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Arbeidene med å rehabilitere garasjeanlegget nærmer seg slutten

Vi som har arbeidet mye med organiseringen av rehabiliteringen gleder oss over å kunne informere

om at arbeidene med garasjeanlegget er i rute og snart er ferdig. Vi regner med at en god del kan ta

garasjen i bruk allerede i løpet av en ukes tid, og at hele prosjektet stort sett vil være ferdigstilt i

løpet av ca. 3 uker.

Her følger litt mer informasjon om arbeidene:

For å sikre god kommunikasjon med entreprenør og mest mulig effektiv gjennomføring av

prosjektet har styret i forbindelse med rehabiliteringen, i samarbeid med Petter Lahlum fra

Dr.techn. Kristoffer Apeland AS, som har fungert som byggeleder, og entreprenøren Consolvo AS,

holdt byggemøter hver 14. dag siden oppstarten. Flere deler av garasjen er nå helt ferdige!

Det dreier seg om dekker, himlinger og søyler. Parkeringsplassene er også merket opp mange

steder. På 3. plan gjenstår noe opprydningsarbeide, samt montering av nye plater i bakkant. Mye

arbeid er også utført på 1. plan og 2. plan. Styret har i utgangspunktet for prosjektet forutsatt en del

uforutsett med hensyn til kostnader som beskrevet i innkallingen til det ekstraordinære

sameiermøtet. Styret har støttet seg på sameiets bygningstekniske konsulent når det gjelder

vurderinger i faglige spørsmål om hvilke tilleggstjenester det er fornuftig å bestille etter hvert som

prosjektet har gått fremover (for detaljer se under). Vi har videre fått utført noen ekstra

malearbeider og katodisk beskyttelse av gangene mellom heishuset og garasjen, og tilrettelagt for

noen flere utleieparkeringsplasser. I forbindelse med at stillaser av andre grunner har vært satt opp

på forsiden av garasjen har vi fått utført maling av fasaden i forkant av garasjen og fått montert nye

fasadeplater av plast på plan 1, 2 og 3 for å forhindre snøfokk og regn inn på bilene, av tilsvarende

type som de som har vært montert på plan 4. Forhåpentligvis vil nå en del flere slippe å skrape is

osv. når bilene står i garasjen.

Perioder med støy

Første del av byggeperioden ga dessverre en del støy for de som bor nær garasjeanlegget. Dette

skyldtes et svært omfattende piggearbeid. Pigging er en prosess hvor løs betong og betong rundt

rusten/redusert armering fjernes. Det viste seg under oppmåling/kontroll etter pigging/meisling av

dekkene, at prosessen måtte gjentas flere ganger noen steder fordi nye områder dukket opp.

Dårlig forfatning på søyler

Under pigging på søylene fant man betydelige skader og det var nødvendig å bestille montering av

midlertidige støtter på dekkene for å redusere belastningen på søylene. Hos Apeland har de foretatt

noen ekstra beregninger. Noen av søylene i garasjen bærer i tillegg til garasjedekkene også deler av

sameiets bygningsmasse. Flere av søylene var i svært dårlig tilstand. Det ble, basert på statiske

beregninger, montert støtter i rad under hvert dekke og over/under hverandre slik at kreftene

kunne føres ned til bakkenivå i nederste plan, og for noen enkeltsøyler var det nødvendig med hele

8 massive metallstøtter under pigging/reparasjon. Alle søyler er nå reparerte og bæreevnen er like

god som da de var nye. Det er montert katodisk beskyttelse for å forhindre nye skader.
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Svekket armering / lagt inn forsterkninger

På grunn av korrosjon var noen armeringsjern sterkt svekket som følge av reduserte tverrsnitt. Der

armeringen var redusert med over ca. 1/3 av tverrsnittet ble ny armering lagt inn som forsterkning.

Vedlikeholdspunkt fukt tak

I deler av himlingen i plan 4 er det fuktgjennomslag fra 5. plan. Dette må defineres som et

vedlikeholdspunkt og man må påregne at taket må males på nytt med noen års mellomrom inntil

man eventuelt finner en mer permanent løsning. Dette er noe styret vil utrede videre.

Oppvarmingskostnader

I noen måneder har det vært nødvendig å holde deler av garasjen oppvarmet for å få god

herdingsprosess for beleggene. Oppvarmingen har foregått med innleide dieselaggregater.

Maling av korridorer

Styret har bestilt tilleggsarbeider med maling av korridorene inn mot heishuset/sykkelboder.

Hulkiler

Styret har videre bestilt tilleggsarbeider med å få lagt hulkiler rundt alle søylene og langs vegger.

Hulkilene beskytter ekstra ved at de leder vann/salt vekk fra kanter og bidrar til å tette og forhindre

at fuktigheten trenger ned på viktige konstruksjonselementer som søyler og dragere.

Ekstra rissikring

Etter fjerning av asfalt ble det avdekket en rekke sprekker (riss) i dekkene. Vi har valgt å bestille

tilleggsarbeider med å legge rissikring der vi har fått dette anbefalt. Rissikringen består av en

elastisk masse som legges i sprekker i betongen, tåler en viss bevegelse , og bidrar til å forhindre at

malingen på gulvet sprekker opp.

Katodisk beskyttelse i inngangspartiene

Basert på funn/skadeomfang ble det bestemt å ta kloridprøver også i garasjens inngangspartier mot

heishuset. Ut fra konsentrasjonene av klorider som ble målt flere steder (nokså ujevnt fordelt), ble

det besluttet å legge katodisk beskyttelse også i inngangspartiene.

Arbeider i bakkant / sprekker i fjell bak garasjen

Basert på Consolvos observasjoner og råd fra sameiets tekniske konsulent har styret bestilt ekstra

arbeider på baksiden/bakkant av garasjeanlegget. For å komme til på en trygg måte, har det blitt

montert stillaser og de ansatte bruker hjelm under arbeidet. Det har blitt foretatt noen reparasjoner

på søyler i bakkant av garasjen. Det meste av dette reparasjonsarbeidet er ferdig. Fra stillasene ble

det observert sprekker i fjellet som ønskes vurdert med hensyn på sikring. Lahlum har valgt Kjetil

Moen fra Multiconsult til å vurdere denne problemstillingen nærmere.

Det har vist seg nødvendig med utskifting av gjerde noen steder og flertallet av beskyttelsesplatene

i bakkant av garasjen har vært rustne og i dårlig forfatning med hensyn til fester osv. Det var kun på
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4. plan at platene hadde en akseptabel standard. Platene til de andre nivåene har derfor blitt bestilt

byttet og utskiftingen er nå stort sett ferdig.

Konsulenttimer Dr.techn. Kristoffer Apeland AS

Byggeledelse og oppfølging av rehabiliteringen av garasjen gjør at kostnadene til byggteknisk

rådgivning er betydelig høyere i år enn normalt.

Nytt anlegg og belegg

Prosessen med å legge dekker og katodisk beskyttelse og sandstrødd toppbelegg har gått fint. Det

vil også være noen forhøyninger enkelte steder som vi har valgt å merke med maling for at de skal

være godt synlige.

HMS

Det har vært gjennomført flere vernerunder uten at det har vært spesielle bemerkninger. Det har

vært satt krav om bruk av hjelm bak sameiet og bruk av hørselvern under støyende arbeid. Dette

har vært fulgt opp av Consolvo, Lahlum og styret underveis.

Kostnader

Så langt ser det ut til at rehabiliteringskostnaden er innenfor rammen på 15 millioner som ble

vedtatt på det ekstraordinære sameiermøtet. Låneopptaket er foreløpig langt mindre, da det er en

forsinkelse i faktureringen både fra entreprenøren, fra Apeland og fra entreprenørens

underleverandører, samt at styret har utnyttet sameiets likviditet for spare mest mulig

rentekostnader.

Oppsummering så langt

Vår vurdering er at valget av Consolvo som entreprenør på prosjektet så langt har vært et godt valg.

Vi synes Consolvo både har stått for god planlegging/gjennomføring og har utvist stor grad av

yrkesstolthet/samvittighet når det gjelder å forsøke å gjøre en så skikkelig jobb som mulig for oss. Vi

hadde et tilfelle hvor det ved en feiltakelse viste det seg at noen i Consolvo hadde stengt av all

tilgang til dekkboder en helg som styret hadde fått beskjed om- og videreannonsert tilgang.

Consolvos anleggsleder Frank - på ferie i Paris, svarte telefonen og organiserte straks at dette ble

ordnet opp i! Ellers har det ikke vært problemer av noe slag.

Styret vil komme med mer informasjon om mulighetene for parkering i garasjeanlegget etter hvert.

Ny vaktmester

Vi har fått ny vaktmester, Raymond Johansen. Han jobber for firmaet Alt i Vaktmestertjenester AS,

som sameiet har hatt avtale med i et par år. Vår nye vaktmester er godt i gang med arbeidet sitt i

sameiet og vi håper han gjør en god jobb og blir tatt godt i mot.

Søppel

Vennligst benytt dere av gjenbruksstasjoner hvis dere har søppel som ikke er husholdningsavfall,

papir eller glass. Vi er pålagt av Oslo Kommune Renovasjonsetaten å kildesortere søppel, og det må

ikke legges annet i søppelsekkene enn de tre posene for mat-, plast- og restavfall. Alt søppel må
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pakkes inn i poser før det legges i søppelsekkene. Glass-, papir- og overflødige plastposer legges i

beholdere på fotballbanen.

Vaktmesteren kan være behjelpelig med å kjøre bort annet søppel mot betaling. Private

husholdninger kan også levere søppel gratis på gjenbruksstasjonene. Kontakt Alt i

Vaktmestertjenester dersom du har behov for dette erik@vaktmestertjenester.no, eller på

telefon 936 34 000.

Status utbyggingen, Jerpefaret 31

Naboen i Jerpefaret 29, Frode Sæter, har klaget på vedtaket om rammetillatelse til utbygging av

Jerpefaret 31 til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Ankegrunnlaget omfatter både veiretten og

utbyggingens utforming og plassering. Advokatfirmaet Torkildsen, Tennøe & co har 31.10.2012, på

vegne av utbygger, kommet med kommentarer til klagen på vedtaket, med diverse motargumenter.

Porttelefonen

Til orientering for de av dere som har flyttet til sameiet i den senere tid: Porttelefonene på 1. og 8.

plan fungerer ved at de knyttes til et ønsket telefonnummer (kun ett). Dersom du ikke har fått

knyttet din seksjon til et telefonnummer kan styret være behjelpelig med dette. Send i såfall e-post

til sigve@skogen.info med følgende informasjon: Seksjonsnummer og telefonnummer du ønsker å få

tilknyttet, samt adresse.

For informasjon om hvordan porttelefonen virker, se "Porttelefon" på www.skogen.info.

Vinter og ventilasjon

Om vinteren er det mange som lukker ventilene over vinduene for å unngå at det blir kaldt. Det er

nyttig å være klar over at effekten av dette er at man når viftemotoren på taket går så vil dette skape

et undertrykk i leiligheten. Det må luft inn for at ventilasjonsmotoren skal kunne suge luft ut. For

mange er dette opplagt, men styret ser stadig at ventilene blir lukket eller delvis lukket.

Konsekvensene er et dårlig inneklima. Til dels trekkes luft inn fra andre kilder, som bl.a. gjennom

sprekker og utettheter i vegger. Litt avhengig av leilighetens plassering kan man trekke inn matlukt

fra nabo, samtidig fyring i naboens peis kan gi røykinnslag, radongass kan suges fra undergrunn

osv. Ventilene skal altså stå oppe hele året.

Styret


