
Med kompetanse for det øyet ikke ser!  
 

Termografi & Takstconsult AS www.ttc-as.no Telefon: 64 86 32 00 
Berghagan 5 post@ttc-as.no Bankkonto nr.: 6242 05 56980 
1405 Langhus Org.nr.: 996 677 605 MVA Side 1 av 5 

 

Tilleggsnotat, juli 2014  
 

 

Langhus den 29.7.2014 

 

Oppdragsbeskrivelse 

Det vises til revidert rapport datert 28.6.2014. Da eiere i ettertid av siste befaring har avdekket råteskader i vegger og åpnet 

opp deler av konstruksjon er det foretatt ny befaring for å dokumentere disse funn.  

 
Oppdragsgiver : Advokat Geir Knutsen for huseiere TTC ref.nr. : 2014029 

   

Besiktigelse : 11.7.2014 Eiere : Farmen, Snr.: 1, Bull, Snr.: 2 Adresse : Grevefaret 3, 3280 Tjodalyng 

   

Tilstede : Aase Farmen & Anette Bull 

   

Bygning : V-delt tomannsbolig Byggeår : 2003 

 

Bakgrunn 

Eiere har vært plaget med fukt og lukt flere steder i boligen og i et forsøk på å finne årsaken er deler av konstruksjonen 

åpnet opp, dette notatet må sees i sammenheng med befaringsrapport utarbeidet av undertegnede og revidert 28.6.2014 

 

Revurdering av punkt terrasse ved inngang, side 5 i rapport 

Til høyre sees et utklipp av bilde på hovedrapportens framside, utklipp viser 

inngangsparti til seksjon 1 nede og terrasse foran inngangsparti til seksjon 2 

opp trappa. Det er tidligere påvist lekkasje gjennom terrassegulvet, som er 

forsøkt bygd som en tett konstruksjon, se hoved-rapport. 

 

Grunnet ubehagelig lukt og høy relativ luftfuktighet fikk eier mistanke til at 

det også kunne være lekkasje inn i veggkonstruksjon ble kledning til venstre 

for inngangsdør og i hjørne sjekket og her ble det funnet begynnende råte i 

kledningen. Denne er delvis fjernet og det er til dels store råteskader i 

veggkonstruksjon, som også er bærende for etasjeskille mellom seksjonene. 

 
Konklusjon: Skadebildet er vesentlig større en det først antatt. Vegger må åpnes og råteskadet materiale skiftes ut. Grunnet 

liggende kledning, og at trapp er montert utenpå denne må også trapp de- og remonteres. Disse tiltak medfører at 

utbedringskostnaden må økes fra 45 000,- til Kr. 95 000,- eks. mva. Det må tas forbehold om at prisen må justeres etter at 

vegg er åpnet opp og det totale skadebildet er kartlagt.  

 

Våtrom 2, hoveddel Snr.: 2, samt revurdering av utbedringsbehov for alle våtrom. 

Dette våtrommet har blitt oversett ved undertegnedes første befaring. Badet 

ble undersøkt av takstmenn engasjert av Protector og som en følge av at rør 

fra dusjkabinett ikke ble satt tilbake i sluk etter deres undersøkelse rant vann 

ut over gulvet og videre ned i underliggende etasje etter at det først samlet seg 

på motsatt side av der sluk er plassert, (feil fall). Dette beviser to ting, feil fall 

og at membran ikke er tett også andre steder enn der undertegnede har lagt til 

grunn for de andre våtrommene, nemlig lokal utbedring rundt sluk. 

 

Konklusjon: Oppstått lekkasje beviser at dette våtrommet må bygges om i sin 

helhet for å oppfylle krav til tetthet og fall. Basert på rommets størrelse på 5,4 

m² og erfaringstall vil dette koste Kr. 165 000,- eks. mva, forutsatt gjenbruk   
av utstyr. Sannsynligheten for at det er tilsvarende mangler også ved de andre våtrommenes membranløsninger er 

overhengende og det anbefales derfor at full utbedringskost beskrevet tidligere legges til grunn også for disse våtrom. 
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Takkonstruksjon, side 7 i rapport 

Det er ikke funnet god nok utlufting ved møne, noe som medfører at det i tillegg til omtalte tiltak ved takfot også må sørges 

for at det etableres forsvarlig utlufting ved møne. Undertegnede har tidligere anbefalt mulig lyre ved møne men da det er 

anlagt tykke sløyfer og lekter vil det være tilstrekkelig å heve mønestein, kutte undertak noe tilbake fra mønekam på begge 

sider også montere Figaroll e.l. for å sikre tetting og utlufting. Dette vil gi et tillegg på Kr. 25 000,-. 

I tillegg er det registrert at takstein mot vindskie stedvis er lagt slik at vann renner inn i konstruksjon, se bilde på en av 

følgende sider. Denne siden av taket må legges om slik at man ender opp med riktig fall vekk fra vindskie. Kostnad for dette 

settes til 2 mann en dag, pluss noe materiale, Kr. 10 000,- eks. mva. 

 

Konklusjon: Pris for utbedring av takkonstruksjon må justeres opp fra Kr. 80 000,- til Kr. 115 000,- eks. mva. Også her må 

det tas forbehold for eventuelle skjulte feil som kommer for dagen ved utbedringen, det anses dog som lite trolig at så er 

tilfelle. 

 

Terrasser mot sydøst, nytt forhold 

Bakgrunn: Grunnet de feil som er oppdaget på terrasse ved inngangsparti har ny eier fjernet noen dekkbord etc på terrasser, 

(2 stk) mot sydøst. Det skal dog her benevnes at disse ikke har tette gulv, risikofaktoren her er dermed vesentlig mindre. 

 

Undersøkelser/observasjoner: Som det fremgår av bilder med kommentarer på en av følgende sider er det diverse forhold 

som gir inntrykk av lite fagmessig utførelse, her skal nevnes: 

 Bjelkelag er kun stikkspikret, ikke brukt bjelkeskor. 

 Terrassebord vil lede vann rett inn i vegg, med fare for oppfukting 

 Det er laget hull i vindsperre slik at nevnte fuktighet ovenfor kan trekke rett inn i isolasjon 

 Bærebjelke mot sydøst mangler understøttelse på en side hvor den kun har opplegg på kledning, og har knust 

trefibrene på kledning. 

 Innfesting av terrassebord og annen spikring har totalt bommet på underlaget 

 

Konklusjon: Basert på det som har vært mulig å avdekke anser undertegnede at disse to terrassene må bygges om for å 

ivareta krav til sikkerhet og fagmessig utførelse. Terrassene har et areal på ca 6 m² hver seg, basert på erfaringstall settes 

utbedringskostnad til Kr. 25 000,- / terrasse pluss rigg/drift. Dette vil gi en utbedringskostnad totalt på Kr. 60 000,- eks. 

mva. 

 

Oppsummering/Konklusjon 

Den totale utbedringen av kjente feil beskrevet i rapport og dette tilleggsnotat utgjør Kr. 2 231 500,- eks. mva. Det råder 

fortsatt tvil til husets totale tetthet samt søkeprossess og godkjenning av leilighet i seksjon 2. 

 

 

For Termografi & Takstconsult AS: 

 

 

 

-------------------------------- 

Rolf Ekholt 
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Bildevedlegg 
   

 

 

 
1. Inngangsdør til seksjon 1 hvor eier har åpnet vegg grunnet 

råte i kledning 
 2. Begynnede råte i stenderverk, knivblad kunne med letthet 

føres inn i treverket 
   

 

 

 
3. Stenderverk er meget fuktig, metningspunktet er allerede 

ved 28 % 
 4. Også i stenderverk på vegg med dør er det skadelig høy 

fuktprosent  
   

 

 

 
5. Dusjkabinett som ble flyttet av Protectors takstmenn, og 

som ikke ble satt tilbake med sikker bortledning til sluk 
 6. Samme ufullstendige membranløsning i sluk som ved de 

andre våtrommene, lekkasjen skjedde dog på motsatt side 
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Bildevedlegg 
   

 

 

 
7. Stein mot vindsperre øst leder vann inn i konstruksjonen, 

må tilpasses bedre ved å dele inn takstein på nytt 
 8. Noe tilpasning mellom vindsperre og takstein er ikke utført 

på samme takflate 
   

 

 

 
9. Her kan sees at undertaket ikke er montert som 

diffusjonsåpne løsning 
 10. De to terrassene mot sydøst, det er kun stolpe under østre 

hjørne av disse 
   

 

 

 
11. Man har ikke helt visst hvor man skal spikre, det er ingen 

form for bjelkeskor for å sikre trygt oppheng 
 12. Stedvis er randbjelke montert utenpå kledning 
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Bildevedlegg 
   

 

 

 
13. Stedvis går den inn bak kledningen  14. Bilde viser at frontbjelke mot sydøst kun har anlegg på 

kledning mot syd 
   

 

 

 
15. Her sett fra litt avstand, vi kan se at trefiber er knust  16. Hull i vindtetting slik at vann fra terrasse kan renne rett inn 

og ned i isolasjon 

 


