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”Hullet” på 8 plan, status 18 august. 
 
Hele bakveggen til A.Ø. 249 og 251, 12-14 m dyp, er nu gravet frem og står å 
tørker. En meget vellykket Fase 1 i de utvendige arbeidene er dermed 
gjennomført uten uhell, bortsett fra et par avrevne kabler.  
De øverste 6-7 m inneholdt stor og liten sprengstein med noe jord, og var ganske 
våt !! Disse steinene hadde laget store hull og revner i grunnmursplatene og er 
delvis forklaringen på vanninntrengningen i leilighetene. De nederste 6-7 m var 
enda våtere, men heldigvis fylt med pukkstein, ca 100 m3, som lot seg suge opp 
v.h.a. en ”Vakumkjempe”. Pukken er midlertidig lagret ved fotballplassen. Stein 
og jordmassene ellers er for det meste deponert nordøst for fotballbanen mens noe 
er lagt ut i svingen til 5 plan. 
 
Det er oppdaget en ca. 2m høy sprekk i skjøten mellom betongveggene til A.Ø. 
249 og 251, (2. etg.++?) hvor isolasjon/trevirke/isopor er synlig fra utsiden.  
I tillegg er det flere åpne hull på ca 2 cm i diameter gjennom veggen. Dette er hull 
etter støpestag som ikke har vært tettet ! Ikke rart det har blitt vått på innsiden !  
Det er i tillegg til 4 eksisterende dreneringshull under gulvnivå boret 8 ytterligere 
hull i veggene for å lede fremtidig vann under og bort fra bakveggene. 
Rehabiliteringen av betongen starter i nærmeste fremtid.  Rehabiliteringen vil 
bestå av reparasjon av betongen, påføring av membran, utvendig isolasjon og 
grunnmursplater før hullet etterfylles. Hullet bør derfor besees før det fylles 
igjen! 
 
Parallelt har innvendig arbeid så langt medført at gipsvegger mot bakveggen i 1. 
og 3. etg  og trappeoppgangen, samt noe av sideveggene er demontert for å fjerne 
fuktsperre og fuktig isolasjon (unntatt der dette er utbedret tidligere). Dette står nå 
åpent for å la betongveggen tørke. Konstruksjonen bak badene i 2. etg. er blitt 
undersøkt og her er det blitt brukt en form for isopor i stedet for Glava som 
isolasjon. Da dette ikke suger vann er det heldigvis ikke nødvendig å demontere 
veggene på badene i 2.etg. I løpet av høsten vil gipsveggene bli satt opp igjen, i 
samsvar med moderne forskrifter, og på en slik måte at tørkeprosessen kan  
fortsette uten å gi skade. 
  
Det utvendige gravearbeid har frem til nu kostet i underkant av 700.000 NOK. 
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Det blir holdt løpende kontakt og møter med Hanna Larsen (SINTEF-byggforsk), 
vedlikeholdsservice (innvendig og utvendig rehabilitering) og gravefirmaet T. 
Skjaker.  
Det vil også i neste Skogen Rundt komme en oppdatering om hvordan arbeidet 
skrider frem. 
 
 
 
Befaring i undergrunden. 
 
Vår bygningsmasse er stor og komplisert. Dette kan best sees når man går 
bak/under hus og gangveier. Da det er ett par år siden forrige ”sightseeing” , 
inviterer vi nye og gamle beboere som er interessert med på en klatretur i 
undergrunden søndag 31/8-08. Oppmøte utenfor heisen på 6.plan kl 16.00. 
Barn har kun adgang i følge med foreldre og er foreldrenes ansvar. Barn under 
skolealder anbefales ikke tatt med. Ta på gode sko og tøy som tåler støv og jord. 
Lommelykt/pannelampe bør medbringes. 
 
 
 
Innløsning av felleslån på tomtene. 
 
Da tomtene ble kjøpt, var det mange seksjoner som inngikk en avtale om et 
felleslån, som belastes hver måned sammen med felleskostnadene. Dersom noen 
av disse seksjonene ønsker å løse inn sin del av lånet, kan dette gjøres ved 
årsskifte. De som ønsker dette må gi beskjed til Anna regnskap før utgangen av 
november. Størrelsen for hver seksjon er nå på straks under 60 000,-. 
 


