Betongfasthet, NS 3473 pkt 2.1.2; dersom dette er en konstruksjon der det legges særlig 
vekt på frostbestandighet, slitemotstand mm. Skal fastheten ikke være mindre enn C25. 

Armeringsoverdekning, NS 3473 pkt 8.2.2, minimum 20 mm for betong med kvalitet C25 eller 
høyere. 

Laster: 
Parkeringsdekket er skiltet til 12 tonn. I NS 3479 henvises det til beregningsgrunnlaget for 
jernbanebruer og SVV Bruhåndbok for laster som overstiger 9 tonn.  

1.3 Overflatebehandling og installasjoner 

Betongkonstruksjonene på garasjeanlegget er ubehandlet. 

Det er lagt opp til strøm med egne sikringer til hver parkeringsplass.  
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2 SKADEMEKANISMER  

2.1 Betong 

Selv om betong i utgangspunktet er et svært bestandig byggemateriale, så utsettes den for 
en rekke nedbrytningsmekanismer som hver for seg, eller i kombinasjon med hverandre kan 
føre til at konstruksjonene svekkes eller ødelegges. Felles for prosessene er at de over tid 
endrer betongens struktur og egenskaper. Følgende prosesser er de vanligst forekommende 
i forbindelse med betongkonstruksjoner: 
 

 Karbonatisering 

 Frostangrep 

 Utluting 

 Mekanisk slitasje 

 Angrep av aggressive stoffer 

 Biologisk aktivitet 

 Alkalikiselreaksjoner 

 Korrosjon av armering og annet metall 
 

I dette kapittelet er det gitt en kort oversikt over de mest vanlige nedbrytningsmekanismer 
som opptrer og som har relevans til rapporten. 

2.2 Karbonatisering 

Sementpasta inneholder 20-25 % kalsiumhydroksyd, Ca(OH)2. dette gjør at pH-verdien for 
frisk betong ligger i området 12-14. Karbonatisering er en kjemisk prosess som skjer ved at 
betongen tilføres kulldioksyd, CO2, enten fra luften eller fra kullsyreholdig vann.  

Sementpastaens innhold av kalsiumhydroksyd, Ca(OH)2 vil da omdannes til 
kalsiumkarbonat, CaCO3 etter følgende kjemiske ligning: 

Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O 

Under denne prosessen reduseres pH verdien i sementpastaen til et nivå under 9. For 
uarmerte konstruksjoner kan karbonatiseringsprosessen i seg selv være en fordel fordi 
den medfører en økning i både tetthet og styrke for betongen. 

For armerte betongkonstruksjoner derimot, så kan karbonatiseringsprosessen være svært 
skadelig. Armeringsjern som ligger i tett betongen er beskyttet på grunn av pastaens høye 
innhold av kalsiumhydroksyd, Ca(OH)2, som gjør porevannet basisk (pH=12-14). Den høye 
konsentrasjonen av OH- ioner reduserer oppløseligheten av Fe++, og det dannes en 
passivfilm av Fe2O3 på overflaten av armeringsjernet som forhindrer videre jernoppløsning. 
Under karbonatiseringsprosessen reduseres OH-konsentrasjonen, og passivfilmen på 
armeringens overflate brytes, vanligvis over et stort område. 

Karbonatisering skjer overalt hvor atmosfærisk luft kommer i kontakt med betongens 
kalsiumhydroksyd, dvs. i betongoverflaten og i sprekker. Inntrengningsdybden og 
hastigheten er avhengig av betongens tetthet og fuktinnhold som vist på nedstående figur: 
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2.3 Korrosjon 

2.3.1 Generelt 

Ubeskyttet jern (armering) nedbrytes etter følgende kjemiske formel, og det området hvor 
denne prosessen skjer er anoden: 

Fe  Fe++ + 2e- 

Hvis det er tilgang på vann og oksygen på jernoverflaten, så forbrukes elektronene etter 
følgende ligning: 

O2 + H2O + 4e-  4OH- 

Det område hvor denne prosessen skjer er katoden.  

 

Resultatet av disse to prosessene er at det dannes Fe++ og OH- ioner. Disse medvirker i 
dannelsen av korrosjonsprodukter, eller rust. Rust er imidlertid ikke et bestemt stoff, men vil 
avhenge av hvor mye oksygen som er tilgjengelig. En oversikt over jernets 
korrosjonsprodukter kan sees på nedstående oversikt: 
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Felles for alle korrosjonsproduktene er at de har større volum enn det opprinnelige jernet 
som vist nedenfor. 

 

Under vanlig atmosfæriske korrosjon får man den mest vanlige formen for rust som har 
betegnelsen Fe(OH)3*nH2O og har et volum som er 4-8 ganger større enn jernet. Dette er 
årsaken til at betongoverdekningen som oftest sprenges ut som et tydelig varsel om 
pågående korrosjon. 

2.3.2 Klorider 

Klorider er salter som kan ha sin opprinnelse i: 

 Akselererende tilsetningsstoffer brukt ved produksjon av betongen. 

 Tilslagsmaterialer som er benyttet. (NS 3474 åpner for bruk av sjøvann) 

 Salt fra ytre påvirkning. (Salting, sjøvann, etc.) 
 
Klorider er skadelig for armeringen ved at de trenger inn i betongen og bryter armeringens 
passivfilm lokalt, og dermed kan gi armeringskorrosjon. Kloridinitiert korrosjon fører ofte til 
svært alvorlige korrosjonsangrep ved at dette kan gi lokal groptæring. Elektriske krefter fører 
til at klorider tiltrekkes steder med allerede pågående korrosjon, og en meget høy 
korrosjonshastighet kan bli resultatet.  

Kloridinitiert korrosjon gir ikke nødvendigvis samme grad av ekspanderende 
korrosjonsprodukter, slik tilfellet er for korrosjon som følge av karbonatisering. Dette kan føre 
til at det ikke blir den samme grad av utsprengninger i betongoverflaten som et forvarsel på 
korrosjonsangrep. 

For betong med standard sement legges vanligvis følgende grenseverdier til grunn: 
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Kloridinnhold i % av 
sementvekt 

Korrosjonsrisiko 

< 0,4 Neglisjerbar 

0,4 – 1,0 Mulig 

1,0 – 2,0 Sannsynlig 

> 2,0 Sikker 

 

Grenseverdiene i tabell over varierer fordi grensekonsentrasjonene er avhengig av 
porevannets pH, og høyere pH vil tåle noe mer klorider før korrosjon oppstår. Dette vil også 
si at dersom karbonatiseringsfronten nærmer seg armeringen (lavere pH) samtidig som det 
er funnet klorider, bør en være spesielt årvåken for mulig kloridinitiert korrosjon. 

2.3.3 Katode/anode forholdet 

Hvorvidt det oppstår jevn overflatekorrosjon, som er typisk i forbindelse med korrosjon som 
følge av karbonatisering, eller man får groptæring som er typisk for kloridinitiert korrosjon, 
avhenger av arealforholdet mellom anoden og katoden, og kan illustreres med nedstående 
skisse: 

 

2.3.4 Galvanisk korrosjon 

Der to forskjellige metaller har elektrisk kontakt/forbindelse vil den ene bli katode mens den 
andre blir anoden. Forskjellige metaller har forskjellig «edelhet» og det er alltid det metallet 
som er minst edelt som vil bli anoden og korrodere. Galvanisk korrosjon er ofte den farligste 
formen for korrosjon i stålkonstruksjoner og forekommer ofte i f.eks. bolteforbindelser det det 
er benyttet to eller flere forskjellige stållegeringer.  
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3 BETONGTEKNOLOGISK UNDERSØKELSE 

3.1 Generelt 

Det ble utført en befaring med betongteknologiske undersøkelser 27-28. januar 2016. 
Befaringen var en visuelle befaring med prøvetaking for kloridinnhold, karbonatiseringsdybde 
og målinger av armeringens overdekning med opphugginger. 

Da det på befaringstidspunktet var snø i Tromsø har befaringen begrenset seg til søyler og 
underkant av parkeringsdekket. Oversiden av dekket og kartlegging av eventuelle riss i 
forbindelse med søyleopplegg og av armering over søyler har ikke vært mulig. 

Armeringens betongoverdekning måles ikke-destruktivt ved hjelp av et Covermeter. Dette 
er et instrument som ved generering av et magnetisk felt i en sensor kan benyttes både til å 
lokalisere armering og til å måle dennes avstand fra betongoverflaten. Målingene angis som 
minimum og gjennomsnittlig overdekning over et område på 1 m2. 

Karbonatiseringsdybden måles enten ved opphugging, boring eller kjerneboring i 
betongen, hvoretter det umiddelbart sprøytes på en indikatorvæske, fenoftalein, som gir 
fargeomslag fra rødt/fiolett til fargeløst ved pH lavere enn ca. 9. Deretter måles avstanden fra 
betongoverflaten og inn til karbonatiseringsfronten. På samme sted bør man også kjenne 
avstanden inn til det underliggende armeringsjern. 

Kloridinnhold måles ved å samle opp utboret støv fra betongen. Det kan benyttes flere 
metoder for analyse av borstøvet. Vanligvis brukes RCT-metoden (Rapid Chloride Test), 
som er en svært enkel metode, men med sine helt klare begrensninger når det gjelder 
nøyaktighet og reproduserbarhet av måleresultatene. Metoden kan også brukes for analyser 
i felt, og er mest benyttet for å få en første indikasjon på hvorvidt man har klorider eller ikke. I 
en del tilfeller utføres kloridprøvene som kloridprofiler. Dette vil si at man tar ut prøver for 
analyse i flere intervaller innover i konstruksjonen, og dette benyttes når man vurderer 
klorider som har sin årsak i utvendige kloridbelastninger på konstruksjonen. Kloridinnholdet 
omregnes slik at det angir % klorider av sementvekt. Dette forutsetter at sementinnholdet er 
kjent. I motsatt fall må dette anslåes ut fra betongkvaliteten. 

Opphugging av betong for å avdekke armering og korrosjonstillstanden. Armeringens 
plassering blir markert med en overdekningsmåler og betongoverdekningen blir meislet vekk. 
Etter å ha frilagt deler av armeringen kan korrosjonstilstanden vurderes. Opphugginger bør 
foretas både der det er synlige symptomer på betongoverflaten og der det ikke er tegn på 
underliggende korrosjon. 

3.2 Visuelle observasjoner 

Dekketykkelse  = 250 mm 
Søyler    = Ø350 mm 

Alle aksehenvisninger videre i dette kapittelet henviser til figur 1 i kapittel 1. 

På en stor andel av søylene er det typiske støpefeil med manglende vibrering og betongen 
har ikke fylt ordentlig ut mellom bøyler og forskaling, se bilde 6. Dette har resultert i 
manglende overdekning langs spiralarmeringen. Videre er også armeringen plassert skjevt 
inne i form, noe som resulterer i stor overdekning på en side og lav overdekning på 
motstående side. 
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Senteravstand på armering i undersiden av dekket er enkelte steder observert med store 
avvik. Da det ser ut til at den burde vært plassert med 150mm har jern blitt forskjøvet og den 
varierer fra 80-200mm.  

Det er en støpeskjøt midt på dekket langs akse B+3m. I endene av dekket ved denne 
støpeskjøten er det observert riss, se bilde 22, 23 og 24. 

Det er observert riss med fuktgjennomslag tre steder på underside dekke. Disse rissene er 
plassert midt i feltene der det er størst moment i plata, se bilde 18 og 19. Rissene er i akse 
[1-2, D+2.5m], [2+2.5m, F-G] og [5+2.5m, F-G].  

Det er observert enkelte avskalinger grunnet armeringskorrosjon og mangelfull overdekning 
enkelte steder. På undersiden av dekket er det kun observert avskaling med korrosjon langs 
dryppnese i akse A, se bilde 8. I den samme aksen er det avskalet en del av 
rekkverkskanten ved innfesting/innstøpt rekkverksstolpe, se bilde 9. 

De mest omfattende avskalingene grunnet korrosjon er på søyler der det er manglende 
overdekning og feilaktig utstøping. Størst skadeomfang er det på søylene på begge sider av 
fuge i akse 8,F, se bilde 15 og 16. Denne fugen ser ut til å være en dilaktasjonsfuge tettet 
med en type skum, videre er det montert ett beslag under fugen for å hindre drypp ned på 
undersiden. Dette beslaget hindrer besiktigelse av fugen fra underside og oversiden var 
dekket av snø på befaringstidspunktet. 

Det er observert ett felt med frostskader på sidekant av dekket i akse 13, B-C. Det er også 
på samme sidekant i akse E observert bom. 

Oversiden av dekket har ikke vært tilgjengelig for befaring grunnet snø på 
befaringstidspunktet. Det er viktig å utføre en befaring her for å avdekke eventuelle riss og 
skader over søyleopplegg. Skader på dette dekket vil typisk være slitasje, frostskader og 
eventuell tilførsel av salt, fra biler, som øker kloridnivået i betongen ved armering over søyler. 

Det er skiltet til 12 tonn kjøretøytyngde på oversiden av dekket. Ved laster over 9 tonn 
henviser NS 3479 til beregningsgrunnlaget for jernbanebruer og SVV Bruhåndbok. Det er 
ikke registrert riss eller skader ved befaring som kan indikere overbelastning, men det ble 
observert brøyteredskap som har totalvekt over 12 tonn på parkeringsdekket. 
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Bilde 1: Brattbakken garasjeanlegg 

 

 

Bilde 2: Tilbygg i stål, langs akse 1 
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Bilde 3: Tilbygg i stål, 100x100mm stålsøyle og IPE220 dragere i front. 

 

 

Bilde 4: Kalkutfelling i dekkekant ved bolteinnfesting. 
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Bilde 5: Avskaling av betongen på en søyle med korrodert armering. 

 

 

Bilde 6: Manglende overdekning med korrosjon og avskaling. Steinreiret, manglende betong, er grunnet dårlig 
utstøping. 
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Bilde 7: Avskaling ved innfesting av rekkverk. 

 

 

Bilde 8: Manglende overdekning med påfølgende armeringskorrosjon og avskaling langs dryppkant akse A 
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Bilde 9: Fuktgjennomgang i fuge mellom vegg til påkjøringsrampe og parkeringsdekke. 

 

 

Bilde 10: Frostskader/avskaling under dekke. Akse 13, B-C 
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Bilde 11: Manglende overdekning, topp søyle akse 13, C 

 

 

Bilde 12: Bom, kant dekke akse 13, E 
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Bilde 13: Fuge, overgang mellom dekker, akse 8, D. 

 

 

Bilde 14: Dryppfang under fuge akse 8. 
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Bilde 15: Avskaling og kalkutfelling topp søyler akse 8,F 

 

 

Bilde 16: Korrodert armering, bilde tatt etter fjerning av løs betong, søyle akse 8,E 
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Bilde 17: Gjennomføring av kabel. 

 

 

Bilde 18: Riss med fuktgjennomgang og kalkutfelling, akse 5+2.5 m, F-G 
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Bilde 19: Riss med fuktgjennomgang og kalkutfelling, akse 2+2.5 m, F-G 

 

 

Bilde 20: Fuktgjennomgang ved gjennomføring av dren og kabler, fuktskader på koblingsboks, akse G 

 



 22 

 

Boligbyggelaget Nord Asplan Viak AS 

 

 

Bilde 21: Opplyst maks kjøretøytyngde på dekket er 12 tonn. For laster over 9 tonn henviser NS 3479 til 
trafikklaster i beregningsgrunnlag for jernbanebruer og SVV Bruhåndbok. 

 

 

Bilde 22: Brøyteredskap benyttet på dekket under befaring var en Volvo L70F, denne er opplyst til å ha 
arbeidsvekt på 12,7-15 tonn på volvo sine hjemmesider. Dette er over de skiltede 12 tonn. 
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Bilde 23: Riss i sidekant dekke ved støpeskjøt, akse 13, B+3m. 

 

 

Bilde 24: Støpeskjøt i akse B+3m. 
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Bilde 25: Riss i sidekant dekke ved støpeskjøt, akse 8, B+3m. 

 

 

Bilde 26:Prøvested S1. Frilegging av armering på søyle i akse 5, E. Det er korrosjon på bøylen (ø8) og 
påbegynnende korrosjonsflekker på hovedarmeringen (ø16). Overdekningen er her 22 mm til bøyle og 
karbonatiseringsdybden er 18 mm. 
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Bilde 27: Prøvested S2. Frilegging av hovedarmering på søyle akse 13,B. Overdekningen til hovedarmeringen er 
22-52mm og karbonatiseringsdybden er 24mm. Det er små korrosjonsflekker på armeringen. 

 

 

Bilde 28: Prøvested T1. Akse 5+2.5m, F+2.5m, 2xø12c150-200 langs akse F-G med overdekning 15-20 mm. 
Ø12c150 langs akse 5-6 med overdekning 30 mm.   
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Bilde 29: Prøvested T1, Akse 5+2.5m, F+2.5m, Små korrosjonsflekker på armering. 

 

 

Bilde 30: Prøvested T1, Akse 5+2.5m, F+2.5m, Karbonatiseringsdybde på 18mm. 

 



 27 

 

Boligbyggelaget Nord Asplan Viak AS 

 

 

Bilde 31: Prøvested T2. Akse 9+2.5m, E+3m. Små korrosjonsflekker på armering, normalt som følge av klorider, 
såkalt pitting. Ø12c200 langs akse E og ø12c(80-200) langs akse 9. Mulig forskyving av jern i støpeprosess da 
det ellers er c150 i denne retningen. Karbonatiseringsdybden er 26mm og min overdekning er 25mm. 

 

Bilde 32: Prøvested T3. Akse 11, B+3m. 2xø12c150-220 langs akse B og ø12c150 langs akse 11. minimum 
overdekning 18 mm og karbonatiseringsdybde på 26 mm. 
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Bilde 33: Prøvested T3. Akse 11, B+3m. Korrodert monteringsjern vises nederst i bilde. 

 

Bilde 34: Prøvested T3. Akse 11, B+3m. Korrosjon på hovedarmering. 
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3.3 Prøvetaking 

Under befaringen ble det tatt karbonatiseringsprøver og prøver for vurdering av kloridinnhold. 
Resultatet av kloridprøvene er vist i kapittel 3.3.1, karbonatiseringsprøvene er omtalt i 3.3.2. I 
forbindelse med disse prøvene er minimum overdekning på prøvestedene målt. 

3.3.1 Kloridanalyse 

Kloridprøver som ble tatt ut under befaringen ble analysert med RCT-metoden. Resultatet fra 
prøvene vises som kloridinnhold i % av sementvekten og ut i fra dette kan korrosjonsrisikoen 
vurderes. Tabellen under viser generelle grenseverdier som kan benyttes ved vurdering av 
korrosjonsrisikoen for «normalbetong», men både karbonatisering, fuktinnhold og 
betongtype vil kunne påvirke disse verdiene. En karbonatisert betong vil ha lavere 
«toleranse» for klorider. 

Kloridinnhold i % av 
sementvekt 

Korrosjonsrisiko 

< 0,4 Neglisjerbar 

0,4 – 1,0 Mulig 

1,0 – 2,0 Sannsynlig 

> 2,0 Sikker 

 

Tabellen under viser målt kloridinnhold og hva minste betongoverdekning er. Kloridinnhold i 
sjiktet med armering er uthevet med fet skrift. Et utvalg av prøvene tatt er analysert. Verdiene 
er beregnet med et sementinnhold på 300 kgcem/m3. Tabellen er også fargekodet iht. 
overstående tabell. 

Prøvenr. Kloridinnhold i % av sementvekt 
  

Overdekn. Prøvested. 

 0-20mm 20-40mm 40-60mm   

 [%Cl] [%Cl] [%Cl] [mm]  

T2 0,050 0,515 0,920 25 UK-dekke 

T3 0,028 0,401 1,045 17 UK-dekke 

S1-1,5m 0,346 1,722 1,584 22 Søyle, 1,5m over grunn 

S1-0,2m 0,308 1,318 1,957 22 Søyle, 0,2m over grunn 

S2-1,5m 0,230 0,981 1,207 14 Søyle, 1,5m over grunn 

 

Kloridinnhold i en vanlig armert betong bør være under 0,4 % av sementvekten, 
kloridinnholdet vil variere ved sementvalg, tilslag og tilsetninger.  

Det er her tydelig at det er innstøpte klorider. Dette fordi det er høye kloridkonsentrasjoner 
inne i veggen. Årsaken til at det er mindre klorid i det ytterste sjiktet er en kombinasjon av 
utvasking og karbonatisering. Karbonatiseringsfronten vil «presse» klorider foran seg innover 
i betongen, noe som resulterer i lave kloridkonsentrasjoner i den karbonatiserte betongen og 
en «opphopning» av klorider direkte foran fronten. Dette er en spesielt ugunstig situasjon for 
armeringen da denne kombinasjonen vil redusere grenseverdiene for når kloridinitiert 
korrosjon er sannsynlig, det vil si at karbonatiseringen både svekker/fjerner passivfilmen på 
armeringen og øker kloridinnholdet ved armeringssjiktet. Det er ikke observert typiske 
groptæringer fra kloridinitiert korrosjon ved opphuggingene men korrosjonen som er 
observert er flekkvis og kan være i startfasen til groptæring. 
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På søyleprøve i akse 5, E er det veldig høyt kloridinnhold i sjiktet der armeringen er plassert, 
helt oppe i 1,7 % av sementvekten. Her er det meget sannsynlig at det er kloridinitiert 
korrosjon. Det er her observert korrosjon ved opphugging, se bilde 25. 

På øvrige prøvesteder ligger armeringen også i betong med høyt kloridinnhold, selv om det 
ikke er like ille som S1. 

Ut i fra prøvene er det mulighet for kloridinitiert korrosjon i både søyler og dekker.  

3.3.2 Karbonatisering 

Resultatet fra karbonatiseringsprøvene er listet i tabellen under. Der hvor 
karbonatiseringsfronten er nådd inn til eller forbi armeringen er overdekningen markert med 
rød tekst. Det er også en kolonne som viser den målte karbonatiseringsdybden + 4mm, dette 
fordi armeringskorrosjon regnes å stare allerede 4mm foran selve «fronten». 

Prøvenr. 
Målt karbonatiseringsfront 

Karbonatiseringsfront 
+4mm Minste overdekning 

 [mm] [mm] [mm] 

T1 18 22 15 

T2 26 30 25 

T3 24 28 17 

S1-1,5m 20 24 22 

S1-0,2m 18 22 22 

S2-1,5m 24 28 14 

 

Som vi ser av tabellen er målt karbonatisering nådd inn til og forbi armeringen på 4 av 6 
steder og karbonatisering +4mm (som er der armeringskorrosjon antas å starte) er nådd inn 
til og forbi på alle steder. Dette er også bekreftet ved opphuggingene der det er observert 
korrosjon og begynnende korrosjonsflekker på samtlige steder. 

3.3.3 Kombinasjon av klorider og karbonatisering 

Tabellen under viser kloridinnhold, karbonatiseringsfront og overdekning. 

Prøvenr. Kloridinnhold i % av sementvekt 
  

Karbonatisering 
+ 4mm 

Overdekning 

 0-20mm 20-40mm 40-60mm   

 [%Cl] [%Cl] [%Cl] [mm] [mm] 

T2 0,050 0,515 0,920 30 25 

T3 0,028 0,401 1,045 28 17 

S1-1,5m 0,346 1,722 1,584 24 22 

S1-0,2m 0,308 1,318 1,957 22 22 

S2-1,5m 0,230 0,981 1,207 28 14 

 

Som det er beskrevet i kapittel 3.3.1 vil en karbonatiseringsfront «presse» klorider foran seg 
innover i betongen, noe som resulterer i lave kloridkonsentrasjoner i den karbonatiserte 
betongen og en «opphopning» av klorider direkte foran fronten. En kombinasjon av klorider 
og karbonatisering er svært ugunstig med tanke på armeringskorrosjon. 
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Det er ved alle prøvesteder observert korrosjon og/eller begynnende korrosjonsflekker på 
armering. Som vist i tabellen over er karbonatiseringen nådd inn til armeringen på alle 
prøvesteder og det er i tillegg kloridnivåer som muliggjør og sannsynliggjør kloridinitiert 
korrosjon.   
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4 VURDERING 

Bortsett fra enkelte riss med fuktutslag, avskaling, frostskader og bom fremstår dekket 
relativt helt og godt. Etter prøvetaking og opphugging ser det ut til at tilstanden er verre enn 
det ser ut til ved visuell befaring. Betongen har innstøpte klorider og karbonatiseringen har 
nådd inn til og forbi armeringen. Ved opphugginger er det bekreftet at armeringskorrosjonen 
er påbegynt.  

På en stor andel av søylene er det typiske støpefeil med manglende vibrering og betongen 
har ikke fylt ordentlig ut mellom bøyler og forskaling manglende overdekning langs bøylene. 
Videre er også armeringen plassert skjevt inne i form, noe som resulterer i stor overdekning 
på en side og lav overdekning på motstående side. Det er også på søylene innstøpte klorider 
og karbonatiseringen er nådd inn til armeringen. Også her er det tydelig armeringskorrosjon 
ved opphugging. 

Det kan se ut til at armeringskorrosjonen er i startfasen på hele anlegget og det er ennå ikke 
oppstått symptomer i form av avskaling, med enkelte unntak. I tillegg til at karbonatiseringen 
har nådd inn til armeringen er det innstøpte klorider i betongen. Dette er en meget uheldig 
kombinasjon og øker faren for korrosjonsskader på armering.  

Det heldige er at dette er oppdaget før symptomene (avskalinger og synlige skader) utvikler 
seg. Da det her er innstøpte klorider og karbonatiseringen allerede har nådd inn til 
armeringen er enkle tiltak som f.eks. karbonatiseringsbremsende overflatebehandling 
utelukket. Eneste rehabiliteringsmetode som er egnet for betongkonstruksjoner med 
kombinasjon av klorider og karbonatisering er enten kloriduttrekk eller katodisk beskyttelse. 

Katodisk beskyttelse utføres ved å omgjøre det eksisterende armeringsjernet til katode ved 
å skape en ny anode. Dette kan gjøres ved å feste et mindre edelt metall til armeringen, noe 
som kalles offeranode, eller ved å påføre elektrisk spenning til armeringen. Den aktuelle 
metoden her er å koble armeringen til en ekstern strømkilde. For at dette skal fungere må det 
være kontakt mellom alle armeringsjerna. Armeringen blir deretter koblet til den eksterne 
strømkilden. Dette er en metode som hindrer videre korrosjon så lenge armeringen blir tilført 
strøm. Denne metoden ligger på rundt 1200 kr/m2, dette er eks. mva. og gjelder kun 
oppretting av KB-anlegget. 

Øvrig på anlegget er det ført strøm til alle parkeringsplasser. Denne strømmen er standard 
og kun beregnet for normale motorvarmere. Med en økning av EL-biler i bilparken kan det 
være aktuelt og oppgradere anlegget for å håndtere denne økte belastningen. 

Da det ved befaringstidspunktet var snø på oversiden av dekket har det ikke vært mulig å 
utføre kontroll av betong og armering over søylene. Dersom det er ønskelig å kontrollere 
kapasiteten til dekket bør kartlegging av denne overkantarmeringen utføres. 

Kloriduttrekk er en elektrokjemisk prosess. Prosessen benytter seg av elektrolyse og 
ionemigrering, der elektrolysen sørger for rensing og aktivering av ståloverflaten og 
genererer høye pH-verdier mens ionemigreringen fjerner kloridene. Dette resulterer i en 
fjerning av klorider samt en økt pH, noe som gjør denne metoden godt egnet i betong utsatt 
for armeringskorrosjon fra både klorider og karbonatisering. Metoden går ut på å sikre 
elektrisk kontakt mellom all armering, legge på elektrodenett og elektrolytt (fuktet 
trefibermasse) på betongoverflaten og koble på en strømkilde mellom armering og 
elektrodenett. Tiden som prosessen tar varierer og tar ca 3-7uker ved kloriduttrekk. 
Elektrokjemisk kloriduttrekk ligger på rundt 800-1000 kr/m2, dette er eks. mva og gjelder kun 
den elektrokjemisk behandlingen.  
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5 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 

Garasjeanlegget fremstår visuelt i grei tilstand med små skader enkelte steder og de største 
skadene på søyler. Etter prøvetaking er det avdekket underliggende problemer med 
karbonatisering og innstøpte klorider. Armeringen har begynt å korrodere og det er kun ett 
tidsspørsmål før synlige symptomer i form av avskalinger vil bli fremtredende. De innstøpte 
kloridene er også ett alvorlig problem da korrosjonen grunnet klorider kan «spise» opp 
armeringen uten at det gir synlige avskalinger.  

De anbefalte metodene for beskyttelse av konstruksjonen og for å stoppe den pågående 
nedbrytningen av armeringen og en eventuell redusert bæreevne er enten KB-anlegg eller 
kloriduttrekk. Da begge metoder her vil være egnet er det stort sett pris som vil avgjøre valg 
av metode.  

Det anbefales at det i beskrivelsen av arbeidene legges til rette for entreprenør og prise både 
kloriduttrekk og KB-anlegg. Det kan også i beskrivelsen redegjøres for tiden som er 
nødvendig ved de forskjellige løsningene. På denne måten kan mest økonomisk fordelaktige 
tilbud velges ut fra reelle tilbud og den faktiske totale kostnaden for hele rehabiliteringen og 
nødvendig tidsbruk. 

Det elektriske anlegget er dimensjonert for «normal» bruk og bør oppgraderes for å ivareta 
det økende behovet for lading av EL-biler. Det bør utføres en gjennomgang av anlegget og 
vurderes om det vil bli øke påkjenninger av «samtidighet» når flere biler lades samtidig 
dersom flere plasser er koblet på samme kurs. Det kan også vurderes å etablere individuelle 
strømmålere på hver plass.  

Det gjøres oppmerksomt på at armering og betong på oversiden av dekket ikke har blitt 
befart og kartlagt grunnet snø på befaringstidspunktet. Det er viktig å få kartlagt armeringen 
som er plassert over søylene da det er denne armeringen som opplever de største 
belastningene i en slik konstruksjon som dette. Dersom det er ønskelig å utføre en kontroll 
av virkelig kapasitet på dekket må armeringen i oversiden av dekket kartlegges. 

 


