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Tilstandsrapport

Liavegen Bofellesskap, Gnr 108 Bnr 70 Gran kommune

Salemvegen 8

2760 BRAN DBU
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Bilde av plassen

Beskrivelse:

Jeg har vært på flere befaringer og besiktiget ovennevnte eiendom.

Eiendommen er et bofellesskap bestående av 5 stk leiligheter og ble bygget  i  1990 —- 91.

Leilighetene er bygget  i  skrånende terreng og med høye murer ned mot Røykenviklinna og

Bergstjernet.
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Vigga  Bygg AS
Postboks 85 gostiggabyggno Org.nr. NO 944 222 995 MVA
2714 Jaren Telefon: 61 33 92 92 Bank:  Spb1:  20203426446
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Bofellesskapet består av to hus, sammenbygd  i  en vinkel. Disse er benevnt som SB og 8C  i
kommuneplan. SB ligger lengst nord og har en støttemur  i  støpt betong liggende 1,8 m foran
inngangene tii leilighetene. Støttemuren ligger ned mot Røykeviklinna.
Huset mot syd er benevnt 8C og med grunnmuri murt leca ned mot Røykenviklinna.
Mellombygget mellom disse to har en lecamur ned mot samme vei.
Hus 8 B er fundamentert med små såler og ringmur og støpt gulv på grunn. Yttervegg 1,8 m fra

støttemur er  satt i  fylling med oppfylte masser.

inngang til leilighetene  i  88 har takoverbygg som igjen er fundamentert med søyler satt  i  fylling
mellom støttemur og ringmur for selve huset. Takvannet fra 8 B føres til terreng og for halve taket
havner dette ifylling mellom støttemur og huset.

Hus 8C har kjeileri del nærmest  Røykenvikiinna  (under fellesareal), mens øvre (bakre) del er
fundamentert på samme måte som SB. Såler, ringmur og støpt gulv på grunn. Takvannet fra bygget
føres til terreng.

Tilstand:
Det er store setningsskader  i  bofellesskapet, størst  i  BB.
Yttervegg og søyler for takoverbygg har sunket mye og har resultert  i  sprekkdannelser  i
yttervegger samt lekkasje fra tak. Inne  i  leilighetene er det også sprekkdanelser  i  gulv og
overgang gulv/vegger.

Støttemuren foran SB har sklidd ut noe  i  toppen, ca 8 cm  Ioddawik.  Noe som utgjør 2,5
graders helping på muren. '  . .
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Bildene viser  8  cm helling istøttemuren foran 83
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Leca  mur  under  8C er  i  [odd  og uten sprekkdannelser

I8 C er det  setninger inne i leilighetene.  Størst  setning er det nærmet innvendig kjellermur

mot kjellermur under fellesrom. Det er  også  her sprekkdannelser  i  gulv og overgang

gulv/vegger.

Det er store  setninger i  badegulv  tilhørende  fellesareal.

Alle  setninger  av fundamenter og bærekonstruksjoner for selve husene har skjedd direkte

vertikalt  0g det medfører således  ingen  fare at konstruksjonene skal knekke sammen.

Støttemuren foran BB er noe ute av lodd, ca 2,5 graders  helning utover  i  toppen. 8 cm

loddavvik.  Det er  ingen  sprekkdannelser  i  muren og således  ingen  fare for at denne muren

skal  skli  helt ut og velte.

Utearealet  i vinkel  foran husene har noe  setninger  0g sprekkdannelser i  asfalt. ]  )

Vigga  Bygg AS

Postboks 85 gostiggabyggno Org.nr. NO 944 222 995 MVA
2714 Jaren Telefon: 61 33 92 92 Bank: Spb1: 2020.34.26446
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Årsa k:
Årsaken til setninger og bevegelsene er flere.

Både fundamentering og gulv er bygget i fylling på oppfylte masser  i  delvis stor høyde.

Nårslike masser i disse høydene blir belastet vil det normalt bli setninger.

Søylefundamenter og grunnmur  i  fylling SB har størst setninger.

Normalt vil en fylling og oppfylte masser som er belastet over 20 år stabilisere seg og være

«ferdig satt».

Enkelte observasjoner og erfaringer fra de ansatte i  bofellesskapet samt sprekkdannelser i
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fuger kan tyde på at det fortsatt er bevegelse og setninger ] konstruksjonene.

Det skyldes høyst sannsynlig at både takvann og overvann blir ledet rett i  grunn under bygg

og fundamenter og at det dermed oppstår en form for utvasking.

 

Takvann  fra 88, renner  rett  i grunn  foran  støttemur

Vigga Bygg AS
Postboks 85
2714  Jaren  
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Vurdering av utbedringstiltak:
Det er fullt mulig å utbedre de skadede konstruksjonene samt å gjøre tiitak for å hindre at
ytterligere bevegelser og setninger fortsetter.

For å sikre at støttemur forblir stabil bør det støpes et par støttevanger på nedsiden av
muren, ned mot Røykenviklinna.

Det er helt vesentlig å få ledet takvann og overflatevann bort fra grunn under bofellesskapet.
Nedløp fra alle takrenner må ledes ned i et avløpssystem med rør i grunnen og rørene legges

i grunn og ut gjennom støttemur foran BB. Avløpsrørene må isoleres slik at de ikke fryser
vinterstid.

Alle søyler og yttervegger med setninger jekkes opp til riktig nivå samtidig med at det foretas
masseutskifting og re oppfylling i  område mellom 8B og støttemur.

Det støpes nye bærende fundamenter under alle søyler og ringmurer under yttervegger med
setninger støpes på til rett nivå.

Gulv inne i leilighetene med setninger av betydning må sparkles opp og det må legges nytt
belegg/laminat.

Rom med mindre setninger listes på nytt.

For baderom  i  8C må det gjøres et litt større inngrep. Baderommet ser ut til å være utvidet  i
størrelse senere enn opprinnelig bygging, og dette arbeidet er ikke fagmessig utført. Det er

blant annet ikke understøttelse under påstøp for badegulvet og lecamur under yttervegg
mangler forankring. Disse konstruksjonene må rives og etableres på nytt på fagmessig
korrekt måte.

«Svalgang» mellom støttemur og yttervegg BB fylles opp igjen med knuste masser som

komprimeres. Det legges en form for fast dekke med  fall  og avløp ut mot støttemuren. Avløp
ledes ut gjennom muren.

Den nedre halvdel av taket over SB og takene over inngangsgpartiene må legges på nytt.
Eksisterende taktekke med underliggende papp rives og legges på nytt. Nye takrenner,
nedløp og gradrenner legges nye med avløp som beskrevet foran. Nye pippebeslåg
monteres.
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Økonomi:
Nedenfor har vi  satt  opp et prisanslag over kostander for tiltakene beskrevet over.

Det presiseres at dette er et overslag og ikke en bindende pris, men overslaget er gjort ut fra

erfaringstall og dagens markedspriser. For en mer eksakt kostnad må det grundigere

oppmålinger, registeringer og prosjektering til.

Prosjektering 0g bekrivelse Kr. 80 000,-

Div rigg og drift Kr. 50 000,—

Grunnarbeid og masseutskifting rundt

støttemur Kr. 90 000,-

2  —  3  støttevanger for støttemur Kr. 55 000,-

Oppjekking av søyler og yttervegger Kr. 100 000,-

Nye søylefundamener, påstøp ringmurer Kr. 70 000,—

Rive yttertak nedre del SB Kr. 50 000,—

Bygge opp igjen tak med overbygg og

blikkenslager Kr. 100 000,-

Rive og re etabler mur under mellombvgg,

rive overliggende baderom Kr. 40 000,-

Ny Iecamur og nytt bad Kr. 150 000,—

Re etablering av gulv inne i leiligheter,

rive eksisterende, flytsparkle og nytt

beiegg/laminat Kr. 240 000,—

Elektriker, rørlegger Kr. 120 000,-

Div uforutsatte arbeider Kr. 150 000  —

Kr.1 215 000,—

+  25 %  mva Kr. 303 750 -

SUIVI OVERSLAG INKL MVA Kr.1 518 750  -
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Overslaget er kun veiledende, men viser etter vår mening at kostnad pr enhet for å

tilbakeføre leiligheten til bra bostandard vil være forsvarlig.

Jare,13.11.20  . ll

W ( J&J? 52.)
IngvaIH— Øvbrøtte,
lngeniør og daglig leder.
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