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Foto nr. 1:  
Balkong 1. 
Oversiktsfoto over 
deler av balkongen 
som er valgt som 
lokalitet 1.  
 
 

 
 

Foto nr. 2: 
Gulv 1. 
Balkonggulvet har 
ubehandlet overflate. 
Fall forholdene på alle 
gulvene blir kontrollert 
med vater.  

 
 

Foto nr. 3: 
Gulv 1. 
Dette balkonggulvet har 
tilnærmet ikke fall mot 
dekkeforkanten. Men 
det har et mindre 
område innerst mot 
vegg som mulig har litt 
motfall.  
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Foto nr. 4: 
Gulv 1. 
Inn mot veggliv er det 
en fuge mellom betong 
i balkongdekke og gulv 
inne i leilighet. Vi antar 
dette er et potensialt 
lekkasjepunkt ved 
motfall eller mye vann 
på balkongene.  

 
 

Foto nr. 5: 
Tak 1. 
Vi registrerte et felt 
med ”bom” i tak. Se 
neste foto for hva vi 
fant ved oppmeisling.    

 
 

Foto nr. 6:  
Tak 1. 
Se foto 5. Lett meisling 
avdekket at det er en 
gammel reparasjon 
(ukjent årsak) hvor det 
er bom mellom 2 sjikt i 
oppbyggingen).  
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Foto nr. 7: 
Tak 1. 
Laveste målte 
overdekning for 
armering var 9 mm i de 
felt som ble målt. 
Tegnet inn 
armeringsjernet med 
tusj.  

 
 

Foto nr. 8: 
Tak 1. 
Samme armerings-
jernet som vist på 
forrige foto er her 
meislet opp. 
Overdekningene på 
armeringsjernet er 9 
mm og det er tilnærmet 
rent selv om det delvis 
ligger i karbonatisert 
betong. Målt 
karbonatiseringsdybde 
ved armering er 10 – 
12 mm.  

 
 

Foto nr. 9: 
Gulv 1, overside. 
2 stk langsgående jern 
er målt inn md 
henholdsvis 26 og 40 
mm overdekning. Legg 
også merke til 
tverrgående riss inn 
mot skilleveggen.    
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Foto nr. 10: 
Gulv 2, underside. 
I ytre del av taket på 
undersiden av 
balkongdekket er det 
riss og bom i betongen 

 
 

Foto nr. 11  
Gulv 2, underside. 
Opphugning i risset 
med bom på forrige 
foto viser korrodert 
armering.   

 
 

Foto nr. 12:  
Tak 2. 
Innmåling av armering i 
taket viser at 
overdekningen er 
lavere i den brede 
drypprillen i ytre del av 
taket. Det oppmerkede 
armeringsjernet har 
overdekning 24 mm 
midt i taket og 9 mm i 
drypprillen. 
Opphugning i 
drypprillen viste ren 
armering.   
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Foto nr. 13:  
Skillevegg 3. 
Påsprøyting av pH 
indikator 
phenolphtalein i 
borehullet til 
kloridprøven gir rød 
farge der betongen er 
”frisk” og ikke 
karbonatisert.  

 
 

Foto nr. 14:  
Gulv 4. 
I ytre del mot 
dekkeforkanten er det 
et stort riss med bom i 
betongen.  
 

 
 

Foto nr. 15: 
Gulv 4. 
Opphugning i risset og 
bommen på forrige foto 
viser korrodert 
armering, både 
tversgående og 
langsgående armering. 
Vi ser den tversgående 
armeringsenden har 
liten overdekning mot 
dekkeforkanten. Denne 
type korrosjon indikerer 
klorider i betongen og 
det ble bekreftet ved 
analysene. 
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Foto nr. 16: 
Gulv 4 
Her er deler av 
betongen som ble 
hugget opp på forrige 
foto. Vi ser korrosjons-
produktene fra den 
korroderte armeringen 
er presset inn i 
betongen. Det er dette 
presset / trykket som 
den korroderende 
armeringen skaper som 
gir bom-lyden, riss og 
senere avskalling 
betongen. 

 
 

Foto nr. 17: 
Gulv 4.  
Også midt på gulvet er 
det riss med bom ut 
mot dekkeforkanten.  

 
 

Foto nr. 18: 
Gulv 5. 
Rett utenfor 
balkongdøren er det 
bom i ytre sjiktet under 
overflatebehandlingen.   
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Foto nr. 19: 
Gulv 5.  
Bommen på forrige foto 
er i ytre sjiktet på 
betongen. Her har 
betongen et tynt svakt 
sjikt (avretningsmase?) 
som har gitt denne 
bommen.   

   
 


