
Per Mulvik A/S
Holmen 7, 6100 Volda
Tlf. direkte: 99104785
Mail: rune@mulvik.no

Org.nr: 941987516

SKADERAPPORT - VANNINNTRENGNING UTENFRA., SKADENR.: 151318

KONTORBYGNING - SKADEDATO: 12.11.2017 

Deres ref.: Sindre Vasset Vår ref.: Rune Wetterhus 

Forsikringsselskap

Forsikringsselskap: Møretrygd Gjensidig Forsikring

Adresse: Postboks 332, 6101 VOLDA

Forsikringstaker

Forsikringstaker: Partners Eiendom AS

Kontaktperson: Alex Heltne  Tlf.: 95727926

Skadested: Rådhusgata 4, 6100 VOLDA 

G.nr./b.nr.: 19/250  Kommune: VOLDA

Konklusjon skadeårsak

Konklusjon: Vanninntrengning utenfra forårsaket av manglende avløp fra tak. Underliggende 
årsak er manglende rengjøring av taksluk over tid.

Reparasjonskostnader

Kostnader: Skadeomfanget er uklart, og vil avhenge av hvor fort skadereduserende tiltak 
iverksettes. Basert på erfaring og berørte arealer vurderes kostnader med 
nødvendig reparasjon grovt til kr. 300.000,- eks.mva.

Volda, 17.11.2017

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rune Wetterhus
Takstmann MNTF
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Per Mulvik A/S

Forsikringsselskap: Skadenr.: Side:Møretrygd Gjensidig Forsikring 151318

Forsikringstaker: DatoPartners Eiendom AS 17.11.2017

Oppdrag og forutsetninger

Oppdraget: Oppdraget omfatter besiktigelse og utarbeidelse av rapport som redegjør for 
skadeårsak.

Forutsetninger: Denne skaderapporten er utarbeidet på bakgrunn av oppdrag fra 
forsikringsselskapet, befaring av skadeobjektet, og samtale med bl.a. 
forsikringstaker (eller dennes representant).

Rekvirent

Rekvirert av: Sindre Vasset

Besiktigelse, tilstede

Dato: 16.11.2017 - Alex Heltne  Repr. for leietaker  Tlf.: 95727926

- Rune Wetterhus  Takstmann  Tlf.: 99104785

Kontorbygning

Byggeår: 1975 Gjelder teknisk blokk

Etasjer: 2

Anvendelse: Utleiebygning - flere leietakere

Yttervegger: Betong

Takkonstruksjoner: Betongdekke, antatt utvendig isolert. Sveist papptekking. 

Skadedato: 12.11.2017 

Generelt om 
skadestedet:

Rådhusgata 4 består av 2 bygninger, en kontorbygning og en teknisk bygning 
sammenbundet med en gangbro. Skade skjedde i den tekniske bygningen. Deler 
av bygningen inneholder teletekniske installasjoner som ikke var tilgjengelige 
for besiktigelse. I tillegg inneholder bygningen en kontor-/garderobedel. Det er i 
denne delen som i det alt vesentlige er berørt av skade.

Hendelsesforløp: Det opplyses fra Alex Heltne, ansatt i SAFE 24 som er leietaker i de skadde 
lokalene, at det gikk alarm i bygget søndag morgen. Vekteren som rykket ut 
observerte da at det rant store mengder vann ned i kontorlokalene i 2. etasje, og 
at vannet stod inntil 10cm. over gulvet. De ansatte ved SAFE 24 opplyser at de 
forsøkte å kontakte banken, som de oppfattet som eier av bygningen, samtidig 
som de gikk opp på taket, fant skadeårsaken og fikk gjort tiltak for å åpne 
avrenningen fra taket.

Skadeårsak: Årsak til skade er vannoppsamling på taket, slik at vann har rent over gesimser 
og også ned gjennom avtrekkskanal til kontorlokalene i bygningens 2. etasje. 
Underliggende årsak til skade er manglende rengjøring av taksluker. Det ble ved 
befaringen forevist store torver som var fjernet fra takslukene. 

Skadeomfang: Det vurderes at det berørte området av bygningen er ca 200m2 stort areal i 2. 
etasje, med varierende skadeomfang. Skadene er størst i kontorlokalene til 
SAFE 24, der det stod opptil 10cm vann over gulvet. Det er bekreftet at det også 
har trengt vann ned i 1. etasje, men omfanget er uklart fordi store deler av 
etasjen inneholdende teleinstallasjoner var avlåst og ikke tilgjengelig for 
besiktigelse.
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Per Mulvik A/S

Forsikringsselskap: Skadenr.: Side:Møretrygd Gjensidig Forsikring 151318

Forsikringstaker: DatoPartners Eiendom AS 17.11.2017

Innbo/løsøre 
(selskap/tiltak mm):

Det er registrert en del skade på MIL tilhørende SAFE 24. Dette opplyses 
forsikret av If.

Igangsatte tiltak: Det er ikke iverksatt tiltak utover åpning av taksluk og opptørking av fritt vann 
innvendig. 

Normal 
reparasjonstid:

Erfaringsmessig ansettes normal reparasjonstid til ca 12 uker inkl. nødvendig 
tørking.

Utføres av: Uavklart

Forbedringer: Tekking på ventilasjonskanal bør heves slik at takvann renner over gesims ved 
funksjonssvikt i taksluk. Forøvrig bør det innføres rutiner for kontroll og 
rengjøring av taksluk.

Beskrivelse 
reparasjon:

Det anbefales at effektive avfuktingstiltak iverksettes så snart som mulig. Dette 
vil innebære riving av våte gulvbelegg og åpning av vegger som omslutter rom 
der det har stått vann over gulvet. Det er sannsynlig at både skadeomfang og 
tørketid vil øke vesentlig dersom effektive tørketiltak ikke iverksettes raskt. 
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Per Mulvik A/S

Forsikringsselskap: Skadenr.: Side:Møretrygd Gjensidig Forsikring 151318

Forsikringstaker: DatoPartners Eiendom AS 17.11.2017

Bilde mottatt fra kontaktperson. Da skaden ble oppdaget rant vannet over gesims og også ned gjennom 
ventilasjonskanal midt i bildet
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Per Mulvik A/S

Forsikringsselskap: Skadenr.: Side:Møretrygd Gjensidig Forsikring 151318

Forsikringstaker: DatoPartners Eiendom AS 17.11.2017

Taket slik dette så ut befaringsdagen.
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Per Mulvik A/S

Forsikringsselskap: Skadenr.: Side:Møretrygd Gjensidig Forsikring 151318

Forsikringstaker: DatoPartners Eiendom AS 17.11.2017

Det var gjennom denne ventilasjonskanalen vannet trengte inn i bygningen. Inntekking av kanalen er 
avsluttet lavere enn takets gesimshøyde, og kanalen er avsluttet umiddelbart under dekket, over nedforet 
systemhimling.
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Per Mulvik A/S

Forsikringsselskap: Skadenr.: Side:Møretrygd Gjensidig Forsikring 151318

Forsikringstaker: DatoPartners Eiendom AS 17.11.2017

Bilde av en av torvene som ble fjernet fra taksluk.
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Per Mulvik A/S

Forsikringsselskap: Skadenr.: Side:Møretrygd Gjensidig Forsikring 151318

Forsikringstaker: DatoPartners Eiendom AS 17.11.2017

Fra kontorlokalene til SAFE 24 i 2. etasje. Åpent felt i himlingen i enden av korridoren viser 
beliggenheten til kanalen der vannet kom inn. Møterom til høyre og kontorer til venstre for korridoren.
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Per Mulvik A/S

Forsikringsselskap: Skadenr.: Side:Møretrygd Gjensidig Forsikring 151318

Forsikringstaker: DatoPartners Eiendom AS 17.11.2017

Bildet viser systemhimling i forkant og utsparing/kanal i dekke. Her kom vannet in i kontorlokalene.
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Per Mulvik A/S

Forsikringsselskap: Skadenr.: Side:Møretrygd Gjensidig Forsikring 151318

Forsikringstaker: DatoPartners Eiendom AS 17.11.2017

Møtreom. Kanalen er plassert midt over vegg mellom møterom og korridor, slik at vannet strømmet ned 
også langs venstre vegg av møtreommet
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