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SAMMENDRAG 

Rapporten omfatter registrering av det bærende dekket i kjørerampen som falt ned 30.11.2022, og gir en vurdering 
av årsaken til dette. Ut fra det vi har klart å avdekke på stedet har kjørerampen kun hatt opplegg ute ved yttervegg. I 
toppen har rampen kun lent seg mot dekkekanten.  Dekket i rampen har noe bæring fra sekundær effekter som 
friksjon mot sidekanter og heft opp mot påstøp som går inn over opplegg i toppen. 

Rapporten gir videre en vurdering av resterende kjøreramper og bæresystem i P-huset generelt. Basert på dette er 
det anbefalt tiltak. Ut fra en totalvurdering anbefaler Multiconsult at P-huset ikke tas i bruk før nødvendige 
utbedringer er utført. 

Multiconsult har lagt til grunn at hele bygget er prosjektert og utført korrekt. Rampen som falt ned, er da et unntak 
fra dette. Det vil ikke være realistisk å kontrollere og vurdere hele bygget dersom vi skal gå ut fra at alt kan være 
prosjektert og/eller utført feil. Deler av konstruksjonselementene er for øvrig skjult, og de ville ikke kunnet blitt 
inspisert uten svært omfattende forutgående tiltak. 
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1 Innledning 
Multiconsult Norge AS har fått i oppdrag av Drammen Eiendom å kartlegge årsaken til at en av 
innkjøringsrampene i Grev Wedel P-hus falt ned. Videre omfattet oppdraget en vurdering av 
konstruksjonssikkerheten til resten av bygget.  

Multiconsult Norge har innledningsvis fokusert på å finne årsaken til at kjørerampen har rast 
sammen og vurderer deretter om dette er en systematisk feil som også påvirker øvrige kjøreramper i 
P-huset.  

1.1 Beskrivelse av bygg og bæresystem 
Grev Wedel P-hus ligger i Nedre Storgate 23, i Drammen. Multiconsult har fått opplyst at bygget skal 
være oppført i 1988, og ombygget med ny innkjøringsrampe i 2004. Opprinnelig innkjøringsrampe 
gikk ut mot Nedre Storgate (rød stiplet pil), mens ny utkjøringsrampe (grønn pil) er lagt mot Engene/ 
Gjetergata. Det er ikke kjent om utkjøringsrampen er fra byggeår eller om denne ble ombygget og 
reetablert når ny innkjøringsrampe ble bygget. U.etg i P-hus har egen inngang via port mot 
Gjetergata. Det er ikke forbindelse mellom rampen fra U.etg til resten av P-huset.  

Bygget består av prefabrikkerte søyler (rød) og forspente betongbjelker(blå). Dekkene er plasstøpte 
og er utført med tykkere felter inn mot bærende bjelker. Dekkene antas derfor utført som ren 1-veis 
plater.  Rampene oppover i bygget er utført tilsvarende som dekkene, men disse er skilt fra dekkene 
med gjennomgående fuger i bunn og topp. Rampene er 1-veis plater opplagt på bjelkene (grønn). 
Disse er opplagt på utvekslingsbjelker(orange), som igjen er opplagt på hovedbjelkene (blå). 
Nåværende inn- og utkjøringsramper er utført annerledes, ved at de spenner langs kjørerampene 
istedenfor på tvers.  

 

Multiconsult Norge AS har blitt fortalt at byggets bæresystem skal opprinnelig være prosjektert av 
Will Arentz AS. Prefab søyler og bjelker skal, ut fra merkelapper på bjelkene, være levert av Spenncon 
AS. Multiconsult Norge har så langt ikke fått tilgang til beregninger eller tegninger for bæresystemet i 
bygget. Alle vurderinger er derfor kun basert på det man kan se visuelt ved befaring.   

Bæresystem med prefabrikkerte forspente bjelker i kombinasjon med plasstøpte dekker var et 
konsept som var benyttet i P-hus for perioden. Vi er ikke kjent med spesielle svakheter for dette 
konseptet fra tidligere.   
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2 Registrering av rampe som har rast sammen 
Det bærende dekket for eksisterende utkjørings-
rampe falt ned onsdag 30.11.2022 ca kl 09. Fra 
et overvåkingskamera i parkeringshuset kan man 
tydelig se at dekket løsnet i toppen av rampa, og 
faller ned mens det ble hengende igjen på 
yttervegg. Dekket knakk også ca. på midten etter 
sammenstøtet med gulvet i U.etg. Påstøp og 
isolasjon ble likevel hengende igjen etter at det 
bærende dekket falt ned.  

Bruddflaten mot ytterveggen tyder på at dekket 
har hatt godt opplegg på denne, men at det har 
vært et gjennomgående riss gjennom mesteparten av dekket like på innsiden av ytterveggen. Risset 
er tydelig misfarget av smuss og det er tydelig korrosjon på armering i bruddflaten. Gjenværende del 
av rampen med bruddflaten sees på bildet under. Det sees også noen få utstikkende armeringsjern. 

 

Bilde av bruddflaten mot ytterveggen. Utstikkende armeringsjern i bruddflaten er merket med gule 
piler. 

  

Detalj av bruddflaten mot ytterveggen ved sidekantene av rampen. 
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Sidekantene langs rampen har ingen tegn etter bæring for rampen. Her later det til at både bærende 
dekke og påstøp i rampen kun er støpt ut mot sidekantene, uten bærende forbindelser mot disse.  

  
Bilder av sidekantene langs rampen som har falt ned. 
Hoved bjelkene for dekket over kjelleren går parallelt med rampen og er forspente bjelker. Oppleggs 
hylle langs rampen som har falt ned er dekket/støpt ut med plasstøpt betong.  

Toppen av rampa som falt ned har vært støpt direkte mot en fuge mellom rampen og tilstøtende 
dekkekant. Det ble ikke observert forhold ved gjenstående dekkekant som tydet på at det har vært 
en understøttelse for den bærende delen av rampen. 

   
Topp rampe sett fra UK før påstøp fjernes   Topp rampe sett fra OK uten påstøp 
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Topp rampe.  Illustrasjon (gul stipling) av bærende dekke for rampe i OK før den falt ned. 

  
Bilde fra pigging av påstøp.   Bilde fra pigging av dekke i rampa som har falt ned.  

 
Armeringen i rampa som har falt ned har tykkest armering i lengderetningen (ø12) og tynnere 
armering på tvers (ø10). Dette tyder på at rampa har vært planlagt å spenne fra yttervegg til et 
opplegg i toppen der den ligger an mot dekket, selv om det ikke er noe tydelig opplegg her. 
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2.1 Vurdering av årsak til at rampe har rast sammen 
Ut fra registreringer av restene etter dekket som har rast ned, gjenværende sidekanter og 
bruddflater virker det som om det bærende dekket i rampen har vært utført uten et opplegg i topp 
av rampa. Rampa har hatt et godt opplegg på yttervegg, men har kun hvilt mot endekanten av dekket 
i toppen. I tillegg har rampa hatt bidrag til opplegg fra sekundære effekter som at heft mot påstøp 
har fungert som oppleggsnese inn over stålvinkel.  

  

Skisse av overgang mellom topp rampe og dekke før dekket falt ned. 

Det er ingen synlige tegn til at det tidligere har vært et opplegg i toppen av rampa og at dette i 
ettertid har blitt fjernet. Vi antar derfor at rampa har stått uten opplegg i toppen helt siden den ble 
montert.  
Uten et tilstrekkelig opplegg i toppen av rampa er det åpenbart at denne til slutt ville falle ned. Det er 
mer overraskende at den faktisk har hengt oppe så lenge som den har gjort.  
Uten tilgang på tegninger eller beregninger er det ikke mulig å konkludere sikkert om dette er en 
prosjekteringsfeil eller en utførelses feil. I begge tilfeller er det svært urovekkende at rampa faktisk 
har blitt bygget uten at noen innser at denne mangler opplegg i ene enden.  

2.2 Etablering av ny utkjørings rampe 
Ny utkjøringsrampe prosjekteres og beskrives i egen rapport. 
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3 Registrering av ny innkjøringsrampe fra 2004 

  

Ny innkjøringsrampe skal ha blitt etablert i 2004. Rundt denne ser man tydelige spor etter at det 
opprinnelige dekket har blitt saget ut. Her er det glatte sagsnitt og man kan se at det har blitt saget 
forbi åpningen og inn i gjenværende bjelke og dekke. Dette svekker toppen av betong bjelkene og 
gjør at armering er eksponert for salter via sprut og smeltevann fra biler.  
Ny rampe later til å være opplagt på yttervegg og på en stålbjelke i toppen av rampa. Stålbjelke er 
boltet til forspendte bjelker på hver side av rampa. Det er ikke mulig å se om innkjøringsrampe er 
forankret til bjelkene langs sidekant, men her er bjelkehyllen felt inn i rampa og vil da uansett gi noe 
opplegg sideveis for midtre del av rampa. 
Stålbjelken under topp av rampa er boltet fast til de forspente bjelkene i hver ende samt opplagt 
med en fotplate ned mot bjelkehyllen.  
Stålbjelke under topp av rampa har vært 
dekket av brannisolasjon og utsatt for 
smeltevann fra biler gjennom fuge i 
dekke. Denne er nå kraftig angrepet av 
korrosjon.  
Rampas opplegg ute mot ytterveggen er 
ikke mulig å kontrollere uten at det 
pigges ned gjennom påstøpen og dekket. 
Vi har ikke avdekket noe som tyder på at 
denne rampen er feil utført eller mangler 
tilstrekkelig opplegg på yttervegg. Vi 
anser det derfor ikke som nødvendig å 
foreta videre kontroller her. 

3.1 Vurdering av ny innkjøringsrampe etablert i 2004 
Ut fra registreringer på stedet er det ikke noe som tyder på at denne rampen står i fare for å rase 
sammen slik som utkjøringsrampen har gjort. Stålbjelkene under toppen av rampene er kraftig 
angrepet av korrosjon. Bjelke og bolter må renses og beskyttes for å hindre videre korrosjon. Vi antar 
korrosjonen skyldes kloridholdig smeltevann og søle fra biler som trekker ned gjennom fugen i 
toppen av rampa, samt det at bjelken har vært dekket av brannisolasjon. Tilstand på oversiden av 
stålbjelkene og betongen direkte mot denne er ikke synlig og er dermed ukjent. Dette må avdekkes 
og eventuelt utbedres og beskyttes mot videre korrosjon. 

3.2 Utbedring av stålbjelke under ny innkjøringsrampe etablert i 2004 
Utbedring av skade på stålbjelke og bolter prosjekteres og beskrives i egen rapport. 
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4 Registrering av resterende kjøreramper i bygget 

 

Resterende ramper i bygget ser ut til å være fra byggeår. Rampene 
består av enveisplater som spenner på tvers av kjøreretningen, 
tilsvarende det generelle systemet i P-huset. Ramper og dekker 
generelt er utført med større tykkelse over bjelkene.  Rampene er skilt 
fra dekkene med en gjennomgående fuge. I øvre halvdel er rampene 
opplagt på skrå bjelker. Disse er igjen opplagt på en konsoll på søylene 
og på en utvekslingsbjelke i toppen. Denne er igjen opplagt sideveis på 
hovedbjelkene i dekke. Nedre del av rampene er opplagt på et utstøpt 
veggfelt over bjelkene. 

Det er ikke registret vesentlige skader på dekke i rampene. Det er 
heller ikke observert tegn på armeringskorrosjon, sprekker, riss eller 
unormal deformasjon.  

Vi ha registrert at det har vært til dels store avvik på høyde for 
opplegget av bjelkene og at dette er kompensert med en stabel av 
stålshims lagt på en neoprenplate. Vi ser likevel ikke noen umiddelbar 
fare med disse stablene av shims. Bjelkene antas å være tilstrekkelig forankret via gjengestag og 
kobling mot de plasstøpte dekkene.  
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Det er registret en systematisk svakhet i 
bygget ved at eksponerte wire i enden av 
forspente bjelker ikke er påført noen 
form for korrosjonsbeskyttelse. Disse har 
da begynt å korrodere, men i de fleste 
tilfeller er dette svært begrenset. Dette 
skyldes at bjelkene er plassert tørt og ikke 
er utsatt for rennende vann.  
Enkelte bjelker har likevel vesentlig mer  
skadet av korrosjon på armering, da de er  
eksponert for salter og smeltevann fra 
fuger i bunn og topp av ramper.  
Skadene innover i bjelken er skjult og det 
er derfor ikke praktisk mulig å beskrive 
omfang av disse skadene på forhånd. 

4.1 Vurdering av ramper generelt 
Ut fra registreringer på stedet ser det ut 
til at dekker i ramper ellers i bygget 
generelt er i god stand. Det er ingen tegn 
til svekkelser av betydning for bærevne 
pr. idag. Bjelkeender som har vært 
eksponert for salter og smeltevann må 
rehabiliteres for å gjenoppbygge en 
tilstrekkelig konstruksjonssikkerhet.   

4.2 Utbedring av skadde bjelkeopplegg 
Det er foreløpig ikke gjort detaljert 
registreringer av hvilke bjelkeender som 
har skader av et slik omfang at de bør 
utbedres. Bjelkene er bærende og må  
stemples opp for å avlaste skadet 
oppleggs sone når disse skal utbedres. 
Skadete bjelkeender pigges rene for all løs 
betong og wire / armering renses for korrosjon. Dersom armerings tverrsnittet er vesentlig redusert 
som følge av korrosjon, må dette vurderes og/eller skadet armering erstattes. Når skadestedet er 
ferdig renset smøres eksponert armering med egnet korrosjons beskyttelse. Området støpes deretter 
ut med egnet mørtel. Ny understøp bør støpes ut på oppleggs plate av neopren eller tilsvarende for å 
ivareta deformasjon av bjelke ender ved belastning. Plassering og utbredelse av opplegg må tilpasses 
området hvor bjelken opprinnelig skulle hatt opplegg. Utstøpingen må utføres slik at det ikke kan 
dannes luftlommer mellom understøp og eksisterende betong.  
Rehabilitering av bjelkeender detaljprosjektertes og arbeidet beskrives nærmere i egen rapport 
 

  

UK BJELKE 

UK BJELKE 
WIRE 

Beskyttet bjelke 

Bjelke eksponert for noe fukt 

Mest skadd bjelke 
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5 Resterende bæresystem i P-huset 
Det er ikke registrert synlige skader eller tegn på vesentlige svekkelser i bæresystemet for resten av 
P-huset.  

Det er registret enkelte åpne fuger langs ytterkant av dekkene mot 
tilstøtende vegger, fasader og trappesjakt. Disse fugene går parallelt med 
spennretning for dekket eller langs ytterkanten av et opplegg for bjelkene. 
Etter vår vurdering har dette ingen påvirkning på dekkenes bæreevne.  

Uten tilgang på opprinnelige tegninger eller beregninger er det ikke mulig 
å si med sikkerhet hva som er vertikalt avstivende for bygget. Det virker 
likevel noe underlig at ikke dekkene er koblet statisk til trappesjaktene, da 
disse normalt benyttes til avstivning. Det er ikke mulig å konkludere 
entydig om dette er en kritisk feil, eller om kobling mot avstivende skiver 
er ivaretatt på andre punkter, f.eks. via opplegg av bjelkene eller om det 
er andre vegger som skal være avstivende. 

Det er registret noe setningsskader i asfalten lagt som gulv på grunn og i 
overgang terreng. Disse er vurdert å ha liten eller ingen betydning for 
bæresystem eller avstivning av bygget.  

6 Konklusjon 
Det må etableres nye opplegg og nytt dekke i utkjøringsrampen fra P-
huset. Stålbjelke under innkjøringsrampen og betongbjelker med skader 
fra korrodert armering må rehabiliteres og beskyttes mot videre korrosjon 

Det er ikke avdekket andre skader eller mangler i bæresystemet i P-huset. Vi bemerker likevel at det 
ikke vil være mulig å avdekke skjulte grove feil bare ut fra en visuell inspeksjon av overflater og uten 
tegninger/beregninger og som bygget dokumentasjon. Utkjøringsrampen som har falt ned kan og ha 
sett helt fin ut fram til den faktisk raste sammen. Det mangelfulle opplegget på utkjørings rampen 
hadde det ikke vært mulig å avdekke uten at akkurat dette hadde blir pigget/saget opp i alle 
overganger.  

Når det i utgangspunktet ikke er indikasjoner på feil eller mangler ved bæresystemet, er det heller 
ikke grunn for å gjennomføre inngripende undersøkelser av det. Eventuelle prosjekteringsfeil kan 
avdekkes ved gjennomgang av tegninger og beregninger. Avvik i utførelse kan i noen tilfaller 
avdekkes ved å sammenligne tegninger med hva som er utført, men her kan det likevel være skjulte 
mangler som ikke er synlig fra overflatene.  

Vår konklusjon blir derfor at vi har ikke registrert feil eller mangler ut over de som er omtalt i denne 
rapporten, men det betyr ikke at vi kan garantere at det ikke er andre skjulte feil eller mangler ved 
bygget.  


