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 Sammendrag 

Norconsult har på oppdrag fra Viken Fylkeskommune gjennomført en tilstandskontroll av gangkulvert nr. 02-

1002 Rudveien langs Nedre Rælingsveg i Rælingen kommune.  

Oppdragsgiveren ønsker en kontroll av tilstand av kulverten med tanke på framtidig utvidelse av Nedre 

Rælingsveg og forlengelse av kulverten. 

Befaring ble utført 24.mars 2021 av Alessia Colombo som representant for Norconsult AS. 

Det er registrert: 

- Avskallinger av betongoverdekning og synlig korrodert armering på flere lokasjoner i vegg og i tak av 

kulvertelementene.  

- Opprissing i vegg langs vertikal armering. 

- Vanngjennomgang i skjøt mellom elementene. 

- Krakelering og delaminering i vingemur S-V.  

Basert på dagens tilstand, godkjenner Norconsult forlengelse og framtidig bruk av kulverten med forbehold 

at de anbefalte rehabiliteringstiltakene blir utført.  

De følgende rehabiliteringstiltak er anbefalt: 

- Begrenset mekanisk reparasjon i samtlige områder med betongavskallinger og blottlagt armering.  

- Etablering av min. 30 mm betongoverdekning i bunn av veggelementer i hele kulvertlengde. 

- Påføring av CO2-bremsende maling på alle betongoverflater. 

- Vanntetting på overkant av kulvertelementene ved reetablering av membran. 

- Forenklet mekanisk reparasjon av vingemur med delaminert betong. 
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1 Innledning 

Norconsult har på oppdrag fra Viken Fylkeskommune gjennomført en tilstandskontroll av gangkulvert nr. 02-

1002 Rudveien langs Nedre Rælingsveg i Rælingen kommune.  

Oppdragsgiveren ønsker en kontroll av tilstand av kulverten med tanke på framtidig utvidelse av Nedre 

Rælingsveg og forlengelse av kulverten. 

Befaring ble utført 24.mars 2021 av Alessia Colombo som representant for Norconsult AS. 
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2 Grunnlagsdokumenter 

[1] Ferdigbrutegning hentet fra Brutus 
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3 Konstruksjonsbeskrivelse 

Kulverten er registrert i Brutus under navn 02-1002 Rudveien gangkulvert. Kulverten ble bygd i 1981 langs 

Nedre Rælingsveg i Rælingen. Lokasjon av kulverten er vist i Figur 1. 

 

Figur 1 Oversiktsbilde hvor kulverten er merket med rød pil. 

Kulverten består av syv 2-meter lange prefabrikkerte betongelementer montert på to plasstøpte 

betongdragere lagt i grus. Innvendig frihøyde 3 m. Innvendig fribredde 4 m (Obs. Det står 3 m på 

ferdigbrutegning). På ferdigbrutegning står det at veggene er 0,15 m tykke, mens tak og bunn er 0,2 m tykke.  

Det er to 0,15-meter tykke vingemurer i betong i hver ende av kulverten. Kulverten har rekkverk på begge 

sider og støyskjerm i tillegg på vestsiden.  

Se Figur 2 for kulvertens tverrsnitt og Figur 3 for kulvertens oppriss og grunnriss. 
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Figur 2 Kulvertens tverrsnitt fra ferdigbrutegning 

 

 

Figur 3 Kulvertens oppriss og grunnriss fra ferdigbrutegning 
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4 Tilstandsvurdering 

Befaring ble utført 24.mars 2021 av Alessia Colombo som representant for Norconsult AS. Registreringene 

fra befaringen er samlet i Tabell 1. 

Tabell 1 Registreringer fra inspeksjon av kulverten 

Tabell 1 

Bilde: Kommentar: 

 

Lokasjon: 

Kulvert side øst. 

 

Registrering: 

Oversiktsbilde. 

 

Vurdering: 

- 

 

Lokasjon: 

Kulvert side vest. 

 

Registrering: 

Oversiktsbilde. 

 

Vurdering: 

- 
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Lokasjon: 

Tak. 

 

Registrering: 

Vanngjennomgang i taket i skjøt mellom 

elementer med rustutslag. 

 

Vurdering: 

Rustutslag tyder på at det er pågående 

armeringskorrosjon, trolig armering/bolter 

mellom elementene. Dette kan føre til 

betongavskallinger i skjøt dersom korrosjon 

fortsetter over tid. 

Det anbefales å etablere ny vanntetting på 

overkant av kulvertelementene.  
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Lokasjon: 

Tak. 

 

Registrering: 

Fin opprissing og begynnelse på avskalling 

langs armering i taket. Registrert i flere 

lokasjoner i områder med 

fuktgjennomgang. 

 

Vurdering: 

Skaden er pga. lav overdekning og fuktig 

betong. 

Det anbefales å reparere skaden ved 

begrenset mekanisk reparasjon.  

 

 

Lokasjon: 

Bunn elementvegg. 

 

Registrering: 

Betongavskallinger og blottlagt korrodert 

armering. Gjelder også et annet element. 

 

Vurdering: 

Skaden er pga. feilplassering av armering 

ved utstøping av elementer. Armering har 

liten/ingen overdekning. 

Det anbefales å reparere skaden ved 

begrenset mekanisk reparasjon. Av 

estetisk hensyn bør det etableres min. 30 

mm betongoverdekning i hele 

kulvertlengde.  
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Lokasjon: 

Vegg. 

 

Registrering: 

Betongavskallinger og blottlagt korrodert 

armering. Registrert i flere lokasjoner. 

 

Vurdering: 

Skaden er pga. feilplassering av armering 

ved utstøping av elementer. Armering har 

liten/ingen overdekning. 

Det anbefales å reparere skaden ved 

begrenset mekanisk reparasjon. 

 

 

Lokasjon: 

Vegg. 

 

Registrering: 

Fin opprissing i vegg. Registrert i flere 

lokasjoner. Rissene har åpnet seg langs 

den vertikale armeringen. Rissvidde opptil 

0,3 mm. 

 

Vurdering: 

Skaden er pga. feilplassering av armering 

ved utstøping av elementer og for lav 

overdekning. Overdekning til den vertikale 

armeringen er målt ca. 25 mm generelt, 

men ved riss er overdekning kun ca. 15 

mm. Armering korroderer pga. 

karbonatisering. 

Det anbefales å reparere skaden ved 

begrenset mekanisk reparasjon. Det 

anbefales også å male samtlige 

betongelementer med en CO2-bremsende 

maling.  
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Lokasjon: 

Vingemur mot sør-vest.  

 

Registrering: 

Fin krakelering på overflate med rustutslag. 

 

Vurdering: 

Rustutslag tyder på at det er pågående 

armeringskorrosjon i veggen. Veggen er 

fuktig.  

Foreløpig ingen tiltak nødvendig. 

 

Lokasjon: 

Vingemur mot sør-vest.  

 

Registrering: 

Delaminering av betong i vingemur. 

 

Vurdering: 

Delaminering av betongoverflate i 

vingemur.  

Det anbefales å reparere skaden ved 

forenklet mekanisk reparasjon.  
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5 Anbefaling av rehabiliteringstiltak 

Basert på dagens tilstand, godkjenner Norconsult forlengelse og framtidig bruk av kulverten med forbehold 

om at de anbefalte rehabiliteringstiltakene blir utført.  

De følgende rehabiliteringstiltak er anbefalt: 

- Begrenset mekanisk reparasjon i samtlige områder med betongavskallinger og blottlagt armering.  

- Etablering av min. 30 mm betongoverdekning i bunn av veggelementer i hele kulvertlengde. 

- Påføring av CO2-bremsende maling på alle betongoverflater. 

- Vanntetting på overkant av kulvertelementene ved reetablering av membran.  

- Forenklet mekanisk reparasjon av vingemur med delaminert betong. 


